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Grandinėlės šoikėjos Clevelando koncerte: 
B R. Jasinevičiūtė, E. Giedritytė, K. Jankutė.

1 Apie Grandinėlės grupę žiūr. 11, 12 ir 13 psl.

Foto J. Garla

j| Recent appearance in Cleveland of the
I dancers of Grandinėlė (the word means: little 
g chain, chainlet).

The dance and music company Grandinėlė 
B of Cleveland is composed of advanced students 
| of Lithuanian parentage. Their performances
■ are aimed at finding artistic novelty, variety 
JĮ and at wholesome, natural interpretation^!! 
jj their dances. Up to a dozen individual d:^^K
■ are shown during a single concert and^roe 
B company has over 30 dances in its repertoire. 
B Initiator and leader of the company is Liū
lį das Sagys. and its orchestral and music direc-
■ tor is R. Babickas.

On concert tours Grandinėlė has visited Day-
II ton, Pittsburgh, Detroit, Hamilton, Chicago, 
i Rochester and many other Lithuanian commu- 
| nities, attending also many of their important 
Į events.
1 Grandinėlė is now to take the 30 girl dancers, 
| 13 youngsters, 10 musicians to entertain their
■ Lithuanian folk in Latin America.
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šokis Blezdingėlė; priekyje K. Aželytė. Iš 
| koncerto Philadelphijoje 1969 Spalio 18 d.

Foto J. Garla

From a concert in Philadelphia, Pa., last 
B fall: performers of the dance Blezdingėlė (The 
B Swallow), with K. Aželytė in the fore.



Cleveland© tautinių, šokių grupės — Grandinėlės 
— nariai su savo vadovais pozuoja fotografui.

Reportažas apie Grandinėlę spausdinamas šio 
nr. 11, 12 ir 13 puslapiuose. Viršelius puošia 
taip pat Grandinėlės šokėjos.

Foto J. Garla
Grandinėlė (the word means: little chain, 

chainlet) — Lithuanian folk dancers group from 
Cleveland. More — Front and Back covers, and 
pages 11, 12 and 13.

Prisikėlimo dvasios vedami
Velykų šventės gilioje prasmėje, gražių 

tradicijų prisiminimuose negaliu susilaikyti 
nebandęs pasiekti lietuvių, gyvenančių pla
čiame pasaulyje ir mūsų gimtinėje. Šis ban
dymas tebūna užtikrinimas nuolatinio jūsų 
prisiminimo ir kasdieninės už jus maldos.

Velykų dieną, nors ir džiaugsmo nuotai
koje, verta prisiminti tas klaikias valandas 
ir naktis, kurias išgyveno šv. Marija ir Kris
taus mokiniai bei prieteliai, nuėmę nuo 
kryžiaus mirusio Kristaus kūną ir paruoštą 
amžinam poilsiui padėję uolos angoje...

Kas tiki Kristaus prisikėlimu ir jo mokslu, 
tam ne tik gyvenimas nesibaigia, bet nesi
baigia ir noras bei pastangos giliau suprasti 
gyvenimą ir žmogų liečiančias tiesas. Jeigu 
žmogaus gyvenimas tęsiasi ir po mirties, tai 
jo prasmė yra begalinė, mūsų laukianti am
žinybė yra be galo aktuali, Įdomi, žemėje 
gyvenant taip sunkiai ir silpnai suprantama.

Kristaus prisikėlimas ir iš jo sekančios vil-

Iš vysk. V. Brizgio žodžio, Velykų dieną 
transliuoto į Lietuvą “Amerikos Balso” ir 
Vatikano radijo bangomis.

tys žmoniją pripildo visokiu entuziazmu. 
Šiame entuziazme kai kur gal neišlaikomas 
saikas. Žmogus dėl savo natūralaus ribotu
mo ir silpnybių ne viską tobulai padaro. Ne 
vien mene, poezijoje, bet ir filosofijoje, net 
ir teologijoje pasitaiko žingsnių iš kelio.Ta- 
čiau tie faktai tik aiškiai sako, kad žmogus 
siekia daug aukščiau ir toliau, negu yra šio 
žemiško gyvenimo ribos. Tur būt, apie vi
sus laikus, kaip ir dabartį, galime sakyti, kad 
pasitaiką nukrypimai yra ne ateistinės tuštu
mos ar desperacijos išdava, o tai yra iš tikė
jimo einančio optimistinio dinamizmo pasė
kos: iš žmogaus drąsos siekti vis ko nors 
naujo, vis aukščiau, vis giliau.

Šios dvasios vedami žmonės ir praeityje 
daug ką gilaus ir gražaus suprato ir pasakė 
apie Dievą, žmogų ir mūsų gyvenimą, pra
turtino žmoniją visokia pažanga, gražiausiais 
poezijos, muzikos, meno, mokslo kūriniais. 
Ir taip vyks toliau, nes nėra baimės, kad ka
da nors visa žmonija prarastų Dievo supra
timą ir jo neieškotų. O kol gyvas tikėjimas 
prisikėlusiu Kristumi ir jo žodžiais, tai tikin
čios žmonijos gyvenimas liepsnos, gyvai ju
dės ir iš jo gims vis nauja dvasinė ir žemiš
ka graži tikrovė.
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Bendravimo pagundos ir pavojai
Kultūrinis bendradarbiavimas, ryšių pa

laikymas su kraštu, santykiavimas su žmonė
mis tėvynėje, bendravimas su Lietuva ir pn. 
— tokie ir panašūs terminai mirgėte mirga 
mūsų spaudoje ir pokalbiuose per keletą 
pastarųjų metų. Vieni pasisako griežtai ne, 
kiti besąlygiškai už, vieni moderuotai ne, 
kiti už su išimtimis ir tik tam tikrais atvejais 
bei tam tikrose ribose. “Laiškai Lietuviams” 
paskelbė tuo klausimu anketą ir išspausdino 
suvestinius atsakymus. Atsirado net laikraštis, 
kuris beveik vien tuo kultūrinio bendravimo 
ir bendradarbiavimo su kraštu, rūpesčiu ver
čiasi, idėją propaguoja, spausdina tarybinių 
autorių darbų ištraukas, komentuoja, aiški
na, kitaip manančius puola ir išdidžiai pa
šiepia; elgiasi, lyg jie vieni būtų to darbo 
iniciatoriai ir jiems priklausytų visas to biz
nio monopolis.

Kas gi Įeina Į šias anksčiau paminėtas są
vokas? Čia ir kultūrinių turtų tarp laisvojo 
pasaulio ir pavergtos tėvynės lietuvių pasi
keitimas, ir maisto bei daiktų siuntinių siun
timas, svečiai iš Lietuvos ir asmenų į Lietu
vą vykimas, (pavieniui, grupėmis, ekskursi
jomis...), menininkų lankymasis, koncertai, 
parodos ir taip toliau ir taip toliau.

Klausimas nepaprastai opus ir dažnai 
tiems, kurie liečiami, galis sudaryti fatalinių 
pasekmių, jeigu jis bus viešai aptariamas, 
konkrečiai ir detalizuoti. Vien teoretiškai jį 
keliant, užkulisiuose paliekant daug “neži
nomųjų” — iksų ir ygrekų, — jis vargiai ar 
galima išspręsti. Tuo tarpu mums atrodo bū
tų pravartu mūsų žurnalo skaitytojus bent 
dalinai supažindinti su nuomonėmis, kokios 
buvo pareikštos spaudoje paskutiniųjų poros 
metų bėgyje (Savo pasisakymo atveji tuo 
tarpu paliekame tolesniam laikui).

MŪSŲ GINČAI IR SPĖLIOJIMAI

“Maskva to mūsų suskaldymo tik siekia, o 
mes patys j j, uoliai vykdome..."

Akiračiai, 1969, nr. 10

JAUNIMO BALSAS:
Noras palaikyti vieni su kitais ryšius yra 
natūralus ir suprantamas;
bendrauti, bet nebendradarbiauti

...Kalbėdama apie santykius su pavergta 
tauta naudoju žodi “bendravimas”, o ne 
“bendradarbiavimas” nes pastarasis, mano 
nuomone, nuo pirmojo gerokai skiriasi savo 
prasmės apimtimi*)

Iš nesenos lietuvių išeivijos istorijos mums 
visiems žinomi VLIK’o, ALT’o, Lietuvių 
Bendruomenės Įkūrimai, tad jų tikslų ir pa
skirties nėra reikalo čia kartoti, nebent pa
brėžti, kad pvz. VLIK’o tikslas yra nuolat 
vakarti valstybėms priminti, kad pavergta

*) Pasinaudodama Balčikonio žodynu, au
torė sako, jog ten taip tuodu žodžiai aiškina
mi; bendrauti — bičiuliauti, draugauti; ben
dradarbiauti: bendrai su kitais dirbti, tal
kinti.

tauta neatsižadės atimtosios laisvės, o LB 
tikslas — rūpintis išeivijos kultūriniais reika
lais. Apart kitų tikslų, tų veiksnių paskirtis 
buvo apjungti lietuvišką visuomenę bend
ram Lietuvos išlaisvinimo darbui. Tačiau 
paskutinių kelių metų laikotarpyje iškilo 
opusis “bendravimo” klausimas, kuriam at
sakymas, teigiamas ar neigiamas, yra neįma
nomas, kuriam ir veiksniai tinkamo spren
dimo nėra radę.

Jau yra praėję kiek laiko, kad nauja ge
neracija subrendo krašte ir išeivijoje ir su
brendo skirtingose sąlygose. Kaip tautą ban
doma surusinti ir net fiziškai naikinti, taip 
išeivijos naujajai generacijai gresia laisvo 
Nutautėjimo pavojus. Nėra lengva dvasiniai 
ar fiziniai sunaikinti tautą, turinčią žemę 
po kojomis, nes ji savaime siekia išsilaikyti 
tautiniu vienetu. Tautos, kaip kelių milijo
nų žmonių masės, kūrybinis potencialas 
taip pat yra nepalyginamai didesnis kaip 
išeivijos mažos grupės. Išeivija yra tik ma
ža dalelė, atskilusi nuo tautos kamieno, tad 
noras palaikyti vieni su kitais ryšius yra na
tūralus ir suprantamas. Tad ir kultūrinis 
bendravimas su krašto tautiečiais gali būti 
ne tik teigiamas, bet ir labai naudingas. 
Ypatingai mums, jaunajai kartai, kuriai pa
triotizmas yra daugiau abstrakti sąvoka, o 
ne konkretus dalykas, toks bendravimas ga
li tik paskatinti lietuviškumą išlaikymą, duo
dant mums pajusti, kad nesame vieniša tau
tos atskala. Savaime suprantama, reikia 
griežtai skirti komunistinę propagandą nuo 
tikrojo lietuviško žodžio ar dainos, bet va
dovaujantis tuo pačiu sveiku protu, tas ne
turėtų būti sunku. Aišku, pačiu lietuviškųjų 
veiksnių viršūnėms, pvz. VLIK’o pirminin
kui ar generaliniam konsului ir kitiems pana
šias pozicijas užimantiems, dalyvavimas bū
tų netinkamas...
Vitalija Ruibytė, Mūsų Vytis, 1969, UI

Suskaldyti nepavyko

Bendravimo klausimu išeiviai pasiskirstė 
i dvi grupes. Vieni isteriškai šaukdami jį 
smerkia, kiti aklai kelia į aukštybes. Abi 
grupės žiūri tik Į vieną medalio pusę ir 
bendros kalbos neranda, bet kiekviena turi 
dalį tiesos: bendravimas vienu atžvilgiu 
naudingas, kitu — pavojingas. Naudingas, 
nes stiprina visų lietuvių bendrą ryši, norą 
priešintis okupantui ir kt. Tą mato ir oku
pantas, bet bendravimo nenutraukia, nors 
šiuo atžvilgiu jis okupantui nenaudingas. 
Stiprinti okupuotųjų tautinį atsparumą jo
kiam okupantui nėra tikslas. Atseit, oku
pantas turi kitų tikslų, kurie jam svarbesni. 
Savo tikslų okupantas viešai neskelbia, juos 
reikia atspėti. Tarp tų tikslų minimi: noras 
išeivius suskaldyti, pripratinti prie okupa
cijos, sukompromituoti išeivių darbą dėl 
Lietuvos laisvės. Be abejo, tai teisingi sam
protavimai. Bet suskaldyti nepavyko — ne
atsirado nei du Vlikai, nei du Altai, nei dvi 
Lietuvių Bendruomenės. Atsirado tik dvi 
skirtingos nuomonės, o laisvoje visuomenė
je tai normalus reiškinys...
Aidai, 1970, nr. 2

Bendravimas — pavojingas žaidimas, nuosto
lingas biznis...

Kultūrinis bendravimas, tai žaidimas, kurį 
žaidžia okupantas ir okupuotieji, gyvenantys 
Lietuvoje ir laisvajame pasaulyje. Tai žaidi
mas abiems šalims duoda naudos, bet slepia 
ir pavojų. Tiems pavojams pašalinti okupan
tas turi skaudžių priemonių. Lietuvių prie
monės ne skaudžios, bet pakankamos sutruk
dyti okupantui pasiekti tikslą: tos priemonės 
dvasinės. Laimėjimas priklauso nuo mūsų 
pačių tautinės stiprybės, noro būti laisviems 
ir akcijos — veiklumo. Laimėjimo garantija 
glūdi mumyse pačiuose. Bendraujant neat
sisakoma nuo pastangų palaikyti Lietuvos 
klausimą gyvą, šaukti pasauliui apie okupan
to žiaurumus. Žinoma, atsimintina ir atsar
gumas. Svarbu, kad žaidimas neiš virstų į 
katės ir pelės žaidimą.

Okupanto pasiūlytas bendravimas tai lyg 
biznis: gauni, ko nori, bet už tai mokėk. Duo
du, bet ir man duok. Lietuvoje gyvenančiu 
ir čia išeivijoje, visus okupantas išnaudojai 
Bus jam naudos, leis atvykti arba ten nuvyk
ti, nebus — neleis. Lietuvoje “vyresnysis bro
lis”, apkabinęs “jaunesnįji brolį”, viena ran
ka neva glamonėje, bet iš tikro smaugia, o 
antra ranka krausto “brolio” kišenes. Krausto 
ir išeivių kišenes, lupdamas už siuntinius di
delius muitus.
Aidai, 1970, nr. 2

Kad nenukryptumėm nuo savo tikslo — 
Nepriklausomos Lietuvos idėjos

Kokia nauda iš bendravimo? Tik bendrau
dami galime turėti įtakos į Lietuvos gyven
tojus, tik bendraudami galime pažinti išau
gusiųjų okupacijos laikais galvojimo skirtu
mus ir tuo būdu neatitrūkti nuo realybės. 
Išeivijos jaunoji karta bendraudama sustiu- 
rins savo lietuviškus tautinius jausmus, ir pa
žindama Lietuvą bei jos žmones, galės ge
riau padėti siekti laisvos Lietuvos.

Pavojai — nerealu yra galvoti, kad pavie
nis ar grupinis bendravimas reikštų Lietuvos 
inkorporacijos pripažinimą. Vienintelis pa
vojus būtų, jei už bendravimą pareikalautų 
bendradarbiavimo.

Niekuomet neišsižadėti tikslo — Nepri
klausomos Lietuvos. Mūsų laisvinimo orga
nizacijų užduotis— žiūrėti, kad nenukrypta^ 
mėm nuo to tikslo ir turėtumėm laisvas 
kas pasirinkti priemones, siekiant šio tiks^ 
Laiškai Lietuviams, Dr. Albinas Garūnas, 
1969 m. rugsėjo nr.

Atsiradęs plyšys — abiems pusėms naudingas
Yra didelė ir žiauri tiesa, kad kiekvienas 

sąlytis laisvojo lietuvio su pavergta tauta ir 
atvirkščiai, yra kontroliuojamas okupantinės 
Maskvos biurokratų: laiškai, spauda, siunti
niai, leidimai atvykti bei išvykti, dovanos 
rusiškų išdirbinių už dolerus, menininkų pa
reiškimai ir t. t. O vistik net ir tokio plyšio 
atsiradimas geležinėje uždangoje yra ne vien 
tik Maskvai, bet ir mums naudingas ir dėlto 
juo naudojamės. Nors ir užmokame okupan
tui gera valiuta, bet pagelbstime ir savo ar
timiesiems. O kas svarbiausia — sudarome 
abipusi sąlytį, kurio galbūt didžiausias pa
sėkas šiandieną dar sunku pramatyti. Nes 
yra didesnių vertybių net ir už tvirčiausią 
valiutą...
Akiračiai, 1969, nr. 10
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Okupanto kėslai
Okupantas ne iš humaniškumo leidžia ben- 

draauti, o dėl savo imperialistinių tikslų: ar
dyti, apgauti, geriau pažinti aukas. Kiekviena 
propaganda kainuoja daug pinigų, o panau
dojęs pavergtuosius, okupantas tą pasiekia 
ne tik veltui, bet dar gauna svetimos valiu
tos: didesnė dalis iš Lietuvos atvyksta išeivių 
pinigais. Leisdamas kultūrini bendravimą, 
okupantas siekia naudoti pavergtuosius jų 
pačių didesniam pavergimui. Tai planas pa
sityčioti iš pavergtųjų, sunaikinti juos, ypač 
išeivių darbą už Lietuvos laisvę, jų pačių 
pinigais ir pastangomis. Tas rodo, su kokia 
klastinga sistema tenka turėti reikalų. Užtat 
blogąją bendravimo pusę reikia gerai pažin
ti. Juo geriau ji bus pažįstama, juo sėkmin
gesnė bus kova su okupantu, juo mažiau 
gaimybių būti apgautiems.
Aidai, 1970, nr. 2

Jjdgtis ramiai, nuosaikiai ir protingai
Nėra klausimo dėl išeivių santykių su 

tėvyne, bet yra klausimas, kaip protingai 
santykiauti, kad tėvynei pagelbėtume, o ne 
okupantui pasitarnautume. Pagal tai, mums 
atrodo, kad ne be pagrindo savo nusistaty
mu laikome 1. kiek galint mažiau šį klausimą 
viešai spaudoje beprasmiškai kedenti ir 2. 
kiek galint ramiau ir nuosaikiau į dalykus 
žiūrėti. Antraip, tik žiebsime savo tarpe be
prasmišką nesantarą.

Juo blaiviau į pačius dalykus žvelgsime ir 
juo mažiau abstrakčiai dėl “formulių” gin- 
čysimės, juo viskas bus visiems tiškiau. Be
prasmiška ginčytis del “kultūrinių ryšių", 
pamiršti, kad ne mes, o okupantas nuspren
džia, kiek ir kokių ryšių leisti. Kad okupantas 
šiek tiek praskleidė ankstesnę uždangą “kul
tūrinių ryšių” vardan, galima tik teigiamai 
sutikti. Teigiamai ir sutinkame. Džiaugiamės 
visais tėvynėje pasiekiamais kūrybiniais lai
mėjimais (nors ir negalime pamiršti nei ap
lamai okupacijos, nei sistemingai, nors tyliai 
vykdomos rusifikacijos). Vertiname lituanis
tines studijas ir kitus mokslinius darbus. Do
mimės rašytojų kūrybiniu augimu ir naujo
mis pajėgomis. Bent iš reprodukcijų sekame 
tenykštį dailės gyvenimą. Klausomės bent 
iš plokštelių lietuvių muzikos kūrėjų ir at
likėjų... — — — — Ar natūralu,
Taršant “kultūrinius ryšius”, neįsileisti iš 
«Jęojo pasaulio nei lietuviškos knygos, nei 
spaudos? Nėra gi kalbos, kad tėvynėje liku
sieji taip pat domisi mūsų pasiekimais, kaip 
mes domimės jų laimėjimais. Teisėtas šis do- 
desys, bet okupantas siekia jį suktai išnaudo
ti savo politiniams tikslams: jei kas yra nai
vus, manydamas galįs “kultūrą” atsieti nuo 
“politikos”, tuoj pat patiria, kad sovietinio 
okupanto akimis “kultūriškai” nebendradar
biaus tol, kol savo dėmesio lietuviu kūrvbi- 
niams pasiekimams nepavers pritarimu “ta
rybinei santvarkai”, taigi rusų okupaciniam 
režimui. Čia galima atsiedinti “kultūrą” nuo 
“politikos”, bet sovietiniame pasaulyje tai 
neatsiejami dalykai.

Tai komplikuoja net ir “kultūrinius” san
tykius. Kai anksčiau sovietinėje spaudoje 
buvome bendrai visi niekinami, tai dabar 
jau daromas mūsų skirtumas tarp “kultūri
ninkų” ir “politikų” (ar panašiai tarp “jau
nųjų” ir “senųjų” ar “liberalų” ir “klerika
lų” . Rodoma simpatiško dėmesio tai vie
nam, tai antram rašytojui, dailininkui, mu
zikui, pagarbiai paminint jo amžiaus sukaktį 

ar kuria kita proga. Tai, aišku, teigiamas da
lykas. Bet ar kuris iš pagerbiamųjų gali be 
niekur nieko šia pagarba džiaugtis, nepa
žeisdamas savo tautinės savigarbos, kai tose 
pačiose skiltyse mūsų politinio bei visuome
ninio gyvenimo veikėjai niekinami kabutėse 
rašomais “vaduotojais”?
Aidai, 1969, sausio nr.

Daugiau pasitikėjimo ir atsargumo
“...Nereikia mūsų raginti į Lietuvą atsi

sukti. Nereikia raginti svečiu laikyti čia iš 
Lietuvos atvykusio brolio. Žinome, jog oku
panto šalininkų yra maža, todėl, jei esame 
tikri, kad už nugaros nesižvalgo Maskvos 
akis ir nediriguoja jos ranka, baimę ir nepa
sitikėjimą tarp abiejų geležinės uždangos 
pusių lietuvių, mes laikome beprasmiais. 
Bet mums neužtenka tik susižvalgyti. Mes 
ieškome minties tekėjimo be jokių filtrų, be 
jokių koštuvų, be cenzūros. Ir cenzūra dar 
ne tokia žalinga, kaip iškraipymas ir melas: 
patys veiksmingiausi Sovietų Sąjungos gink
lai. Šie ginklai netyčiomis pakliūva net pas 
nuoširdžiausius žmones, neatsargiai pasisma
ginusius bendradarbiauti; nespėjusius apsi
žvalgyti ir pastebėti, kad jie ranką sveikintis 
tiesia ne lietuviui, bet Maskvai...”
(Iš V. Volerto kalbos Vasario 16 minėjime .... 
Philadelphijoje. Draugas, 1970 kovo 7)

OFICIALUS BALSAS IŠ ANAPUS

Sniečkus: Negali būt kalbos apie bendradar
biavimą su žmonėmis, kurių pastangos 
nukreiptos prieš tarybų Lietuvą, 
kurie skleidžia antikomunistinę ideologiją; 
vis daugiau kūrybinių inteligentų supranta, 
kad kultūrinė tautos gyvybė tėra ugdoma 
socialistinėje Lietuvoje

Pažymėdami mūsų kultūros laimėjimus, 
rūpesčius, prisimename, kad dalis tos kultū
ros yra sukurta arba kuriama ir dabar svetur, 
emigracijoje. Daug naudingo darbo atliko 
tokios pažangios Amerikos lietuvių kultūri
nės organizacijos, kaip Amerikos lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugija, Lietuvių 
Meno Sąjunga ir kt. (Šie ir tolimesni pabrau 
kimai mūsų — LD). Šios kutūrinės organiza
cijos ne tik išsaugojo išeivių meilę gimtajai 
kalbai ir kultūrai, bet ir atliko tarp darbo 
žmonių išeivijoje svarbų politinį-auklėjamąjį 
darbą, padėjo klasiškai sąmonėti darbo žmo
nėms, ugdė proletarinio internacionalizmo 
jausmus ir meilę, pagarbą pirmajai socializ
mo šaliai.

Mes aukštai vertiname pažangiosios išei
vijos pastangas propaguoti lietuvių socialis
tinės kultūros laimėjimus, atskleisti Tarybų 
valdžios rūpinimąsi lietuvių kultūra. Geriau
si šios išeivijos atstovai duoda principingą 
atkirti tiems, kurie šmeižia lenininę naciona
linę volitiką, partijos vadovavimą kultūrinei 
statybai mūsų krašte.

Bet yra gerai žinoma, kad dalis išeivijos 
kultūros atstovų savanoriškai stoja tarnauti 
antisovietizmui, savo kūrybines pastangas 
nukreipia prieš Tarybų Lietuvą, savo kultū
rine veikla remia proimperialistinę politiką 
ir skleidžia antikomunistinę ideologiją. Aiš
ku, kad negali būti kalbos apie bendradar
biavimą su tokiais išeivijos žmonėmis. Ko
munistų raginimas siekti taikaus sambūvio 
neliečia ideologijos.

Emigracinėje inteligentijoje esama didelių 
svyravimų, dargi kai kurių skilimo reiškinių. 
Vis daugiau kūrybinių inteligentų ten su
pranta, kad kultūrinė tautos gyvybė tėra 
ugdoma socialistinėje Lietuvoje, kad išeiviš- 
kai kultūrai, kaip oras, reikalingas ryšys su 
tarybiniais literatais, muzikais, dailininkais, 
mokslininkais, su lietuvių tauta.

Tarybų Lietuvos kultūros darbuotojai su 
dėmesiu seka šį sudėtingą procesą kūrybinė
je išeiviškoje inteligentijoje, stengiasi atsi
liepti į jos pažangiųjų atstovų pastangas su
artėti su socialistine Lietuva.

Kai kurie emigracijos kultūros veikėjai, 
stengdamiesi tarnauti antitarybinei ideolo
ginei diversijai, mėgina mums siūlyti taria
mai “gryną", atitrauktą nuo politikos ir da
bartinio gyventom kūrybini bendradarbiavi
mą. Tačiau iš tikrųjų tai tėra mėginimas ati
traukti Tarybinių Lietuvos kūrybinių dar
buotojų dėmesį nuo mūsų liaudies sprendžia
mų komunizmo statybos problemų, skatinti 
jų orientavimąsi į formalizmą ir tuo pačiu 
per kultūrinį bendradarbiavimą padėti pra
siskverbti į mūsų gyvenimą buržuazinėms, 
svetimoms komunistinei ideologijai pažiū
roms. Siūlydami vakarietišką buržuazinį mo
dernizmą, kaip tolesnio mūsų kultūros vys
tymosi pagrindą, šie žmones stengiasi savo 
propagandoje diskredituoti realizmą, žy
miausius Tarybų Lietuvos menininkus, klas
toti iškreipti tarybinio meno pagrindus. Jų 
siūlomas “grynasis”, “apolitinis” menas daž- 
niasiai yra ne tiek idėjinis paklydimas, kiek 
sąmoningas noras sustiprinti galimumą 
skverbtis buržuazinei ideologijai į mūsų 
tarpą.

Lietuvos kultūros darbuotojai, susipažin
dami su emigracijos kultūriniu gyvenimu, 
laiko savo pareiga skatinti pažangius jo reiš
kinius, pastangas priartinti ji prie Tarybų 
Lietuvos ir drauge duoda ryžtingą atkirtį 
mėginimams per buržuazinius emigracinius 
kanalus siūlyti mums svetimą gyvenimo bū
dą ir pasaulėjautą, prasiskverbti su ideolo
gine diversija, skleisti nacionalizmą, antita- 
rybiškumą ir antikomunizmą, tarybinių tau
tų draugystės skaldymo nuodus. Idėjinis 
principingumas yra pagrindinė mūsų ryšių 
su išeivijos atstovais sąlyga.
A. Sniečkus, “Komunistas” (Cituota iš “Ne
muno krašto”, 1969 m. nr. 5. )

PABAIGAI
Pilno bendravimo nė negalima tikėtis

Pilnas bendravimas įmanomas tik laisvų 
su laisvais. Tuo tarpu Lietuva yra okupuota: 
iš Lietuvos čionai atvyksta suvaržyti; nuvy
kęs į Lietuvą esi suvaržytas; laisvas pasikei
timas taip pat neįmanomas, nes religiniai bei 
kultūriniai leidiniai Lietuvoj nepasiekia tų, 
kuriems jie siunčiami. Visi šie suvaržymai 
parodo Lietuvą ir joje gyvenančius tautie
čius nesant laisvus.

Išeiviai gi labai nori su savo tauta palaiky
ti ryšius. Veiksnių konferencija Clevelande 
teigė: “Savo dvasiniam, kultūriniam bei tau
tiniam tapatumui su savo tauta išlaikyti lais
vieji lietuviai privalo kuo glaudžiau bendra
darbiauti su Lietuva.”

Taigi, bendrauti norima, ir bus bendrau
jama, tačiau saugojantis, nepritariant lietu
vių tautos nelaisvei, bet siekiant jos išlaisvi
nimo. Kol Lietuvių tauta nėra savarankiška, 
bus suvaržymų — pilno bendravimo nė nega
lima tikėtis. L. Lietuviams, 1968, nr. 7
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Spaudoj ir gyvenime

LIETUVIŠKASIS JAUNIMAS KOMUNIZMO 
VERGIJOJE

“Komunizmas — tai duona plius rožės” — 
šiais žodžiais geografas docentas Č. Kudaba pra
deda propagandinę knygelę “Ignalinos apylin
kės” (Vilnius, “Minties” leidykla, 1967).

Su docentu visai nesiginčysime: komunizmas 
gyvas Kanados kvietine duona ir iš laisvojo pa
saulio siunčiamais brangiais siuntiniais. Jeigu 
vieną dieną, o ji jau netoli, Kanada nebeparduos 
kviečių už kruviną auksą, o mes nebesiųsime sa
vo giminaičiams brangių siuntinių, išdidusis ko
munizmas viirs dvokiančiu lavonu.

Nesu taip gerai informuotas, kaip “Tiesos” 
komentatorius Bistrickas, bet šį tą ir aš esu 
pastebėjęs: kartais juodu ant balto, kartais baltą 
pro raudoną.

Imperialistinė rustų komunistų partija daro 
pasiruošimus naujam pasauliniam karui, kurio 
pirmasis tarpsnis jau vyksta Vietname, prie rau
donosios Kinijos šono, ir Egipte-Izraelyje, visai 
arti sovietinių kolonijų imperijos. Komunizmui 
tenka kariauti dviejuose frontuose, ir tai jam 
sudaro daug sunkumų. Matydami, kad komuniz
mo patvaldystė braška, tik šiems metams sovie
tinė vyriausybė paskyrė 117.9 bil. rublių stip
rinti karines pajėgas, kad netektų bėgti atgal 
lėktuvams iš bazių net nepakilus. 3 milijonai su 
puse karių stovi ginkluoti, pasiruošę ginti sovie
tinę diktatūrą! Tų karių tarpe tūkstančiai ir lie
tuviško jaunimo.

Sovietuose kas metai šaukiami jaunuoliai Į 
karinę tarnybą. Dviems metams jie vežami į 
Kinijos pasienį, daugiausia į Amūro sritis. Po 
karinės tarnybos jaunuoliai verčiami pasilikti 
tuščiuose plotuose: moka dvigubą algą ir duoda 
žemės. Budrūs rusiškieji komunizmo sargai ne
pasitiki jaunuoliais, atitarnavusiais kariuomenė
je ir dėl to jiems neleidžia grįžti į gimtąjį kraš
tą. Bijo sukilimų ir partizaninių veiksmų karo 
atveju.

1969 m. laikraščio “Švyturio” žurnalistas J. 
Mingaila turėjo pasikalbėjimą su NKVD kariniu 
komisaru-politruku, artilerijos generolu P. Pet
roniu, kuris yra prižiūrna lietuvių aštuoniolika- 
mečių jaunuolių šaukimo į karinę tarnybą. Įdo
mūs politruko atsakymai. Perdaug vietos užimtų 
jie spausdinami ištisai; pasitenkinsime viena ki
ta būdingesne ištrauka.

Klausimas: “Vėl ruduo, vėl šalies gyny
bos ministro pašaukti atlikti karinės tarnybos iš
eis aštuoniolikmečiai. Sakykit, drauge komisare, 
kaip vertinate šių metų šaukiamuosius? Kuo jie 
skiriasi nuo jaunuolių, išėjusių tarnauti ankstes
niais metais?”

Atsakymas: “Skirtumas didžiulis, jau
nuoliai geriau išsilavinę išsimokslinę. Sakysim, 
1965 metais tik pusė būsimų kareivių buvo bai
gę aštuonias klases, o šiemet aštuonias klases ir 
daugiau yra baigę 92-95 procentai pašauktųjų...”

“Tiesa, dauguma jaunuolių bando tapti stu
dentais, bet mes dėl to nesijaudiname — viduri
nę mokyklą baigusių skaičius didėja žymiai grei
čiau, negu studentų. Tad ne visiems nusišypso 
laimė Įstoti universitetan. (Mano pabraukta, — 
J. P.). Pagaliau ir baigę aukštąją mokyklą vis 
vien metams ateis tarnauti...”

“Palikti kad ir dviem metams artimuosius, tė
viškę visada nelengva...” (“Švyturys”, 1969 m. 
nr. 18).

Lieka išspręsti įdomus klausimas: kiek aštuo
niolikmečių jaunuolių išvežama kas metai iš Lie
tuvos, įjungiant juos į raudonąją armiją, o pas
kui išbarsiant po didžiulius imperijos plotus?

Tą klausimą yra kėlęs žurnalistas S. Migli
nas. Savo knygoje “Pavergtoji Lietuva” 1957 
jis taip rašė:

“1956.IX.3 Lietuvoje buvo paskelbtas karinėn 
tarnybon šaukimas 1937 metais gimusių. Apie 
9000 (darant prielaidą, jog į kariuomenę imami 
vyrai gyventojų proporcinės lygiavos pagrindu) 
lietuvių turėjo užsivilkti kario milinę.”

1955.IX.6 karinėn tarnybon pašaukti 1936 
metais gimusieji. Ir vėl apie 9000 lietuvių vyrų 
buvo išsklaidyta sovietinės kariuomenės dali
niuose.”

Dabar galima spėti: jeigu 1955 ir 1956 m. 
buvo kasmet pašaukta ir išvežta į armiją po 9000 
aštuoniolikmečių jaunuolių, tai pr. metais tas 
skaičius, rusų komunistų įpročiu, padvigubin
tas: vadinas, galėjo būti pašaukta apie 20 000.

Išveža, tai išveža, bet kiek sugrįžta? Buvęs 
kareivis Vaclovas Masaitis iš Kinijos pasienio 
rašo: “Amūras — pati gražiausia upė Tolimiau
siuose Rytuose... pamilau šį kraštą, į kurį pa
tekau po karinės tarnybos Ramiojo vandenyno 
laivyne.” (“Jaunosios gretos”, nr. 12, 1969 m. 
gruodžio mėn.). Aišku, kad vaikinas paliko ne 
dėl “gražiausios upės Amūro”, bet greičiau dėl 
kokios nors rusaitės amūro paleistų strėlių; upės 
grožis — tik mamai paguosti.

Kiek negrįžta? Paklausykime komunisto Jono 
Bruko, Kauno rajono “Aušros” kolūkio pirmi
ninko, kuris atvirai skundžiasi: “Per paskutinį 
dešimtmetį 78 mūsų vyrukai iškeliavo armijon. 
Sugrįžo tiktai trys...” (“Švyturys”, nr. 20, 1969 
m. spalio mėn.).

Aiškiau pasakyti nereikia.
1955 m. viena lietuvaitė tremtinė iš Sibiro 

rašė:
“Raudonieji visą gražųjį mūsų jaunimą su

guldė po žemėmis, nukankino, sušaudė.” (San
tarvė”, 1955, nr. 7-8, 311 psl.).

Po 15 metų matyti šioks toks progresas: jau
nimą šaudo, bet nebe enkavedistų kulkomis, o 
rusiško amūro strėlėmis ir suguldo nebe po že
mėmis, bet su rusaitėmis prie Amūro... J. Prūsas

“KAI KAUSTO LEIDĖJŲ POLITINIAI 
REIKALAVIMAI...”

J. Dovydaitis, praėjusią vasarą lankęsis JAV-se, 
grįžęs Į Lietuvą, pokalbyje su “Gimtojo krašto” 
korespondentu, tarp kitko, apie “emigracinę 
literatūrą”, rašytojus bei leidėjus taip pasakoja:

“...ar emigracinė lietuviu literatūra turi savo 
prasmę? žinia, ji ten neturi gausaus skaitytojo, 
neturi gyvojo šaltinio — tėvynės žemės, atgaivi
nančios kiekvieną kūrinį gyvenimo tiesa. Ir jei 
geriausi anapus gyvenančių rašytojų kūriniai 
remiasi praeities atsiminimais, tai apie dabartį 
naujuose veikaluose jauti miglotą,, padrikų, me
niniu atžvilgiu nelabai įtikinamų žodį ir jausmų. 
Nuovargis, skubėjimas, amerikoniškos dinami
kos negatyvūs pėdsakai dvelkia iš naujųjų kny
gų puslapių. Kantais tenykščiai rašytojai bando 
rašyti apie dabartinę Lietuvą, jos žmones ir jų 
veiiklų. Bet kiekvienas literatūrinis darbas (kal
bu apie beletristikų), jei tam nepasiruošta rim
tai,jei neišstudijuota medžiaga, konkreti aplin
ka, nepergyventa iir neįsijausta į temų, kurių no
rėtum tyrinėti savo knygoje, pagaliau, jei pra
silenkiama su (sąžine, — keršija menininkui. 
Konkrečių tokio nepavykusio darbo pavyzdžių 
ten yra, nors jie būna ir apdovanoti vietinėmis 
premijomis (daugiau už politinę pagiežų, ap
maudūs tulžį, negu už literatūrines vertybes!). 
Beje, tokia silpnavalių produkcijų ten gerokai 
kritikuoja ir savieji, ypač jaunesniosios kartos 
kritika.

Kurti emigrantui rašytojui sunku. Nėra ten 
profesionalių rašytojų (gal tik vienas pensinin
kas romanistas, kuriam padeda egzistuoti turin
ti darbų žmona). Visi kiti dirba fabrikuose ir 
prie rašomojo stalo sėda tik trumpu laisvalaikiu. 
Iš knygų ten nepragyvensi. Ir tas, kuris rašo 
tokiomis nelengvomis sąlygomis, vertas pagar
bos. Jliis, matyt, negali nerašyti. Kitas reikalas, 
kai stokojama talento, kai kausto leidėjų poli
tiniai reikalavimai, o kartais ir paties autoriaus 
nesugebėjimas pastebėti, kad gyvenimo laikro
dis (skaičiuoja savo metus, savo sprendimus, ne
atsižvelgdamas į individualias ambicijas.

Tiražai ten menkučiai...”
Ir gale - liaupsės “masiniam” skaitytojui “mū

suose”: “Mariaus Katiliškio romanas mūsuose 
išspausdintas 25 000 egz. tiražu ir greitai nyksta 

iš knygynų, kaip ir kitos geros mūsų knygos, 
štai kur gyvena masinis lietuvių literatūros 
skaitytojas ir prityręs vertintojas! O juk rašyto
jas be palankaus skaitytojo niekad negalės pil
nai išvystyti įsavo kūrybinių galių.”

Visą šį pokalbį (išleidus žodį “leidėjų”) tei
singiausiai galėtume pavadinti: “Kai kausto po
litiniai reikalavimai.”

šitaip įvertindami padėtį, suprasime, kad “ta
rybinis” pokalbininkas kitaip ir negali pasakyti.

Ką gi teigia Dovydaitis, kalbėdamas apie 
“emigracinę lietuvių literatūrą” ir jos kūrėją 
— rašytoją?

Kad “be tėvynės žemės” emigranto rašy
tojo knyga remiasi tik praeities atsiminimais; 
kad dabartis jo veikaluose miglota, padrika, me
niniu atžvilgiu nelabai įtikinama.

Toks Dovydaičio teigimas yra tikrai miglotas, 
padrikas ir neįtikinamas jau vien dėlto, kad ne
žinia, ar apie visus kūrinius jis čia kalba, ar tik 
apie kūrinius, vaizduojančius Lietuvą. Iš toli
mesnio aiškinimo matyti, kad jis kalba tik apie 
vieną romaną, vaizduojantį Lietuvos dabartinį 
gyvenimą, tik nežinia kodėl vartodamas daugiu 
kaitą. Jis tą romaną “apdovanoja vietinė™ 
premijomis”, žininoniškai tvirtindamas, jog W 
padaryta ne už “literatūrines vertybes”, bet už 
“politinę pagiežą, apmaudo® tulžį,”. — čia jau 
aiškus kaltinimas jury komisijai, ir reikia ma
nyti, kad ji turėtų pasisakyti, už ką tokią “silp- 
navalią produkciją” apdovanojo. (Spėju, kad 
čia kalba eina apie J. Gliaudo® “Ąsočius...”).

Sakyti, kad išeivijoje nėra profesionalų rašy
tojų (ergo: kurie iš rašymo* gyventų) gal ir ga
lima; bet neteisybė, kad tėra tik vienas pensi
ninkas rašytojas, kuriam padeda egzistuoti dar
bą turinti žmona. Melas, kad “visi kiti dirba 
fabrikuose”, lyg iš komunistiškai marksistinio 
taško žiūrint, dirbti fabrike būtų negarbinga. 
(Sovietinėj santvarkoj, kiek teko girdėti, rašyto
jas sėdi politiniame inkubatoriuje, labai toli nuo 
fabrikų ir darbininkų, ir tik gavęs komandiruotę, 
nuvyksta “susipažinti” ir “viską teisingai”, iš 
“marksistinio realizmo pozicijų” aprašyti. De
ja, iki šiol tokios malonios, komandiruotės nė 
vienas išeivijos kūrėjas dar nėra turėjęs...).

Nei J. Aistis, nei A. Vaičiulaitis, nei J. Šle
kaitis, nei K. Ostrauskas, nei Bradūnas, nei Ba
ronas, nei A. Landsbergis, nei S. Zobarskas, nei 
Alė Rūta, nei H. Nagys, nei A. Nilūnas, neiJ. 
Petrėnas-Tarulis, nei P. Jurkus, na K. Keblys, 
nei Bogutaitė, nei dešimtys kitų nedirba fabri
kuose... Nesakau, ar tai gerai, ar blogai, bet tik 
iš to matyti, kad J. Dovydaitis arba nežinoda
mas kategoriškai tvirtina, arba, “kaustomas po
litinių reikalavimų” meluoja. Kalbėti, kiek ir 
ar iš viso išeivijoje rašytoją “kausto leidėjų po
litiniai reikalavimai’’ yra visiška nesąmonė.

J. Dovydaitis, pats rašytojas, neturėtų kajjKi 
tokių nonsensų, kaip kad “rašytojas be pV- 
kaus skaitytojo niekad negalės pilnai išvystyti 
savo talento.”© kur savo talentą “išvystė” tas 
jo minimas M. Katiliškis? Reikia turėti šiek tiek 
logikos.

Teko su J. Dovydaičiu susitikti. Kalbėjo ir lo
giškai ir žmoniškai. Kai nejautė už nugaros če
kisto nagano. O kai reikėjo atlikti išpažintį ir 
atiduoti duoklę už tai, kad kelius mėnesius lais
vai pakvėpavo, ir pasirodė, kad “tarybinėje” 
santvarkoje politiniai reikalavimai ne tik kausto 
kūrybą, bet ir kiekvieną žodį, kurs išeina iš so
cialistinio piliečio lūpų.

Čekoslovakijos jaunuolis pasakė, kad už lais
vai pasakytą žodį negaila atiduoti viso gyveni
mo; J. Dovydaitis už pakvėpavimą laisvu oru 
ir už kelių mėnesių laisvę girdėti, matyti ir kal
bėti turėjo užmokėti žmogaus ir rašytojo garbe.

Ar bereikia geresnio įrodymo, kur, kas ir ką 
kausto?

S. V-kas
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Vaclovas Sidzikauskas

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVOS VALSTYBĘ KURIANT
Dr. Dovo Zauniaus vaidmuo.

Jo mirties 30 metų sukakties proga.

Vasario 16-tąją suėjo penkiasde
šimt dveji metai, kai formaliai bu
vo atstatyta nepriklausoma Lietuvos 
valstybė. Tą sukaktį minėdami mes 
pagarbiai lenkiame galvas prieš at
minimą tų, deja, jau amžinybėn iš
keliavusių, Lietuvos vyrų, kurie 
tiksliai susivokė anų laikų tarptauti
nių įvykių raidoje ir dar pirmojo 
pasaulinio karo kanuolėms tebe- 
gaudžiant, turėjo politinės išminties 
ir drąsos paskelbti Lietuvą nepri
klausoma valstybe. Jų amžininkai 
ir bendradarbiai baigia išmirti. Vie- 
i* po kito “išeina negrįžti” ir tie, 

0ie aktyviai dalyvavo valstybės 
kūrime, džiaugėsi jos nepriklauso
mybės ir laisvės palaima, skaudžiai 
išgyveno nepasotinamo ir klastingo 
didžiojo kaimyno laisvės ir nepri
klausomybės sutrypimą ir žiaurų 
tautos naikinimą.

Jau trečioji tautos karta auga ir 
bręsta tiek tėvynėje, tiek išeivijoje, 
kuri apie anuos laikus žino tik iš 
raštų iir pasakojimų. O juk pravers
tų nors tokiomis progomis, kaip čia 

PAS ANGLIJOS KARALIŲ JURGĮ V LONDONE (1933) 

Vaclovas Sidzikauskas, tuometinis Pasiuntinys ir Įg. ministeris Anglijai, 
Regina Sidzikauskienė, Vincė Jonuškaitė-Zaunienė ir Dovas Zaunius.

Two photographs from Lithuania’s past, commemorating the 30th annib 
versary of the death of the eminent Lithuanian of public affairs, the 
former foreign minister Dovas Zaunius. 1. Visiting a ishah in North Africa; 
2. At court presentation to king George V of Gr. Britain.
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minimoji, atskleisti jiems vieną ki
tą nerašytos herojiškos Lietuvos 
valstybės atkūrimo istorijos pusla
piu

“...prikelti nors vieną senelį
iš kapų milžinų
ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žo- 
iš senovės laikų!” / delį

Lietuvių tautai nepriklausomy
bės niekas nepadovanojo. 1918 m. 
Vasario 16-sios Aktas buvo “žo
dis”. Reikalingi buvo veiksmai, 
idant “žodis taptų kūnu”. Lietuvos 
kariuomenė, diplomatai, politikai ir 
visa tauta, per aukas ir pasišventi
mą, atstatė Lietuvos nepriklauso
mybę. Nelengvas buvo uždavinys 
sukutrti reikalingą aparatą valstybei 
Valdyti, nelengva buvo jaunutės 
valstybės žemes apginti nuo gruo- 
buoniškų priešų kėslų, gauti tarp
tautinį pripažinimą atsikūrusiai 
valstybei ir megzti diplomatinius 
santykius su kitomis valstybėmis 
bei susivokti tų laikų rezginiuose ir 
intrygose.

BESILANKANT ITALIJOS KOLONIJOSE — TRIPOLI.
Lietuvos diplomatai, pakviesti ministerio Del Bono ir vice-karaliaus 
Badoglio, lankosi pas vieną iš trijų šachų. Iš kairės: Vincė Jonuškaitė- 
Zaunienė, Dovas Zaunius, šachas, V. Čarneckis, Įgal. ministeris Italijai

Dr. Dovas Zaunius buvo vienas 
tų mūsų valstybės vyrų, kuris nuo 
pat valstybės atsikūrimo dalyvavo 
jos politikos gairių nustatyme, bu
vo vienas Užsienių Reikalų Minis
terijos sukūrėjų, o vėliau per eilę 
metų Lietuvos užsienių politikos 
vairuotojas.

Šių metų vasario 22 d. sukako 
30 metų, kai Lietuva neteko dr. 
Dovo Zauniaus, kuris, širdies prie
puolio ištiktas, mirė tesulaukęs vos 
47 metų.

Politiko, ypač diplomato, dalia 
yra retai kada dėkinga. Kuriamasis 
jo darbas dažniausiai vyksta užda
rame kabinete, ne viešumoj, Visuo
menė mato tik rezultatus, — lai
mėjimus ar nesėkmes. Ji sponta
niškai užreaguoja ir vėl greit už
mirštama. Ar daug kas šiandien 
prisimena ir kitus mūsų tų laikų 
politikus ir diplomatus, dr. Dovo 
Zauniaus amžininkus: Mykolą Šle
ževičių, Juozą Tūbeli, Ernesta Gal
vanauską, Tomą Norų-Naruševi- 
čių, Jurgį Baltrušaitį, Oskarą Mi
lašių, Antaną Tumėną ir daugelį 
kitų anais valstybės kūrimosi lai
kais drauge dirbusius? Mažai kieno 
šiandien prisimenamas ir Dovas 
Zaunius, o tačiau jo vaidmuo mū-

N ūkei ta į 10 psl.
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JOHANNES BOBROWSKI

Ant Rambyno
Ištrauka iš romano '‘Lietuviški fortepijonai"

...Ir taip su šiais žodžiais profesorius Fog- 
tas žengia tolyn.

Ir užkopia ant kalno. Kelias buvo sunko
kas. Ir jis kol kas sėdasi atsipūsti. Aikštės pa
krašty. Vaidinimas, toji šventinė pjesė, iš 
tikrųjų gana triukšminga, nors toli gražu ne 
tokia pompastiška, kaip ją nupasakojo Poč- 
ka.

Bent dabar jau nebe. Mat, dabar Lietuvos 
žemaičių kariuomenė stovyklauja “Volynijoje 
prie Lucko” ir graudžiomis dainomis mini 
tolimą tėvynę, juk jau labai ilgai užtrukusi 
po svetima padange, tuo tarpu 80 metų am
žiaus Vytautas laukia karaliaus vainiko, ku
ris jau kelyje, ir nesulaukęs 1430 m. spalio 
27 d. miršta.

Dabar aidi raudos, bet vėl pasirodo marš- 
kiniuotos laimės ir laumės ir mirusiųjų die
vas Pikulis, šis ketina išsivesti jį tenai, kur 
jis nenorėjo eiti.

Melodijos gražios, raudose nėra didelės di
namikos, tai paprasta intervalų kaita, apsi
einanti be akompanimento, galinti laisvai 
sklisti erdve kaip lietus ir vėjas.

Kai kurių Fogtas dar nebuvo girdėjęs. Jis 
atsistoja ir atsiremia į medį. O kol baigiasi 
vaidinimas, žmonėms graudinantis, dūsau
jant ir ašarojant, Fogtas dar niūniuoja, mė
gina įsiminti paskutinę melodiją, iš šalies 
prie jo prieina du aukšto ūgio ponai. Ir ka
dangi ši emocinga akimirka nereikalauja en
tuziastiško plojimo, ir sėdintieji pašoksta 
pramankštinti nusėdėtų kojų, o tie, kas susi
jaudinę stovėjo, sėdasi atsigauti, vyresnysis 
iš priėjusių, barzdotasis, profesorių Fogtą 
užkalbina: Ir jūs čia, ponas kolega?

Fogtas atsigręžia. Ponas Storastas, sako jis 
nudžiugęs.

Ir tuoj pat: Klausiausi susidomėjęs. Tai 
jūsų naujas kūrinys, juk aš teisingai spėju?

Nelygu kaip žiūrėsi, sako profesorius Sto
rastas. Stipriai sutrumpintas ir laisvokai per
kurtas, man labiau rūpėjo tik likimo drama, 
negu iškilminga pjesė.

Bet labai įspūdinga, ponas kolega, labai 
įspūdinga.

Malonu girdėti. Ponas Šalūga — gal lei
site jus tuoj pat su šiuo ponu supažindinti — 
ruošė pastatymą ir yra, aišku, sceninio va
rianto autorius.

Fogtui nė nereikia toli ieškoti savo lietu
vių kalbos žinių.

Ponas Šalūga, jei neapsirinku, jūs iš Šiau
lių. Man žinomi keli jūsų straipsniai “Ke
leivyje.

“Keleivis”, tarp kitko, lietuviškas laikraš
tis, leidžiamas jau kelios dešimtys metų.

Taigi ponai dabar išsikalbės. Fogtas vis 
griebiasi lietuvių kalbos, O Storastas tai vie

naip, tai protarpiais kitaip. Fogtui knieti jo 
opera, ir jis dar susidurs su klausimais, į 
kuriuos bent šiuo metu, nieko konkretaus at
sakyti negalima. Kas ’čia jį palaiko, šitame 
pokalbyje, kol kas dar stipriai, tai viltis. 
Bet ar ji išliks?

Šiandien dar taip. O ar ilgai?
Šalūga sako: Bet iš to jau seniai nieko ne

bėra, ponas profesoriau.
Fogtas dirsteli į jį truputį įsižeidęs. Pa

mokymų jam juk nereikia. Storastas tyli.
Aš žinau, ponas profesoriau, jūs turit gal

voj Karaliaučiaus ir Tilžės veikėjų pastangas, 
anuo metu: jos truko dešimtį kitą metų. 
Kroicfeldas, Rėza, Pasargė, Zalopijata, fun
dacijos, draugijos, Lietuvių seminarija. Gry
ni lingvistai, Ostermejeris, Šleicheris, Nesel- 
manas, Becenbergeris, prieš tai Danieliaus 
Kleino gramatika, Kuršaičio dabar neliesiu
— visa tai juk išnyko.

Ar tikrai taip manot? Ir Kuršaitis grynas 
lingvistas? Arba Danielius Kleinas? Be to, 
Ostermejeris, 1793 m., Pirmoji lietuviškų 
giesmių istorija: Mokytas, doras, visoms lie
tuvių parapijoms nuoliai atsidėjęs, bet iki 
pat savo dienų galo daug kentėti turėjęs 
vyras, dėl savo stropumo ir ištikimybės su
silaukęs stačiai negirdėto nedėkingumo, to
kio, kuris neišdildoma gėdos dėme paženk
lins jo persekiotojus ir pavyduolius. Tiek, 
vadinasi, anie Kleiną. O kiti: Teofilis Šulcas, 
Kristupas Sapūnas, Jonas Hurtelijus, Lėma- 
nas Klaipėdoj ir Fridrichas bei Kristupas 
Pretorijai? Šitiek pastangų.

Gerai, aš neteisingai išsireiškiau, aš neno
riu nieko menkinti, ir mano pagarba tikrai 
labai gili, mes už daug ką esame dėkingi 
užsienio filologams, ypač vokiečiams. Bet 
dabar, kas iš viso to dabar? Kažkoks tauto
tyros muziejus, be to, tik įsivaizduojamas.

Esu tikras, ramiai taria Fogtas, jog tęsiu 
gerą tradiciją.

Be abejo, ponas profesoriau. Kaip ir po
nas profesorius Storastas. Bet ar tik neliksit 
jau rytoj vieni? Visa tai buvo veikiau roman
tika, o argi jos laikas jau nepraėjęs? Kadan
gi jau keleri metai egzistuoja Lietuvos vals
tybė? Ir, vadinasi, krikštasūnis nūnai atsisto
jęs ant savų kojų? O gal pats svarbumas vi
sai kitur, gal buvo galvojama apie Lietuvos 
integraciją, taip sakant, jos likvidavimą? Šita 
valstybė, tokia, kokią ją dabar matome, mū
sų vilčių neįkūnys, jau iš pat pradžių nebuvo 
panašu, ji pernelyg aiškiai sukirpta pagal 
senus modelius, o dar štai: tie voldemarinin- 
kai valdžioj!

Gal jis komunistas, šitas ponas Šalūga, gal
voja sau Fogtas, Gavėnas, ko gero, truputį 
būkštautų. Ir balsu sako: Opera, kuriai ruo
šiu tekstą, bus iš Kristijono Donelaičio gy
venimo.

Man jau užsiminė ponas profesorius Sto
rastas, ir aš galvoju apie tai, bet išvados nie
kaip nepasidariau. Projektas man gražus ir 
ne mažiau patrauklus, mes visi turime jums 
būti dėkingi, bet koks jūsų tikslas?

Opera, atsako Fogtas.
Apie Donelaitį, pabrėžia Šalūga.
Alane jaudina, — Fogtas kalba lėtai, lyg 

turėtų kiekvieną žodį gerai apgalvoti, — ma
ne jaudina: gyvenimas, aš nežinau, ar jis gali 
būti pavyzdingas, gal ne, veikiausiai ne: gy
venimas kaimo klebono, lietuviškas Prūsi
jos kaimas; vyras su vokišku išsimokslinimu,
— ir jis vartoja tokią kalbą anuomet, savo kū
riniuose, kuri jo veikalų poveikį gali nebent 
tik riboti. O gal jis galvojo — ar galėjo gal
voti — kad jo būrai jį skaitys, kas gi kitas?

Jiems jis pamokslus sakydavo, gana stip
rius, sako Storostas.

Tikra tiesa. Fogtas dar ne viską pasakė. Aš 
norėčiau žinoti... visados tvirtinama, jog jis 
rezignavęs, atsidėjęs savo ligoms, vien skun
dais tenkinęsis. Bet juk taip vis dėlto nega
lėjo būti. Vokiečiams skverbiantis gilyn, to
lydžio nykstąs papročių tyrumas. Jau ir pats 
žodis “vokietis” esąs sudarytas iš “vogti” ir 
“keikti”, jūs žinote tą jo rašto vietą. Pana
šiai sakydavo ir mano mama. Pavyzdžiui. Jei 
sapnuoji vokietį, žinok, pateksi į blogą drau
gija. _v

Reiškia, vokiečių priešas, jus taip manote, 
ponas profesoriau?

Ne, nemanau. Fogtui sunku laikytis tokio 
žurnalistiško tempo.

Tai kas tada?
Dabar Šalūgos mina tiesiog rūgštoka, o 

kodėlgi? Pokalbis jam labai jau lėtas.
Taip, sako Fogtas, dabar jau itin apdai

riai; jis turėjo galvoj valdančiųjų ir valdinių 
santykius.

Taip visai paprastai, visai palengva ištdB 
žodžiai, Fogto žodžiai, beveik netikėti vi
siems trims.

Ir jūs tą išreikšit savo operoj? Storostas 
sukrėstas. Jis savo kolegą mielai apkabintų, 
bet nūnai taip apstulbęs, jog tiesiog nesusi
zgrimba. Tik stovi, nepratardamas nė žodžio.

Gal jam kas ir kliudo, tik jis dar nežino 
kas.

Ir po valandėlės: Man labai praverstų, 
jei jūs neatsisakytumėte man savo pagalbos, 
ponas Storostai. Ir jūs taip pat, jaunasis bi
čiuli.

Pokalbis. Tačiau perdėm spragotas. Kas 
gi jau pasakyta?

Viskas grindžiama viltimi: Šita opera. Ši
tas Fogto Taip, aš manau: Viskas, kas su 
tuo siejasi: Gavėno gražūs ansambliai, due
tai, monologai, unisonai.

Šalūga eina įkandin abiejų, link stataus 
kranto. Ten aukštai, prie pat skardžio, visi 
trys sustoja ir žvelgia per upę ir per lankas 
kitame krante į Koplyčios kalną.

Garlaivis apačioj pūškuoja šiandien pasku
tinį kartą prieš srovę, link Ragainės ir pro ją 
iki Ženklų kalno. Kiek toliau, Žemuosiuose 
Eisuliuose, jis priplauks prie kranto ir va
kare grįždamas paims Fogtą ir Storastą, ku
rie lauks žemai prieplaukoje. Ir grims į savo 
mintis.

Siauru taku šios žemės
rytoj kiekvienas mūsų eis, 

pasakys Fogtas ir maža ką tepridurs.
Šita opera. Kas gi ją norės statyti? Arba, 

ir norėdamas, kas galės statyti, dabar, Vo
kietijoje? Ir Lietuvoje, kokios pespektyvos 
tenai? Juk viskas, tiek ten, tiek čia, atrodo 
labai panašiai.

Storostas susimąstęs.
Tuoj viena po kitos pasipils pretenzijos. 

Viešai, o gal ir slaptos konspiracijos būdu. 
Jau kartais taip atrodo.

Storostas beveik negirdi triukšmo aplinkui. 
Nors žmonės sveikina jį iš visų pusių kaip 
įžymų ir gerbiamą asmenį.

Apie autorių ir jo veikalą — 10 puslapyje.
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"PENKI STULPAI TURGAUS AIKŠTĖJE
Dariaus Lapinsko režisūra

Vestuvių scena. Iš kairės: M. Smilgaitė, L. Alenskas, E. Momkus, J. Smilga, 
A. Vasiukevičiuis.

Darius Lapinskas, Algirdas Landsbergis ir Anatolijus Kairys, Jaunimo 
Teatro moderatorius.

Scena iiš “Penkių stulpų”: A. Viktorą, E. Momkus, M. Smilgaitė, L. Alens
kas, R. Vasiukevičiuis ir J. Smilga.

Iš kaires: L. Alenskas, ž. Bilaišytė, A. Viktorą.

Algirdo Landsbergio drama iš partizanų veiklos “miške ir mieste ma
žoje šalyje”, “mūsų šimtmety”, kaip dabar skelbiama programoje, yra 
susJaukusi daugiausia mėginimų vis naujai interpretuoti. Jeigu ankstesni 
f^^tymai Clevelande, Chicagoje, Los Angelėse buvo daugiau tradiciniai, 
tlWFis, šių metų sausio 17 dienos premjeros pastatymas yra visai naujas 
bandymas, mūsų cenoje galima sakyti, avangardinis. Vaidinimą režisavo 
Darius Lapinskas, vienas moderniausių mūsų kompozitorių, Chicagos lie
tuviškoje scenoje pasireiškęs savo operomis Lokys, Maras, muzikiniais 
Mackaus ir Mačernio poezijos vakarais; be to, jo muzikinėje priežiūroje 
išleistos Stempuži'enės, Baro ir kt. plokštelės.

Po premjeros, “Draugas” tarp kitko taip rašė: “Čia nulėmė Dariaus La
pinsko išradingumas. Jis veikalą kiek aptrumpino, tarpais leido scenoje 
dviem ir trimis plotmėmis, panaudojo gausius scenos efektus. Skaidrėmis 
buvo sudaromi scenos vaizdai, tardytojui skęstant vidaus, sielos kovose, 
skaidrėmis buvo perteikiami jo kankintų žmonių vaizdai. Buvo naudojama 
tam net trejetą prožektorių. Tarpais aktorius kalbėjo pakaitomis su anks
čiau juostelėn įrašytais ir dabar perteikiamais žodžiails. Visas vaidinimas 
vyko tamsoje, prožektoriais nušviečiant reikiamą asmenį ir veidą, kurie 
tarpais sušvytėdavo fluorescencine šviesa...”

Vaidino Jaunimo Teatro studijos nariai, jaunimas, daugiausia studentai.

Muzikine technika, apšvietimu ir skaidrėmis teatrui padėjo J. Ralis, 
V. žigas ir V. Noreika; skulptūros — P. Aleksos.

Pastatymas pakartotas kitą dieną. O kovo 14 d. nuvežtas į Detroitą.

E. Momkus, R. Vasiukevičius ir J. Smilga.

Scenes from “Five Posts in the Market Place”, by A. Landsbergis, from 
the recent presentation in Chicago. Directed by D. Lapinskas, the play 
was enacted by members of the city’s Lithuanian Youth Theatre. šiame puslapyje spausdinamas scenų nuotraukas darė V. Noreika.
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Šiame numeryje:
— Apie J. Bobrowski, autorių iš

traukos, spausdinamos 8 psl. iš ro
mano “Lietuviški fortepijonai”, esa
me rašę LD žurnalo 1967 m. sausio 
numeryje. Tuomet atžymėjome jį 
kaip poetą. J. Bobrowskis (1917— 
1965) be kelių poezijos rinkinių, 
kuriuose randame lietuviškų temų, 
vardų bei motyvų, yra parašęs du 
romanus iš gyvenimo Prūsijoje, 
ir keletą, novelių rinkinių.

Romane “Lietuviškieji fortepijo
nai” autorius skaitytoją nukelia į 
Mažąją Lietuvą ir prūsiškąjį pa
sienį 1936 metais. Visas veikalo 
turinys yra perdėm lietuviškas.

Spausdinamoje ištraukoje susi
tinkame su vienu veikėju — Fogtu, 
kuris rengiasi rašyti operą Donelai
čio tema. Jis atvyksta į lietuvių 
surengtą šventę, kur statomais is
torinis 3-jų veiksmų vaidinimas, pa
rašytas profesoriaus Storosios. Sto- 
rostas yra mums labai gerai žino
mas rašytojas Vydūnas (Kitoje vie
toje autorius tai ir pasako, išvar
dindamas keletą jo parašytų veika
lų; romane vaizduojamas istorinis 
vaidinimas yra fiktyvus, paties au
toriaus išgalvotas).

Taigi, kompozitorius Fogtas, ra
šytojas Storastas ir statomo vaidi
nimo režisierius šolūga susitinka 
po vaidinimo ir įsileidžia į kalbas 
apie rašomą operą bei lietuviškąjį 
klausimą Mažojoje Lietuvoje.

Lietuviškai šis romanas išverstas 
ir išleistas Lietuvoje 1968 m. Iš ten 
ir paimta ši ištrauka.

— Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba vasario 14 d. posėdyje 
New Yorke pasiskirstė pareigomis 
taip: pirmininkas — Leonardas 
Andriekus, vicepirm. — Algirdas 
Landsbergis, sekretorius — Paulius 
Jurkus, iždininkas — Jurgis Jan
kus, valdybos narė — Nelė Maza- 
laitė.

Kovo pabaigoje pirmininkas Le
onardas Andriekus buvojo Los An
gelėse. Danutė ir Juozas Mitkai su
rengė jaukų pobūvį, su svečiu su
sitikti pakviedami keletą rašto 
žmonių. Buvo pristatyta naujausi 
leidiniai: L. Andriekaus “Po Dievo 
antspaudais, Biern. Brazdžionio 
“Poezijos pilnatis” ir J. švaisto 
“šaunus penketukas”. Tik ką gau
tas B. Railos “Dialogas su lietu
viais” perėjo per smalsias rankas, 
pasidžiaugiant stamboku ir gerai 
apipavidalintu leidiniu.

Pirmininkas L. Andriekus atsi- 
vešė valdybos prašymą Los Ange
lėse sudaryti jury komisiją 1969 m. 
literatūros premijai skirti. Komisi
ja sudaryta; jon įeina: Alė Rūta, 
Bern. Brazdžionis, Alfonsas Gricius, 
Juozas Tininis ir Pranas Visvydas.

Premijos įteikimo iškilmės nu
matomos Toronte šį rudenį L. K. 
Mokslo Akademijos kongreso me
tu rengiamame koncerte.

— Draugo tradicinė literatūros 
šventė — premijos įteikimas už 
konkurse premijuotą romaną — Br. 
Pūkelevičiūtės “Rugsėjo šeštadie
nis” įvyko Chicagoje kovo 22 d.

Premijos įteikimo iškilmėse me
cenatas Z. Umbražiūnas negalėjo 
dalyvauti, nes yra išvykęs į Toli
muosius Rytus; taip pat nedalyvavo 
premijos laimėtoja; priežastis ne
žinoma. Atrodo, kad prieš metus 
įvestas paprotys nedalyvauti pre
mijos įteikimo šventėje prigyja.

Paul Sartre premijos atsisakęs, 
neėmė nė pinigų; mūsų autoriai 
lankstesni ir ne tokie nuoseklūs.

Dvi naujos poezijos knygos

— Spaudoje skelbiama, kad Juo- 
zės Augustaitytės Vaičiūnienės po
ezijos knyga “Rūpestis”, leidžiama 
J. Karvelio, jau atspausta ir ati
duota rišyklom

— Atiduota spaudai Kazio B ra
dono naujas eilėraščių rinkinys 
(apie 60 eilėraščių), vardu “Done
laičio kapas” Li ėdžia spaustuvi
ninkas Mykolas Morkūnas. Viršelį 
ir dviejų spalvų pradines iliustra
cijas piešia V. Virkau.

NAUJOS KNYGOS
Atsiusta paminėti

Juozas Švaistas, Šaunus penketukas. A- 
pysakos jauniesiems. JAV LB Švietimo 
Tarybos 1965 m. konkurse premijuota. 
Iliustravo Zita Sodeikienė. 80 psl. Didelio 
formato. įrišta kietais viršeliais. Kaina 
$3.00. Išleido Kultūros Fondas 1969 m. 
Adr.: J. Šlajus, 4004 S. Talman Avė., 
Chicago, III. 60632.

Andrius Norimas, Be namų. ..Istorinė 
apysaka jaunimui. Švietimo Tarybos kon
kurse premijuota. Kalbą žiūrėjo J. Tininis. 
Viršelį piešė autorius. 200 psl. Kaina 
$3.50. Išleido JAV LB Kultūros Fondas.

Lietuva, Tėvyne mūsų. Tėvynės pažini
mo ir trumpo geografijos kurso konspek
tas lituanistinėms mokykloms. Paruošė mo
kytojos: O. Paulikienė, S. Jelionienė ir S. 
Burokienė. Išleido Kristijono Donelaičio 
mokykla, Chicagoje, III. 1968 m. Ilius
truota. 212 psl. Kaina nepažymėta. Gau
nama: Julius Širka, 6143 S. Sacramento 
Ave., Chicago, III. 60629.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

POEZIIOS PILNATIS
Už savo kūrybą B. B. yra apdo

vanotas Lietuvos Valstybine litera
tūros premija; knygoje, tarp kitų, 
yra atspaustas poeto žodis, pasaky
tas premijos įteikimo šventėje Vil
niuje (1940 metais).

Knyga turi beveik 600 puslapių, 
atspausta gerame popieriuje, su 
12 skyrių grafinių viniečių, pieštų 
dail. Alf. Dociaus (Toronte, Kana
doje) ; prie kiekvieno skyriaus yra 
visų knygų, iš kurių parinkta poezi
ja, viršelių nuotraukos su biblio
grafiniais daviniais.

Išleido ad hoc susidaręs komite
tas, “Lietuvių Dienų” leidyklai ben
dradarbiaujant. Kaina $10

Užsisalkyti:

Brazdžionio Rinktinei Leisti Komi
tetas

arba “Lietuvių Dienos”

Adresas abiejų tas pats
4364 Sunset Boulevard 

Hollywood, California 90029

DOVO ZAUNIAUS VAIDMUO...

Atkelta iš 7 psl. 
su valstybės diplomatinių santykių 
tvarkyme buvo toks žymus ir jo 
išvarytas baras toks platus, kad 
nežiūrint viso šių laikų negando, 
ties to vyro atminimu reikia bent 
trumpam pagarbiai sustoti.

Dovas Zaunius gimė Rokaičiuo- 
se, pietinėje Mažosios Lietuvos da
lyje, 1892 m. birželio 19 d. Baigęs 
Tilžės gimnaziją studijavo teisę 
įvairiuose Vokietijos universitetuo
se, o 1917 m. liepos 26 d. gavo 
teisių daktaro laipsnį Karaliaučiaus 
Universitete. Pirmojo pasaulinio 
karo pabaigoje Zaunius buvo Lietu
voje — Vilniuje ir Kaune. Kurį 
laiką redagavo vokiečių okupacijos 
metu ėjusį laikraštį “Dabartis”. Kai 
tik Lietuvos vyriausybė persikėlė 
iš Vilniaus į Kauną, 1919 m. sau
sio 15 d. dr. Dovas Zaunius buvo 
paskilrtas Užsienių Reikalų Ministe
rijos patarėju, o viceministeriui P. 
Klimui išvykus į Taikos Konferen
ciją Paryžiuje, balandžio 16 d. dr. 
Zaunius jau skiriamas laikinu Už
sienių Ministerijos valdytoju. 1919 
m. rugsėjo 10 d. jis Politikos De
partamento direktorius. 1920 m. 
vasario 8 d. skiriamas Lietuvos At
stovu Latvijai, pradžioje kaip rezi
duojantis, o vėliau Įgaliotu Mins- 
teriu Latvijai ir Estijai. Iš to laiko
tarpio ylra nepamirštinas jo vaid
muo Helsinkio, Buldurio ir kitose 
konferencijose, kur buvo bandyta 
suelaudinti Baltijos valstybių san
tykiai apimant ir Suomiją su Len
kija.

1923 m. sausio mėn. pradžioje 
įvyko Klaipėdos krašto sukilimas. 
To krašto prijungimas prie Lietuvos 
iškėlė visą eilę naujų ir painių pro
blemų. Dr. Dovas Zaunius, kaip

— Kovo 8 d. Hamiltono Aukuras, 
kviečiamas Toronto Aušros klubo, 
suvaidino K. Inčiūros “Jonines”.

— Kovo 15 d. Maironio mokyklos 
New Yorke tradiciniame parengi
me suvaidinta Pauliaus Jurkaus at
kurta pasaka “Raudonoji kepurai
tė”. Veikalas pilnas linksmų šokių,, 
išdaigių scenų, sąmojaus. R. Kepu
raitė gyvena mieste, vilkai, it šių 
dienų hipiai, apžėlę plaukais ir 
skambina gitarom.

—'Gegužės 2 d. Chicago® dramos 
grupė, kviečiama New Yorko LMK 
Federacijos, atveža komediją “Bu- 
bulis ir Dundulis”.
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AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
WALTER RASK, President

9727 So. Western Ave., Chicago, Ill. 60643 
Telefonas 238-9787

• Rengiame ekskursijas Į Europą, Lietuvą, Havajus ir kitur.
• Kelionės bilietai į viso pasaulio kraštus.
• Kreiptis Į Vladą Rask ir Juzę Mileriutę.
• Teikiame patarnavimus atvykti iš Lietuvos
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Mažosios Lietuvos sūnus, sukilėlių 
buvo numatytas būti Klaipėdos 
Krašto Direktorijos pirmininku, 
tačiau jis buvo kilęs iš Tilžės, o 
ne iš Klaipėdos Krašto, todėl ali- 
jantai, kurie tuo laiku buvo okupa
vę Klaipėdos Kraštą, su jo kandi
datūra nesutiko.

1923 m. birželio 5 jis buvo pa
skirtas Lietuvos Įgaliotu Ministe- 
riu Čekoslovakijai, o kiek vėliau 
ir Rumunijai. 1925 m. vasario 12 
d. jis perkeliamas toms pačioms pa
reigoms į Šveicariją; lieka nuolati
niu Lietuvos delegatu prie Tautų 
Sąjungos Ženevoj. 1927 m. gegu
žės 23 d. dr. Dovas Zaunius grįžta 
į U. R. Ministeriją Teisių-Adminis- 
tracijos ir Ekonominio departmen- 
tų direktoriaus pareigoms. 1928 m. 
spalio 1 d. jis skiriamas U. R. M- 
jos generaliniu sekretoriumi. Res
publikos Prezidentui A. Smetonai 
atleidus prof. A. Voldemarą iš 
nisterio Pirmininko ir Užsiei^ 
Reikalų Ministerio pareigų, 1929 
m. rugsėjo 9 d. Dovas Zaunius ski
riamas Užsienių Reikalų Ministe- 
riu Tose pareigose jis išbuvo iki 
1934 m. birželio 13 d. Vėliau, jam 
esant Valstybės Tarybos nariu, jis 
išrenkamas Lietuvos Banko direk
toriumi ir, įvedus Lietuvoje valiu
tos suvaržymus, jis tampa Valiutų 
Komisijos pirmininku. Tas parei
gas eidamas jis ir mirė.

Kiekvienas čia suminėtas dr. D. 
Zauniaus veiklos laikotarpis būtų 
reikalingas atskiro įvertinimo. Ypač 
vaisingas buvo jo vadovavimas Lie
tuvos užsienių politikai laikotarpis. 
Jam teko baigti prof. A. Voldema
ro bandymą sunormuoti, bent iš 
dalies, Lietuvos-Lenkijos santykius! 
taipogi jam sėkmingai pavyko at
remti atsigavusios Vokietijos kėslus 
i Klaipėdos kraštą. Buvo atleista 
Boettcherio vadovaujama direkto
rija ir paleistas ją palaikęs Klaipė
dos krašto seimelis. Tiek Vilniaus, 
tiek Klaipėdos krašto problemos 
buvo perkeltos į Tarptautinio Tei
singumo Teismą Haagoje, 1931 ir 
1932 metais. Šias abi bylas laimėjo 
Lietuva. Tai bus bene didžfk i 
Lietuvos laimėjimai dr. Dovui Wfj- 
niui vadovaujant jos užsienių poli
tikai.

Taurus lietuvis, nepaprastai pa 
reigingas, uolus darbininkas, malo
nus bendradarbis, didelės erudici
jos ir aukštos kultūros dr. Dovas 
Zaunius buvo nepaprastai brangus 
Mažosios Lietuvos įnašas atsikū
rusiai Lietuvos valstybei.
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Grandinėlės šokėjai ant Kapitoliaus laiptų Washingtone, D. C.

Members of “Grandinėlė” on the stairs of the Capitol, Washington, D.C.Grandinėlė
V. Račiūnas

-Privačia iniciatyva, sakoma, 
pagrįstas Amerikos gyveni

mas. Daug didžiųjų Amerikos 
laimėjimų privati iniciatyva įsi
rašo į savo nuopelnų knygas.

Ir lietuviškame šio kontinento 
judėjime privatūs asmenys yra 
atlikę darbų ir dabar dar sukuria 
vertybių, kurios prašoksta net iš 
anksto kalkuliuotas galimybes.

Nepaneigiant organizacijų bei 
organizuotos visuomenės nuo
pelnų, negalima tylomis betgi 
praeiti pro asmenis, kurių dėka 
kūrėsi parapijos, mokyklos, stei
gėsi knygų bei laikraščių leidyk
los, ansambliai, stovyklos, radi
jo programos, tautinių šokių gru
pės, orkestrai ir t. t.

Ar ne privačių asmenų nuo
pelnas — nepamirštamieji Ame
rikos lietuvių paminklai — Lietu
vių Enciklopedija, Lietuvių Fon
das, Dainavos stovykla ir pu?

Šį kartą šio žurnalo puslapiuo

LIETUVIŲ DIENOS, 1970, KOVAS 

se sustosime ties “Grandinėle” ir 
jos kūrėjais bei vadovais Alek
sandra ir Liudu Sagiais.

Jų “kūdikis”, žinomas “Gran
dinėlės” vardu, išaugo į lietuvių 
tautinių šokių šaunų reprezen
tantą ir, apskriejęs su savo kon
certais JAV ir Kanadą, dabar, 
šią vasarą, birželio 14 d. rengia
si didesniam šuoliui už Šiaurės 
Amerikos ribų — į Pietų Ameriką
— Venecuelą ir Kolumbiją.

Kaip J. Kapočiaus vardas 
susijęs su lietuvių enciklopedija, 
A. Mikulskio — su Čiurlionio an
sambly, Razmos — su Lietuvių 
Fondu Sodeikos — su Dainavos 
ansambliu, Damušio — su Dai
navos stovykla, taip Liūdo Sagio
— su “Grandinėle”,

------------------- 1
L. Sagys repeticijos metu; iš kai
rės — Kristina Aželytė, dešinėj — 
Dalia Juodėnaitė.

L. Sagyis and two dancers during 
rehersal.

On pages 11, 12 and 13 — moments from the Lithuanian student - dancers 
the widely renowned “Grandinėlė”.
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Patyręs vadovas

Liudas Sagys, pradėjęs orga
nizuoti Grandinėlę prieš 17 me
tų, atėjo šiam darbui jau pasiruo
šęs, su ilga praktika. Pabaigęs 
Vilniaus Pedagogini Institutą, jis 
dirbo su Tautiniu liaudies an
sambliu iki II pasaulinio karo. 
Pasitraukęs į Vakarus ir vėliau 
atvažiavęs i JAV 1949 m. vėl Įsi
jungė Į Čiurlionio ansamblio ei
les, dirbo Vysk. M. Valančiaus 
lituanistinėje mokykloje. Savo 
laisvą laiką jis atidavė lietuvių 
liaudies šokio menui.

Visada, kai pasiruošimas, ta
lentas, meilė ir entuziazmas pa
mėgtam darbui susijungia Į 
bendrą siekį, rezultatai būna 
puikūs. Ir nestebėtina todėl, kad 
Liūdo Sagio Grandinėlė yra vie
na pajėgiausių tautinių šokių 
grupiu, kuria didžiuojasi ne tik 
Clevelandas, bet ir Amerikos lie
tuviai, nes Grandinėlė, galima 
teigti, yra judriausia šokių gru
pė, savo gastrolėmis apskriejusi 
daugeli didžiųjų lietuvių koloni
jų ir susilaukusi gražiausių Įver
tinimu. c

Tiek lietuviškoji, tiek ameri
kiečių spauda yra nepagailėjusi 
šokėjams ir vadovams kompli
mentų, kokių retas vienetas te
susilaukia. Įvertindami jų darbą, 
Ohio Lietuvių Gydytojų Draugi
ja savo kultūrinę 1969 metų pre
miją ($1000) paskyrė Grandi
nėlei.
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“Atstovauja šių dienų jaunimui'

“Lietuviškų sceninių šokių 
spektaklis didelio miesto scenoje 
praėjo profesinio teatro tempu ir 
nuotaika”, rašė “Dirva” (1969. 
11.14) po koncerto Philadelphi- 
joje.

Ona Saulaitienė po Hartfordo 
spektaklio Grandinėlės pasirody
mo raššydama “Drauge” (1969 
11.14) pavadino jaunimo trium
fu. “Piršosi jausmas, kad šokių 
grupės mokytojai, padėjėjai bei 
patarėjai Įdėjo visa, ką turėjo — 
ir mokslą, ir savo širdį, o jauni-
mas tobulai pasiruošęs ir Įsijau
tęs, leido savo Įgimtam linksmu
mui, jaunatviškai jėgai ir ritmo 
jausmui šokius taip iš vidaus pa
veikti, kad, atrodo, tartum jie 
būtų čia pirmą kartą atliekami. 
Apgailestauju tik vieną: kad ne
galiu būti jauna!”

Antanas Ustijanauskas “Darbi
ninke” no Hartfordo pasirodymo 
(1969.11.26) parašė Įspūdžius, 
navadines “Džiaugsmo ašaros 
Hartforde”. R. Zdanytė teigia, 
kad Grandinėlė atstovauja šių 
dienų jaunimui. “Noris pasidi
džiuoti ir visiems pasakyti, kad 
mes turime tuos puošnius rūbus. 
Ir mes ištariame ta brangu lie
tuviška žodi” (“Darbininkas”, 
1969.1126). “Grandinėlės kon
certas Bostone iau praeitv. Jis 
nraėio su dideli” nasisekimu” 
(“Darbininkas”, 1969.11.26).

“Grandinėlė pririšo čikagiečių 

širdis”, “Lietuviško baleto spek
taklis”, rašė J. Daugailis “Drau
ge” (1969.12.2). Kanados lietu
vių savaitraštis “Tėviškės žibu
riai” (1969.6.26) po Londono 
[Ontario] koncerto, kuriame da
lyvavo ir keli universiteto pro
fesoriai, džiaugėsi, kad turėjo 
galimybės pirmą kartą pamatyti 
fragmentą lietuviškos kultūros: 
“Grandinėlė buvo Įspūdinga, di
dinga. Aš galėčiau žiūrėti va
landomis”.

Paminėjau keletą paskutiniųjų 
lietuviškos spaudos atsiliepimų. 
Nei visų alikraščių, nei visų au-

Grandinėles orkestras su savo vadovu Rytu Babicku.
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Scena iš “Jaunimo žaidimo”.

|------------------------

torių čia neišvardinsi. Jų per tiek 
darbo metų yra daug prisirin
kę. L.

“Viena iš puikiausių..."

Puikių atsiliepimų Grandinėlė 
yra susilaukusi ir iš amerikiečių 
spaudos. “The Wonderful World 
of Ohio Magazine” 1968 m. bir
želio nr. Įsidėjo net 5 puslapius 
nuotraukų iš Grandinėlės šokių 
ir vieną didžiulę spalvotą nuo
trauką.

“Maža yra pasauly dalykų, 
kurie būtų nuotaikingesni, lai
mingesni ir spalvingesni negi^ 
lietuvių liaudies šokiai, ir Cle' 
velandas turi vieną iš puikiausių 
grupių šiame krašte”, — sakoma 
aprašyme. Cleveland Press mu
zikos kritikas Frank Hruby 
(1968.10.14) po pasirodymo Cle- 
velande rašė: “Šie talentingi jau
ni žmonės sudarę mielą progra
mą, parodančią gražios tautos 
žavėsi ir grakštumą. Ji atlikta be
veik profesionališkai, nors tai 
buvo atlikta tik mėgėjų. Vyrai 
dailūs ir mergaitės be jokios iš
imties sudarė vientisą žavią gru
pę.. tai yra grupė, kurios netu
rėtumėt praleisti nepamatę.”

Iš tikrųjų Grandinėlė yra su
silaukusi teisingų Įvertinimų. 
Aišku, šių rezultatų nepasiekta 
tik gerais norais. Nuolatinės, va
landų valandomis varginančios 
ir prakaitą spaudžiančios repeti
cijos išmiklino jaunųjų entuzias
tų kojas, išryškino jų grakštumą, 
sukūrė darną ir groži.

Grandinėlė, kurios nariai (30 
mergaičių ir 13 berniukų) moks
leiviai ir studentai yra draus-



Mergaičių šokis “Kuskinėlis’’, vie
nas iš retų liet, tautinių šokių; vie
nas iš naujiausių Grandinėles pro
gramos ieškojimų.

Priekyje: E. Giedraitytė, E. Žy- 
gaitė, ž. Neimanaitė, M. Jakubai- 
tytė. Foto J. Garla

*
mingas vienetas, noris ir galis 
dirbti. Sagys, iš antros pusės, yra 
griežtas mokytojas ir vadovas 
tiek repeticijose, tiek spektak
liuose, tiek išvykose į kitus mies
tus. Ir teisingai pats Sagys sako: 
“Ir grupės nariui, norinčiam tau
pyti viso kolektyvo energiją, lai
ką, darbingą nuotaiką, nelieka 
kitos išeities, kaip savo įdedamą 

^darba grįsti punktualumu, draus- 
®ingumu, sąžiningumu, sąrno- 
^ningumu, atsakingumu.”

Programos ir vadovybe
Grandinėlė nėra tiktai paskirų 

tautinių šokių atlikėja. Jos pro
gramos yra vientisinis spaktak- 
lis — spalvingas vaidinimas, kur 
šokių pynės turi savo vedamąją 
mintį. Čia kartu pinasi šokis, 
vaidyba, muzika, dinamika,
džiaugsmas ir nepavargstanti 
jaunystė. Be populiariųjų tauti
nių šokių, kaip Kepurinė, Šelmis, 
Blezdingėlė, Malūnėlis, Kadri
lius, Kuškinėlis, Pakeltakojis, Sa
dutė, Trvptinis, Polkutė, Piršlio 
šokis, Klumpakojis, Lezginėlė, 
Rezginėlė, Šakalinis, Lenciūgė
lis, Greitpolkė, — Grandinėlė iš
pildo Jaunimo žaidimą, kuriame 
vra pagaminta net specialūs rū
bai šokėjoms pagal dail. N. Pa- 
lubinskienės projektą.

Grandinėlės šokius palydi 10 
asmenų orkestras, kuriam ado- 
vauia Rvtas Babickas.

Grandinėlės vadovybę suda- 
vadovas — Liudas Sagys, jo

Ir autobusais keliaujant daroma 
savotiška reklama Lietuvai. — 
Tai Vytenio čivo “išradimas”.

LIETUVIŲ DIENOS, 1970, KOVAS

pavaduotojas — Gintautas Neį
manąs, pavaduotoja — mokytoja 
Livija Kasperavičiūtė. Valdyba 
renkama iš pačių šokėjų. Šiuo 
metu valdyboje yra Eglė Gied
raitytė, Vytenis Gyvas, Elena 
Razgaitytė, Jonas Garka ir Vy
tautas Kliorys.

Grandinėlei nuoširdžiai pade
da visa eilė specialistų, kurie šio 
gražaus ansamblio spektaklius 
padaro dar žavesnius. Giedrė 
Mazoliauskaitė — rūpinasi mer
gaičių šukuosena; apšvietimą 
tvarko Petras Gaižutis; orgina- 
lūs tautiniai drabužiai — Aldo

nos Vaitonienės (iš Kanados); 
medinės klumpės pagamintos 
Prano Neįmano. Reikalų vedėja 
yra Aleksandra Sagienė.

Amerikoje auditorijose Gran
dinėlė šoko prieš tūkstantines 
žmonių minias. Jų šokiais grožė
josi amerikiečiai ir kelios lietu
vių kartos sykiu, kurių dalis jau 
lietuviškai nebekalba, bet Gran
dinėlė pasibeldė į jų sąžines, pri
minė jų tėvų kraštą, grąžino juos 
tam momentui į lietuvių tarpą. 
Šokio ir muzikos menas kalba 

“tarptautine” kalba, kurios su
pranta kiekvienas žiūrovas.

Dabar organizuojama Grandi
nėlės kelionė į P. Ameriką. Jei 
tose gastrolėse Grandinėlė pra
džiugins ten gyvenančių tautie
čių širdis ir sustiprins jų ryžtą už 
tolimesnį lietuvybės išlaikymą, 
jei suras bent keletą lietuvių 
draugų aname gražiame krašte 
jų išvykos misija bus pasisekusi.

Tad — gero vėjo!
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Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija Lietuvos nepriklausomybės 52 metų 
sukakties proga lankosi pas JAV kongresrnaną Edw. Derwinski, Illinois.

Iš kairės: dr. L. Kraučeliūnas, ALT pirm. E. A. Bartkus, kongrsm. E. 
Derwinski, ev-lut. kunigas dr. M. Kavolis, skaitęs maldą Atstovų Rūmuo
se, ALT. E. Pauragienė ir Chicagos ALT sk. pirm. R. Staniūnas.

A. Lietuvių Tarybos delegacija 
Washingtone pas kongresrnaną

Delegation of the American Lith. Council visits Congressman Edward 
Derwinski, of Illinois, on the occasion of Lithuania’s 52nd anniversary of 
Declaration of Independence. (For more — see page 17 ).

VASARIO 16 PROGA
PRIĖMIMAS LIETUVOS PA
SIUNTINYBĖJE VASARIO 16

VAIZBA

PRIĖMIMAS LIETUVOS PASIUN

TINYBĖJ VASARIO 16 PROGA

Į Lietuvos Pasiuntinybėj Wa
shingtone surengtą priėmimą Va
sario 16-tos .proga atsilankė 220 
asmen, jų tarpe žymių JAV val
džios pareigūnų, diplomatų, laik
raštininkų, Lietuvai draugingų tau
tų atstovų ir lietuvių organizacijų 
atstovų.

Atsilankė ir asmeniškai atstovą 
(sveikino Valst. pasekretoriaus po
litiniams reikalams Alexis Johnson 
žmona, Rytų Europos dir. R. E. Lis
le, Baltijos valstybių skyriaus ve
dėjais ir ponia Barclay Ward, buv. 
Rytų Europos dir. H. Vedeler su 
žmona, buv. Baltijos valstybių sk^ 
V. Departamente vedėjai, buvę^® 
Valst. sekr. pad. M. Cieplinski si^^ 
žmona, eilė pareigūnų iš Valst. De- 
partmento, kongresmanai — J. J. 
Ronney, D. Flood, W. T. Murphy ir 
E. J. Derwinski su žmonomis; Vid. 
Reikalų sekr. padėjėjas Carl L. 
Klein su žmona ir jo padėjėjas Val
das Adamkus. Taip pat Apaštališ
kojo Sosto delegatas JAV-se arkiv. 
L. Raimondi, St. Paul, arkiv. Leo 
O. Rynes Cood, Msgr. A Bačkis — 
Nunciatūros pirmasis sekr. Anka
roje, eile Iii,et. kunigų ir pastorių.

Tarp kitų aukštų svečių matėsi 
tarptautinių organizacijų atstovų ir 
pirmininkų, bankų vadovybių asme- 
menų, grafas J Tyszkiewiicz (kilęs 
iš Trakų), de Wolf su žmona gra
faite Drucka-Lubecka; savų orga
nizacijų vadovų — Alto pirm. E. 
Bartkus, Chicagos Alto sk. pirm. 
R. Staniūnas, E. V. Paurazienė iš 
Detroito, adv. E. Armanienė ir kt.

Vasario 16 proga JAV Kongrese 
kalbėjo apie Lietuvą (ligi vas. 28) 
19 senatorių ir 72 atstovai.

Ramovėnų suruošto pobūvio dalyviai, susirinkę pagerbti Lietuvos ne
priklausomybės kovų savanorius vasario 16 d. išvakarėse T. Pranciškonų 
salėj, St. Catharines, Canada.

Iš kaiės I eil.: P. Kalainienė, J. Kalainis, P. Skeivelienė, J. šarapnickas 
— LB pirm.,J. Vyšniauskas — Ramovėnų pirm., kun. B. Mikalauskas — 
liet parap. klebonas, O. Šukienė — neseniai grįžusi šiSibiro, A. Šukys — 
neprikl. kovų savanoris (prieš keletą metų išleidęs atsiminimų knygą), 
S. Ulbinas — savanoris, B. Jakubonienė (Trūksta dviejų savanorių: J. 
Radvilo ir S. Mačikūno).

Lithuanian Veterans of Independence War, Ramovėnai, gather in St. 
therines, Canada, on the eve of February 16th to commemorate their 
fallen countrymen in th Wars of Independence.
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Iš Vasario 16 priėmimo Lietuvos Pasiuntinybėje Washingtone. Lietuvos 
Atstovas J. Kajeckas su Apaštališkuoju Delegatu JAV-se arkivysk. Luigi 
Raimondi ir Mr. Loy Henderson, buv. valstybės pasekretoriumi.

A reception at the Lithuanian Legation in Washington, D.C. Minister 
is here with the Papal delegate archbishop Raimondi, and with Mr. 
Henderson, the former assistant of the Secretary of the State Departmewr
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b SOLISTO STASIO BARO 
’šių metų vasario 28 — kovo 16 d. Australijoj 
gastroliavo iš Chicagos solistas St. Baras, 
koncertų eilę pradėdamas Adelaidėje, kur 
jis buvo įjungtas Į Australų meno festivali. 
Vietinė spauda solistą labai išgyrė. Lietuviai 
turėjo daug džiaugsmo ir pasididžiavimo. 
Kitos koncertų vietos buvo Melbournas, Syd- 
nejus ir Canberra. Koncertai praėjo su retu 
pasisekimu, lietuviai atsilankė beveik 100%.

Viršuj, kairėj: Solistas Baras tarp ade-

TRIUMFAS AUSTRALIJOJE
laidiškių lietuvių — iš kairės: N. Arminienė, 
B. Jonavičienė, B. Bajarūnienė, L. Radze
vičienė, solistas Baras, sol. G. Vasiliauskie
nė, M. Petkūnienė, B. Lapšienė.

Foto A. Budrio
Soloist Stasys Baras, visitor to Australia 

from Chicago, has been successfully per
forming at concerts for his countryfolk du
ring this month: Adelaide, Melbourne, Syd
ney, Canberra.

Nuotrauka viršuj, dešinėje: solistas S. Baras, laikyda
mas rankoj Lituania choro jam padovanotą bumerangą, po 
koncerto atsisveikina su adelaidiškiais; dešinėj — kartu 
koncertavusi G. Vasiliauskienė, už Solisto — akompania- 

torė pianistė Sh. Nieks.

Venezuelos LB tarybos suvažiavimo dalyviai sausio 11 d. 
Maracay mieste. Iš kairės: Surošienė, Krikščiūnas, Klo
vienė, Dervojedaitis, Valentienė, Bielūnas, kun. Perkumas, 
Guiga, Venckus — Venezuelos LB c. vald. pirm., Valentą, 
Gavorskas, Žalnieriūnaitč-Ross, Backevičius, Jankauskas, 
Klovaitė, Dirvelienė, Dirvelis, Klova, jr.

Dalyvavo Barquisimeto, Caracas, Maracay ir Valencijos 
atstovai; pirmininkavo J. Bieliūnas, sekr. žalnieriūnaitė..

Nutarta imtis iniaciatyvois organizuoti P. Amerikos lie
tuvių V-jj kongresą, jei kitų valst. lietuviai pritars.

Convention of the Council member of the Lithuanian 
Community of Venezuela in Maracay city.

4F BALTIJOS TAUTŲ LIAUDIES DAINŲ VAKARO 
New Yorke, Estų namuose, dalyviai, l-je eilėje iš k. — 
Liet. Moterų Klubų Fed. vicep. V. čečetienė, lll-ji — L. M. 
K. Fed. pirm. V. Jonuškaitė-Leskaitienė, IV — J. Budrienė, 
VI — Pabaltijo Mot. Tarybos Lietuvių delegacijos pirm. G. 
žilionienė, rengėja; estų veikėja Juta Kurman, J. Simutienė 
(Lietuvos gen. konsulo žmona), II iš deš. — lietuvių liaud- 
dies dainas dainavusi S. Nasvytytė-Valiukienė ir priešaky 
pirma iš deš. — pianistė Aldona Kepalaitė ir apie liaudies 
dainas padariusi pranešimą — Nastutė Umbrazaitė.

Leading representatives of the Baltic Women in New

tork with per-formers at the evening of Baltic folk 
igs at Estonian House.



— Antanas Pavasaris, solistas te
noras, Los Angeles, paminėti 15 me
tų nuo konservatorijos baigimo su
kaktį š. m. balandžio 18 d. 8 v.v. 
rengia DAINŲ IR ARIJŲ KONCER
TĄ Immaculate Heart Kolegijos 
auditorijoj, 2021 N. Western Ave., 
Hollywood, Calif.

Solistui akomponuoja pianistė 
Raimonda A p e i k y t ė.

Solistas yra parengęs naujų pui
kių programų.

Po koncerto — kavutė Student 
Union patalpose.

— LB Los Angeles apygardos 
valdyba sudarė rinkimų, vykstan
čių gegužės 16-17 dienomis, komisi
jų, į kurių įeina; J. Kojelis, A. Ma
žeika, B. Morkis, A. Trasikis ir 
A. Tumas.

Visi Vakarų Amerikos lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti rinki
muose, kad ateinančioje LB tarybos 
veikloje galėtų tinkamai, atstovauti.

— Gegužės 23 ir 24 dienomis Im
maculate Heart kolegijos auditori
joje įvyksta Onos Metrikienės kū
rinių koncertas, vardu “Kartų gin
taro pakrantėj” (tekstas A. Metri- 
kio). Programų atlieka “Vakarų 
aidų” ansamblis, režisuoja A. že
maitaitis.

Kovo 15 d. pietumis su muzikine 
programa paminėta O. Metrikienės 
50 metų muzikinės veiklos ir Onos 
su Antanu Metrikiu 35 metų vedy
bų sukaktys. Apie O. ir A. M. gy
venimo kelių ir O.M. muzikinę veik
lų buvo paskaityti du puikūs refera
tai: R. Aukštkalnytės ir ž. Brinkie- 
nės; G. Gudauskienė kalbėjo apie 
Metrikienės muzikinę kūrybų. Buvo 
dainų ir gausių sveikinimų.

CLEM'S POLSKIE DELI
* Specializing In home made 

fresh and Smoked Polish Sausage, 
fancy groceries and choice meats.
* Featuring Imported Krakaus 

Polish hams, beer, wine and gro
ceries.

NOW
Daily from our own new 

BAKERY-KITCHEN
a variety of Polish pastries and 
other home made delicacies.

IT’s CLEM’S
3002 W. Florence Ave., Los Angeles 

759-5058

JOOOCOOOCOOCOSCOOOCOOOOOI

LIETUVIŲ radijo programos,
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis”

Los Angeles, Calif.
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RADIJAS 

LITHUANIAN MELODIES 
Stotis KTYM, banga 1460 AM 

Šeštadieniais 12—12:45 vai. p. p.
Liet. Radijo valandėlės klubo pirm. Stasė 
Pautienienė, sekr. A. Skirius, ižd. J. Mo
tiejūnas. Programos ved. S. Pautienienė, 
841 Stanford St., Santa Monica, Ca. 90403 

Telef.: 828-3779

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS" 

Girdima Marylande ir Washington, D.C.
Sekmadieniais 10 — 11 vai. ryto 

per FM radijo stotį WFMM 93,1 mgcl. 
Programos vedėjai: Albertas Juškus, 

4515 Wilmslow Rd., Baltimore, Md. 21210 
Tel.: 366-4515

Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave., 
Baltimore, Md. 21227; Tel.: 242-1779

So. Boston, Mass.
LIETUVIŲ RADIJO VALANDA 

Sekmadieniais 11 — 12 vai. priešpiet. 
AM 1430 klc., FM 107.9 megaciklų 

WHIL Boston, Mass. 02155 
Petras Viščinis, vedėjas, 

173 Arthur St., Brockton, Mass- 02402 
Telefonas: 586-7209

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

ANTANAS F. SKIRIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE 

INSURANCE

Jei reikia apdrausti 
namus, automobilį, gyvybę ir pn.. 
pirkti ar parduoti nuosavybę, 

Telefonuokite NO 4-2919
arba apsilankykite įstaigoje 

4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 
California 90029.

LIETUVIŲ FONDAS

6643 So. Maplewood Avenue 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 778-2858 (A. c. 312)

Lietuvių Fondas laukia kiekvieno 
mūsų įnašo — šimto ar tūkstančio. 
Stokime į fondų su tokiuo įnašu, 
su kokiuo dabar galime — nelauki
me, kada praturtėsime ar kada tu
rėsime “atliekamų” pinigų. Fondas 
sudaromas ne iš “liekanų”, ne iš ne
reikalingų pinigų, bet iš lietuviškos 
širdies, iš lietuvybės reikalų supra
timo, iš aukos, kurių lietuvis skiria 
lietuvybei ir Lietuvai dabar.

Pakeitę adresą, tuojau praneškite, 
kad nesusitrukdytų žurnalo 

siuntimas.

LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA 
Seniausia liet, radijo programa Naujojoje 
Anglijeje, veikianti nuo 1934 m. bal. m., 
vedama Stepono ir Valentinos Minkų, gir
dima sekmadieniais 1 vai. — 1 vai. 30 m.

Boston, Mass. — WLYN - 1360 
Programoje: pasaul. žinių santrauka, muzi

ka, dainos ir Magdutės pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: AN 8-0489

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS
Kas ryta nuo pirmadienio iki penktadienio 

10 vai. — 11 vai. priešpiet.
Šeštadienį ir sekmadienį 8:00 — 9:30- 

"Vakaruškos" pirmad. vak. 7:00 — 8:00.
Visos programos iš

WOPA stoties 1490 klc. A. M. 102-7 F. M. 
7159 S. Maplewood, Chicago, III. 60629 

Tel: HEmlock 4-2413.

MARGUTIS
Seniausia liet, radijo programa Amerikoje, 

įsteigta muz. A. Vanagaičio 1928 m.
Kasdien 8 vai. — 9 vai. vakaro 

(išskyrus šeštadienius ir sekmadienius) 
Programos vedėjas Petras Petrutis. 
Transliuojama iš nuosavos studijos 

2422 W. Marquette Rr., Chicago, III. 60629 
Telefonai: GR 6-2242; GR 6-2271.

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo Prorama 

TĖVYNĖS GARSAI
Girdima penktadieniais 8—9 vai. vakaro 

per WXEN-FM stotį 106,5 mc..
Vedėjas Juozas Stempužis. 

4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio 44121 
Telef.:: 382-9268.

Detroit, Mich.
LITHUANIAN MELODIES RADIO HOUR 
lietuvių radijo valanda 2 kartu savaitėje— 
antradienį ir ketvirtadienį — 8 iki 9 v.v. 
e. s. t. Detroito WMZK-FM st. - banga 98 

vedėjas — ralph Valatka 
17696 warwick detroit, mich. 48219 

tel. 537-5550

LIETUVIŠKAS BALSAS-LITHUANIAN VOICE
WQRS-FM stotis. Banga 105.1 mc. 

Sekmadieniais 8 vai. — 9 vai- ryto.
Išlaiko Radijo Klubas.

Klubo pirm. — inž. Vacys Urbonas- 
17175 Gaylord Ave., Detroit, Mich. 48240

Telefonas: KE 7-9642.
Programos redaktoriai ir pranešėjai: 

Jonas Kiščiūnas — 846-4245; Kazys Ge- 
gelis — 535-6683; Rožė Ražauskienė — 
278-1353; Stasys Garliauskas—TA 6-1385;

Antanas Janušis — VE 5-8317.

Hartford, Conn.
"TĖVYNĖS GARSAI" 

Connnecticut vist. liet, kultūrinė valandėlė 
WBMI - FM 95.7 mc.

Kiekv. sekmadienį 12 vai- — 1 vai. p. p. 
Programos vedėjas A. Dragūnevičius.

273 Victoria Rr., Hartford, Conn. 
Telefonas: CH 9-4502.

New York - New Jersey 
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" radijo valanda 
girdima kiekv. šeštad. 5 — 6 v. p.p. 
iš New Yorko stoties WEVD — 1330 klc.

ir 97.9 meg. FM.
Direktorius Jokūbas J. Stukas, 

1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092 
232-5565. (Code 201)

Kultūrinė lietuvių radijo valanda anglų k. 
per SETON HALL Un-to stotį WSOU-FM 

pirmad vak. 8:05 — 9:00 — 89.5 mg.
Vedėjas J- J. Stukas.

"LAISVĖS ŽIBURYS"
Girdima kievieną sekmadienį

nuo 8 iki 9 vai. ryto
iš WHBI stoties 105.9 FM banga.

Adresas: Romas Kezys, 62-15 69 place, 
Middle Village, N-Y. 11379.

Telefonas: TW 4-1288.

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WTEL — 860 kilocycl.

Šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p. 
Kultūrinės apžvalgos, žinios, vietos kroni

ka, muzika ir skelbimai.
Programas tvarko ir praveda 

redakcinis kolektyvas.
Rašyti: "Bendruomenės Balsas" 

1203 Green St., Phila., Pa. 19123.
Telefonas: PO 5-0932.

Pittsburgh, Pa-
The First Lithuanian Radio Program in 

Pittsburgh, Penn-
Pittsburgh, Penn. — WPIT - 730 klc. 
Sekmadieniais 12 vai. — 1 vai. p. p.

Programos vedėjai:
Povilas ir Gertruda Dargiai. I 

Visais reikalais kreiptis:
2040 Spring Hill R., Pittsburgh, Pa. 15216

Rochester, N. Y.
Kultūrinė lietuviška valandėlė

Sekmadieniais 9—9:30 vai. ryto 
per WCMF-FM, 96,5 mc.

Išlaiko Lietuvių Radijo Klubas-
Klubo valdyba: Pr. Puidokas, pirm., 580 
Wilkins St., (14521); A. Cieminis, vicep.; 
R. Kiršteinas, sek- 229 Nester St. (14621);
V. Žmuidzinas, ižd., L. Laukaitienė, narė. 

Programų vedėjai: O. Adomaitienė, A. 
Cieminis, V. ir N. Draugeliai, A. Dziako- 
nas, St. Ilgūnas, R. Kiršteinas, Br. Krokys, 
V. ir B. Litvinai, J. Šipaila, D. iiurilienė, 
V. Žmuidzinas.

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA

WBRY, Waterbury, 1590 kilocysles. 
Kiekvieną šeštadienio vakarą 6:10—7:00- 

Programos vedėjas ir direktorius 
John D. Adams (Adomaitis).

5 Harriet Ave., Waterbury, Conn. 06708. 
Telefonas: 753-8898.

Montreal, Canada 
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS 

Kiekvienų trečiadienį nuo 11 vai. v. 
CFMB stotis — Banga 1410. 

Programos vedėjas L Stankevičius. 
1053 Cr. Albanel, Duvernay, P. Q. Canada 

Telefonas: 669-8834

Toronto, Ont., Canadcu 
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI 
Radijo programa girdima 

kiekvieną šeštadienį 3:30 — 4:30 p- p. 
iš Oakville stoties CHWO — banga 1250. 
Programos vedėjas Jonas R. Simanavičius.

175 Parkside Dr., Toronto 3, Ont. 
Telefonas: 534-1274.

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS

Transliuojama kasdien nuo 20 vai- 50 min. 
iki 21 vai. 10 min. Vidurio Europos laiku, 

41,15 ir 50,34 metrų bangomis.
Vedėjas Dr. J. Gailius. 

Circonvallazione NOMENTANA 162.

Vatikanas, Italia
Programa transliuojama 8 kartus savaitėje. 
Sekmad. rytais 10:30-11:00 Lietuvos laiku 
ir kiekv. vakarą 20:15-20:30 Lietuvos laik.

Bangos: 31, 25, 19 ir 196 metrų.
Vedėjas Kun. Dr- V. Kaziūnas.

Adresas: Sezione Lituana, Stazione Radio 
CITTA DEL VATICANO.

MALONĖKITE TUOJAU PRANEŠTI 
APIE JŪSŲ RADIJO PGROGRAMŲ LAIKO, 
ASMENŲ, ADRESŲ IR KT. PASIKEITIMUS-
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LIETUVIU

DIENOS
LITHUANIAN DAYS

MARCH 1970

Delegation of the American Lithu
anian Council calls upon the 
Speaker of the House, John McCor
mack, on the 52nd anniversary of 
Lithuania’s Declaration of Indepen
dence.

Amerikos Lietuvių Tarybos dele
gacija Lietuvos nepriklausomybės 
52 metų sukakties proga lankosi 
pas JAV Atstovų Rūmų “speakerį” 
John McCormack.

Iš kairės: ALT Chicagos sk. pir
mininkas R. Staniūnas, ALT pirm, 
inž. E. Bartkus, JAV kongresmanais 
iš Pensilvanijos, pravedęs Atstovų 
Rūmuose Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimų, D. J. Flood, J. Mc 
Cormack, Speakeris, ev.-lut. kun. 
dr. M. Kavolis, skatęs maldų minė
jime, JAV Ats. Rūmų kapel. Rev. 
Edv. G. Latch, Vidaus Reikalų se
kretoriato pareigūnas V. Adamkus.

Nothing, Except Victory!
On the Road of National Greatness and Personal Responsibility

A synopsis of Mr. Algirdas J. Kasulaitis’ 
address to the Lithuanian community of To
ronto on the occasion of the 52nd anniver
sary of the Proclamation of Independence of 
Lithuania.

February 16th for Lithuanians is an extra
ordinary day. It marks a turning point in Lith
uanian history. A change from slavery to 
national freedom. The declaration of Indepen
dence thus is much more than a political act: 
it is a beginning of a new era in all fields of 
national endeavor. For this reason, February 
16th should never be a day of sadness, but of 
joy, determination, and rededication.

Today, Lithuania is again occupied by the 
most brutal imperialist of modern times — 
Soviet Russia. Therefore, our joy and celebra
tion must be channeled in a different direction. 
It must be coupled with our complete dedica
tion to our main task — regaining freedom and 
liberty fo our enslaved brethren.

Lithuanians are deprived not only of freedom 
and liberty, but also of the most basic human 
rights, which are so eloquently stated in the 
Declaration of Human Rights, The United 
Nations Charter and dozens of international 
covenants. However, no power can deprive us 

of the right to freedom and liberty. To future. 
To greatness. There are no chains so strong, 
there is no power so mighty that can enslave 
our spirit, our determination, or our human 
rights.

Our fight for freedom is in a very true 
sense a fight for our personal integrity. The 
loss of political freedom is also a loss of per
sonal integrity, personal liberty, and personal 
future. Thus, the struggle for national freedom 
is everyone’s struggle. No one is exempt be
cause everyone is affected, every Lithuanian, 
wherever he resides. It is a personal, as well 
as a national struggle.

Annual celebration thus becomes an annual 
rededication to the principles of freedom and 
liberty. It is a day of declaration to the whole 
world of our unchangeable resolve to continue 
the struggle until total victory. We will fight 
day and night, anywhere and everywhere, young 
and old, students and workers, teachers and 
priests. We will fight tomorrow and ten years 
from now if necessary. We will never give up 
because our struggle is just. This is our answer 
to friend and foe, as well as to those millions 
whose selfish pursuits have blinded them to the 
sufferings of others.

Continued next page
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Anatole Kairys

CURRICULUM VITAE
A comical tragedy in two acts

Copyright by author

3rd part Continued from the last issue

SVAJŪNAS:
A massive door, and clogged from not being 

used... It s difficult to hear what's going on in
side. Let s knock louder still.
SVAJŪNE:

Together... (They knock, then listen)
SVAJŪNAS:

(Singing) I hear something.
SVAJŪNĖ:

(Joins in a higher tone) I hear something, too... 
SVAJŪNAS:

(In a deep voice) Open up...
SVAJŪNĖ:

(In a high voice) Open up...
SVAJŪNAS:

(Low) Open up...
SVAJŪNĖ:

(High) Open up... (Raising her voice higher 
still, she chokes)
SVAJŪNAS:

You can’t open the door in such a voice.
SVAJŪNĖ:

I’ve choked.
SVAJŪNAS:

Choking voices will not win the world’s admi
ration.
SVAJŪNĖ:

What an unusual door., of iron... something like 
a curtain...
SVAJŪNAS:

The Iron Curtain...
SVAJŪNĖ:

And that’s where our room is! (Falling into her 
husband's embrace) I’m scared, Svajūnas, I am 
feared!
SVAJŪNAS:

Don’t get any ideas, darling. Who could instal 
an iron curtain at the threshold of the Statue of 
Liberty, in New York? You have an uncurbed 
imagination, my girlie. Let’s not delude ourselves 
with something which doesn’t exist; let’s not in
vent myths! This is not a curtain, only a door. 
Iron, of course, but I shall open it! Believe me, 
I shall! Just feel my muscles?
SVAJŪNĖ:

Don’t show off, Svajūnas. You are no stronger 
than I am as far as the opening of the door is 
concerned. Are doors like this? Look... (She points 
to another door, an open one, somewhat in the 
distance near the telephone booth) That is a door. 
SVAJŪNAS:

That one is open, and this is closed.
SVAJŪNĖ:

So what?
SVAJŪNAS:

There’s a big difference, my dear. A very big 
one.
SVAJŪNĖ:

I see none.
SVAJŪNAS:

The one is open, the other is closed. (A pause) 

Don’t you feel any difference between an open 
and a closed door?
SVAJŪNĖ:

Open it — and there is no difference.
SVAJŪNAS:

Well, so open it!
SVAJŪNĖ:

(Sorrowfully) Well, yes... open it...
SVAJŪNAS:

Results do not appear so simply. We only gave 
a few knocks and already we’re expecting a mira
cle. You don’t reach a mountain top with bare 
hands. Let’s try it with guitar...
SVAJŪNĖ:

You said it! I had quite forgotten the guitar... 
SVAJŪNAS:

A wedding present is double effective.
SVAJŪNĖ:

(Fetching the instrument) You recite and I shall 
play the tune.
SVAJŪNAS:

What shall I recite?
SVAJŪNĖ:

Something about the United Nations! (She is 
playing the guitar, Svajūnas pronounces a couple 
words and then stops short)
SVAJŪNAS:

Isn’t it sufficient?
SVAJŪNĖ:

Perhaps the door has opened, take a look.
SVAJŪNAS:

Not yet. Play louder and less sorrowfully. (Sva
jūnė plays louder. Two or three people standing 
at the telephone booth break into enthusiastic 
applause...)
SVAJŪNĖ:

(Stopping) Maybe the guest is sleeping or isn’t 
prepared to meet us? Something is wrong...
SVAJŪNAS: < j

Let’s wait. Put aside the guitar and take a rest. 
SVAJŪNĖ:

Yes, let’s wait. Provided you believe in the 
opening of the door, I am willing to wait.
SVAJŪNAS:

Let’s think it over... (He is thinking)
SVAJŪNĖ:

Let’s consider it. (She is thinking)
SVAJŪNAS:

You are always saying that tomorrow will be 
no better whilst I’m saying it will. So now once 
more I’m telling you that the morrow will be a 
better one. Let’s continue thinking.
SVAJŪNĖ:

Let’s do so.
SVAJŪNAS:

We are being observed, people are looking at 
us... The light from the Statue of Liberty reaches 
other windows not only ours.
SVAJŪNĖ:

It looks like we’re not the first ones who are 
trying to open this door. Crowds have passed by 
here with heaps of wishes and hopes burdening 
their wounded shoulders.
SVAJŪNAS:

Yes, we are not the first ones... Though we may 
be the first to open the door, if only we find the 
key.
SVAJŪNĖ:

The key?
SVAJŪNAS:

Yes, the key. I believe, my dearest, somehow 
I believe that the key to this door is in our hands.
SVAJŪNĖ:

NOTHING, EXCEPT VICTORY

Continued from page 17
The international situation is not 

favorable to our cause. Lithuania is 
a small country, poor in natural re
sources and unimportant strategic- 
ally.The stream of international ac
tions are keyed to other dilemmas. 
International relations are still pre
dominantly based on selfish inter
ests, rather than on moral precepts. 
Thus, Lithuania’s fate appears un
important to the global powers. 
Our plans, therefore, must be 
based on the fact that in the 
struggle for freedom, the biggest 
part of the effort must be borne by 
us.. We have but a few friends 
among the community of nations 
who care enough to lend a helping 
hand. We are grateful but, we 
must also be realistic.

Our main tasks should be well! 
defined. We must sharpen our poli
tical consciousness and draw our 
younger generation into the com
mon struggle. We must unite be
hind our leading bodies in charge 
of liberation activities. We must 
assure them a substantial financial 
basis, as well as our complete loy
alty. We must make sure that Lith- 
uanianism flourishes in every Lith
uanian family. Our loyalty to, and 
love for, Canada or the United 
States, as the case may be, does not 
preclude our love for the country 
of our birth. Patriotism in our case 
is not mutually exclusive, but rath
er inclusive. The more we learn to 
love Lithuania, the better citizens 
we will be of United States (or 
Canada).

We must cherish our Lithuanian 
language for it is the most binding 
national treasure. Our literature 
must be fostered and nourished. 
Our writers and artists must be 
sustained and helped.

We must wholeheartedly support 
Lithuanian schools and youth ac
tivities. We must be ready to help 
our young people, as well as accept 
their counsel.

The struggle for independeiW 
Lithuania is a joint effort as well 
as a personal responsibility. We 
must never forget the sacrifices of 
our brethren. Uncounted thousands 
of them perished in the struggles. 
They gave all they had, including 
their very lives. I am asking much 
less: just a bit more understanding, 
a little more action, and a few 
dollars.

This, is the least we can do. The 
promise I am conveying to you is 
— nothing, except victory.
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It is surely not in my hands.
SVAJŪNAS:In yours and in mine. It really is here. Only, aren’t we talking too much, Svajūnė?
SVAJŪNĖ:Yes, we are talking too much.
SVAJŪNAS:Let us play, rather.
SVAJŪNĖ:Let’s play.
SVAJŪNAS:Shouldn’t you dress up in a national costume?
SVAJŪNĖ:Do you think that would help?
SVAJŪNAS:Well, it wouldn’t hurt.
SVAJŪNĖ:A national costume make me drowsy. I wonder why?
SVAJŪNAS:You should dance more.

Svajūnė:Dance! That’s a good idea!
(They start dancing and turn round beyond the 

wall. Now an aged film is projected, it is breaking 
off, stopping all the time: at moments the voice
sounds reappear, or the picture does, or just the 
music — sometimes in volume, then fading, “psy
chedelic’'. The subject matter of the Film:

A. War, bombs, trenches, corpses, crowds of 
refugees.

B. Then the buildings of the United Nations, 
the Statue of Liberty in New York harbor, the 
delegates delivering speeches, Siberia, the dele
gates having lunch, carloads of deportees, the de
legates at dances, Katyn, the delegates toasting, 
greeting each other...

A. A caricature of Stalin, crowds of people 
gagged and their hands tied up, the Statue of 
Liberty in New Fork.

B. The United Nations buildings, banqueting 
delegates, a writer at his desk and an NKVD-man 
standing behind him with a ready pistol, delegates 
who again keep on talking and talking and 
drinking, drinking; barbed wire and so on, and 
so on...)

As the film is concluding, SVAJŪNAS and 
SVAJŪNĖ enter, dressed in national costumes, 
and dancing too...
SVAJŪNAS:z^^uid now let us play.
Rajūne:Play what, darling?
SVAJŪNAS:Really — what? (A pause) Since we know no new games, let’s play the same ones over. Blindfold me!
SVAJŪNAS:Where are you? (Now he is chasing)
SVAJŪNĖ:Where are you?
SVAJŪNAS:I’m here... (Fleeing)
SVAJŪNĖ:I’m here... (Chasing)
SVAJŪNAS:

(Suddenly caching hold of her). I’ve got you! At last...
SVAJŪNĖ:Got what?
SVAJŪNAS:I’ve caught something...
SVAJŪNĖ:

Blind man’s luck.
SVAJŪNAS:Open my eyes, I want to see.
SVAJŪNĖ:

(Untying his handkerchief) You have caught me!
SVAJŪNAS:Yes, really you. (The film is concluded) 
SVAJŪNĖ:Whom else could you think? We are the only two left...
SVAJŪNAS:You are my greatest fortune! (Unties her eyes) 
SVAJŪNĖ:Oh, Svajūnas... (Giving him a kiss) 
SVAJŪNAS:This must be celebrated, by all means it must be celebrated...
SVAJŪNĖ:I’m tired of all these celebrations.
SVAJŪNAS:Sit down and have a rest. I’ll get some champagne.
SVAJŪNĖ:Champagne? For whom?
SVAJŪNAS:For you and myself. An event like this must be celebrated with champagne. Just one moment, my darling...
SVAJŪNĖ:What event? What has happened?
SVAJŪNAS:I’ll tell you when I return. Champagne! (He 
leaves. The cue of people at the telephone booth 
is dwindling).
SVAJŪNĖ:What a fine man my husband is! Even blindfolded he will not give up his enthusiasm. Of course, you’ll not go very far with your eyes tied up...

(The Messenger Clerk appears. He is dressed 
in Sunday clothes and is wearing white gloves, 
two red flowers in the lapel of his jacket, and is 
quite cheerful)
MESSENGER CLERK:Madam...
SVAJŪNĖ:Oh! Oh...

(She runs around the wall and is changing her 
dress. To the inquiries of the MESSENGER 
CLERK she responds by raising her head above 
the wall)
MESSENGER CLERK:Excuse me.. I just finished my work and was passing by... Are you in need of anything?
SVAJŪNĖ:In need of anything? Do we possess anything? I am tired of complaining.
MESSENGER CLERK:You are content and merry. I have just seen you dancing...
SVAJŪNĖ:Sometimes flowers will blossom upon rocks.
MESSENGER CLERK:All the flowers in New York blossom upon rock. 
SVAJŪNE:Do you have anything new to tell? 
MESSENGER CLERK:I think of you very often, madam... Especially when through with working hours...
SVAJŪNĖ:And during working hours you forget me?
MESSENGER CLERK:

KNOWLEDGE OF A FOREIGN 
LANGUAGE

by Wm. R. Schmalstieg, Pennsyl
vania State University. (Condensed 
from The Marian, Feb., 1970).

Americans are hardly sensitive 
to the importance of studying a 
foreign language. The economic 
and political power of the United 
States have rendered “broken Eng
lish” the most popular interna
tional language. This permits 
monolingual Americans visiting 
foreign countries gain under
standing with some groups of 
aliens.

Yet there exist obvious advan
tages of being able to speak a 
foreign language. Even if only to 
read it is important. Thus pro
fessors, too, are taking courses to 
be able to read some Russian, 
French, German.

A useful knowledge of a foreign 
language does not necessarily im
ply complete mastery. With a little 
knowledge of another language one 
usually finds natives to it to be 
most helpful.

I have studied Lithuanian quite 
intensively. Still I make many mis
takes. I once wrote my Lithuanian 
professor colleague: “Man gurklį 
skauda”, meaning I had a sore 
throat. It turned out to be funny, 
for gurklys — throat, gullet — is 
reserved for birds; whereas human 
beings have a gerklė.

So one must be willing to sacri
fice a little bit of pride and make 
the effort, and help will be forth
coming from all sides.

Languages of the smaller nations 
are not, of course, as important as 
the international ones of German, 
French, Spanish or Russian. I 
must remark, however, that for the 
historical linguist a knowledge of 
Lithuanian is very important. And 
many are the cases of foreign 
scholars and scientists studying, 
even mastering it.

There may have been notions 
that learning a second language is 
somehow harmful. It has been 
proved now that children who grow 
up bilingual seem to score better 
on intelligence tests. Such children 
in Canada have shown greater in
tellectual capabilities than their 
monolingual French or English 
counterparts.

Thus I conclude that the know
ledge of a foreign language can 
never be a disadvantage for any
body and indeed it will almost 
surely be an advantage.

Atvykus J Kaliforniją, kviečiame |

BEACON MOTOR HOTEL
Arti prie

Beach. Westwood, Beverly Hills 
& Hollywood

3020 Wilshire Blvd. Santa Monica, 
California

EXbruck 4-9144
Mrs. A. Lukšis — Owner and Mgr.
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I see you haven’t come to know New York... 
SVAJŪNĖ;

Is that important?
MESSENGER CLERK:
Europeans don’t know that the sun rises at 

midnight in New York. I finish my work exactly 
one minute before sunrise... (Svajūne emerges 
from behind the wall dressed in an evening color 
gown, her arms bare, with a beautiful, high set 
hairdo, etc).
SVAJŪNE:

Do I have to know when you finish your work? 
MESSENGER CLERK:

Madam, please... (Offering her a rose) 
SVAJŪNĖ:

Thank you... (The rose slips from her hand. 
She bends down for it but the Messenger Clerk 
is faster... their fingers touch and he takes her by 
the elbows...)
MESSENGER CLERK:

In New York there are nine million people... 
SVAJŪNĖ:

Why, why... What are you doing...
MESSENGER CLERK:
Put on your hat, we are going out...
SVAJŪNĖ:

Where ?
MESSENGER CLERK:

For a walk amongst the blossoming rocks of 
New York.
SVAJŪNĖ:

No. I shall remain here and wait for my hus
band to return. He’s gone to get some champagne. 
MESSENGER CLERK:

Until he returns, I’ll show you the most im
portant office of this hotel.
SVAJŪNĖ:

What office?
MESSENGER CLERK:

The first aid room.
SVAJŪNĖ:

We are healthy people...
MESSENGER CLERK:

You are a joker, as I see. New York likes people 
with humor. You must know, however, that there 
are no healthy people in New York.
SVAJŪNĖ:

Aren’t there any? Then who lives here?
MESSENGER CLERK:

Physicians and nurses.
SVAJŪNE:

That’s some characterization.
MESSENGER Cl ERK:

Healthy people do not come to New York. I’ll 
let you in on a secret. The tallest skyscraper in 
New York stands upon a foundation of insanity. 
Come on and you’ll get convinced.
SVAJŪNE:

Why, my husband is coming back soon... 
MESSENGER CLERK:

He’ll wait. Believe me, men in New York don’t 
get bored on an errand for champagne. Let me 
have your nice hand.
SVAJŪNĖ:

I have lost faith in your promises.
MESSENGER CLERK:

I haven’t made you any attractive promises yet. 
SVAJŪNĖ:

You have promised me a room, haven’t you? 
MESSENGER CLERK:

Those were not my own promises. (Takes her 
hand)
SVAJŪNĖ:

Will you really give me a room?
MESSENGER CLERK:

Surely. Stop knocking at this iron door! Cease 
day-dreaming, and stop dancing. Forget who you 
are. (He is leading her away)
SVAJŪNĖ:

Yet, my husband... (Still reluctant, she is gradu
ally surrendering)
MESSENGER CLERK:

I shall give you another life, I’ll give you... 
SVAJŪNĖ:

...But my husband...
MESSENGER CLERK:

...A parlor! In the center of the city. With thou
sands of lights there. Built-in music. A colored 
servant girl. A heated swimming pool... (He em
braces her)
SVAJŪNĖ:

...But my husband...
MESSENGER CLERK:

Your dreams are my presents...
(He lifts her and carries her away though she 

is still slightly objecting. After a pause Svajū
nas appears with a bottle of champagne and two 
glasses. He is looking all around, somewhat sur
prised by the absence of his wife. Getting an idea 
that she is still playing and has hidden herself 
beyond the wall)
SVAJŪNAS:

The champagne is here! Where are you hiding? 
I’m in a mood as though I’m standing on newly 
discovered land! (Opening up the champagne he 
fills the glasses) Svajūne! Let’s drink and then go 
for a walk. It’s exactly midnight now. The best 
time for a miracle! He raises both glasses and 
calls) Svajūne! Where are you? Your champagne 
is running dead!

(The LADY IN BLACK is now standing in the 
passage way. She is a young, beautiful, coquetish. 
Her dress is appealingly suggestive, extremely 
mini, a scarf covers her bare breast, she wears 
black gloves up to her elbows, etc. She is smoking 
a cigarette on a long holder and appears most 
enticing. That is the reason why she has come 
here. Svajūnas does not recognize her.) 
LADY IN BLACK:

Are you calling me?
SVAJŪNAS:

I am calling my wife.
LADY IN BLACK:

Really? Aren’t you too loud?
SVAJŪNAS:

She was right here five minutes ago.
LADY IN BLACK:

Five minutes is a lot of time in New York. She 
has just been taken away by a young man. 
SVAJŪNAS:

I cannot imagine that...
LADY IN BLACK:

Well try too. And an ashtray, please... 
SVAJŪNAS:

(His hands are full. The LADY IN BLACK 
takes a glass of champagne. Svajūnas fetches an 
ashtray and holds it while she tips off the ashes)

We are celebrating today...
LADY IN BLACK:

Oh? Well, I’m gladly joining. Prosit!
(A pause. Svajūnas is feeling awkward but 

clinks his glass and drinks)

(To be continued)

Translated from the Lithuanian 
by A. Milukas

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 90 
DIENŲ UŽ VISAS TAUPYMO

SĄKAITAS

TAIP
TAUPYDAMI PAS MUS, JŪS GA
LITE PASIRINKTI TAUPYMO Rū
šį, KURI JUMS PATOGIAUSIA... 
TAI NEDELSDAMI PASIŲSKITE 
ČEKI DABAR.

J“ J / Q/ UŽ TERMINUOTUS
O /4/J INDĖLIUS

$7,500.00 ar daugiau

TAUPYMO SĄSKAITOS IKI 
$15,000 APDRAUSTOS F.S.L.I.

ĮSTAIGOSE.

ST. ANTHONY 

SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court
Cicero, Illinois 60650

JUOZAS F. GRIBAUSKAS 
sekretorius

Tel.: (312) 656.6330 Ir 242-4395

LADIES AND GENTLEMEN

Remarkable Discovery
Hair formula JIB is Pat
ented in Switzerland and 
Registered in U.S.A, and 
Canada, Europa, Germany, 
Austria. It cures Dandruff, 
Falling Hair, Itching scalp, 
Splitting ends, Strength
ening Hair, Root growth, 
and restoring NATUbM^ 
HAIR COLOR. W

Using JIB you will never be bald 
or grey. 100% Guaranteed.

Listed In Druggist Red-Blue Book. 
JIB Medicine Liquid 8 oz. A 16 
week supply $6.00. Money Order, 
P. P., Send today — JIB LABORA
TORY

Šveicarijos patento nr. 458678.

1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 
60650

CRANE SAVINGS &

LOAN ASS'N

B. R. PIETKIEWICH, 
President

2555 W. 47 th St., Chicago 32, Ill.
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RARE TEXTS

The first Lithuanian publication 
in existence — the Cathechism by 
Mažvydas (of 1547) has unexpect
edly to Lithuanians here been 
translated into English by Prof. 
Gordon B. Ford,Jr., of Northwest
ern University.

In an interview with editor Dr. 
J. Prunskis of Draugas, Lithuanian 
Daily in Chicago, the professor has 
told about his efforts to have this 
English translation published, a- 
bout a course of Lithuanian lan- 
g^e that he conducts at his Uni- 
■\^Hty, and of another completed 
publication of his: “Old Lithuanian 
Texts of the 16th and 17th Cen
turies” (Mouton, den Haag, Hol
land, 1970). This book is dedicated 
to a Norwegian philologist, Dr. 
Christian Stang who made his 
degree in Oslo in 1929 on Lithuan- 
istic materials.

• Prof. Dr. Antanas Ramūnas, 
vicedean of pedagogic studies at 
Ottawa University, Canada, has 
had several works published by his 
university:

1. Development of the Whole 
Man Through Physical Education. 
435 pages.
2. Dialogue entre Rome et Moscou 

(foreword by Cardinal Koenig, 
Vienna).

These books, as likewise his 
Lithuanian publication “Iš sutemų 
į aušrų”, are obtainable through 
the Lithuanian Parish bookstand, 
1465 De Seve St., Montreal 205, P.

Q., Canada.

• Victor Lietuvis applies for 7 
patents. “Inventor Promises Build
ing Revolution.” A Lithuanian has 
a school and teaches a course on 
an electronic way of building ma
chines. — From front page head
lines and pictorial article of El 
Paso Herald-Post of Jan. 15, 1970.

• Raymond Kudukis, of Cleve
land, Ohio, was recipient of his 
City’s “Outstanding Citizen and 
Merit Award 1969”, presented by 
the City’s mayor Stokes, at a 
Citizenship Day Ball at Statler Hil
ton hotel. In a full page report of 
the Citizenship Day event, The 
Plain Dealer (Sept. 22, 1969) has 
pictured the award winner and 
his wife, Lithuanian ladies> and 
folkdancers at the ball. “Kudukis 
heads the local chapter of the 
American Lithuanian Council”, re
ports the paper, enumerating his 
various other social activities.

• Barbara Cernevicius of Spring
field, Mass, has been pictured and 
congratulated by the Springfield 
Union upon the occasion of her 
100th birthday anniversary. “Bom 
in Lithuania... she was fully employ
ed until well past 90... an expert 
pie maker...” wrote the paper.

JOHNNY UNITAS,

the precision passer and long time 
hero of America’s leading game of 
sports, has been voted by a poll 
of experts of Associated Press as 
the FOOTBALL ATHLETE of the 
DECADE of the 1960’s.

The Lithuanian outdistanced by 
votes and statistics all other super- 
stars and was found to be the all 
time leading passer in professional 
football history.

As quaterback of the Baltimore 
Colts he intends to keep on playing 
for a few more seasons, already 
earning a $125,000 salary a year. 
His other business interests are: 
restaurants (Baltimore, Delaware, 
New England), oil, apartment 
housing.

Another Lithuanian in the top 
10 of football players is Dick But
kus (No. 7).

“I hope to play two or thee more 
years,” Unitas said. “It depends 
on how I feel physically, but during 
the 1969 season I felt better than 
I had in three years.”

Unitas and his youngest of 5.

LITHUANIAN INDEPENDENCE WEEK, February 16-22, 
is proclaimed by County Executive Eugene H. Uickerson in his Mineola 
office. Shown with him are (left to right) Mrs. Danutė Alilionis, member 
of the Board of the Lithuanian-American Community of Great Neck, Mr. 
Anicetas Simutis, Consul General of Lithuania at New York, and Mr. K. 
K. Miklas, of Plainview, member of the Supreme Committee of the Lith
uanian-American Community of USA, Executive Chairman of BATUN, 
United Baltic Appeal to the United Nations, and member of the Bethpage 
Board of Education.

The career of a great linebacker...

Chosen one of the Big Ten 
Football Athletes of the Decade, 
Dick Butkus was featured on the 
Sunday night Chanel 5 TV pro
gram recently, where his career 
was traced from early high-school 
days.

• The efforts to gain a United 
States stamp issued in commemo
ration of the recognition of the in
dependent status of the Republic 
of Lithuania are unabiding. As a 
result of representations by Mrs. 
Genevieve Gobis, Vice President of 
the Knights of Lithuanian Council 
100„ New York,, her House Repre
sentative, Hon. Samuel S. Stratton 
(35th District) had this to report:

“...the Postmaster General in re
sponse to [my] urging... is keeping 
my suggestion in active files... 
I assure you that I will keep 
pushing for its enactment. (This 
is in line with the bill 1 have intro
duced...)”

According to the Postmaster 
General, in his communication to 
the Representative: “This sugges

tion has been before the Citizens’ 
Stamp Advisory Committee [but 
not yet] included in the recomenda- 
tions. This proposal is, however, 
still in our active files for conside
ration as future stamps programs 
are developed.”

• The meagre publicity that 
Lithuanians have been giving their 
famous countryman Jack Sharkey, 
world’s former heavyweight boxing 
champion, who has always shown 
pride in his Lithuanian extraction, 
brought about the following “boo
boo”: “Jack Sharkey is one of 
many Ukrainians who made renown 
here...” (Ed Sullivan in The Daily 
News, New York, Dec. 15, 1969).

Letters to the Editor

Thanks from the Atlantic shore

By courtesy of Rev. Albin Ja
niūnas, St. Peter’s Lithuanian 
Parish, So. Boston, Mass., and Rev. 
John Jutt, St. Casimir Rectory, 
Worcester, Mass., we hear of an 
appearance of their former resi
dent, Mrs. Fred Daukantas, on a 
Los Angeles TV program last No
vember. The New-England Lith
uanians could enjoy Mrs. Daukan
tas’ performance as she treated 
Steve Allen, of channel 7, to three 
packages of Lithuanian goodies — 
AU SUKAI (Sugered ears), DEŠ
RA (Sausage) — and then had an 
interview conducted on her coun
try.

Rev. Janiūnas writes that espe
cially the assistant star “Mr. 
Charles Weaver deserves a sincere 
thanks for mentioning Lithuania 
and her people in such a friendly 
way.”
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Iš Bernardo Brazdžionio rinktinės

POEZIJOS PILNATIS
ATĖJO ŽMONES

Atėjo žmonės
Iš girių, iš laukų, iš miestų;
Atėjo žmonės
Gyvenimo ir saule ir žaibais nušviestų.

Kai vienas savo Dievo nebematė 
Ir visą meilę, visą širdį nebūtin supylė, 
Šimtai saulėtekių šalin duris atvėrė, 
Šimtai pastatė didžią laimės pilį.

Atėjo žmonės
Ir uždegė šventųjų aukurų šventąją mirą.
Atėjo žmonės, —
Ir vėliavų miškai prieš amžinąjį Amen svyra...

1927. VIII. 14.

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti

Bernardas Brazdžionis, Poezijos 
Pilnatis. Eilėraščių rinktinė, suda
ryta iš 12 autoriaus poezijos knygų. 
Iliustracijos, aplankas ir meninis 
apipavidalinimas dail. Alf. Dociaus. 
Su autoriaus portretu, darytu Vyt. 
Maželio. Išleido “Brazdžionio poe
zijos rinktinei leisti komitetas”, pir
mininkaujamas J. Andriaus, bend
radarbiaujant “Lietuvių Dienų” lei
dyklai, 1970 m. Didelio formato, 
592 psl. Kaina $10.00.

Tai yra vieno mūsų žymiųjų ne
priklausomoje Lietuvoje išaugusių 
poetų 40 kūrybinio darbo metų po
ezijos rinktinė, išleista jo 60 metų 
sukakčiai atžymėti. Knygoje yra 
beveik 500 eilėraščių, atrinktų iš 12 
Bern. Brazdžionio poezijos rinki
nių; prieš kiekvieną skyrių yra gra
finis A. Dociaus piešinys ir kny
gų, iš kurių parinkti eilėraščiai, vir
šelio foto nuotrauka su bibliografi
niais daviniais. Gale pridėta kalbos, 
autoriui suteikus literatūros premi
jas, tarp jų ir Valstybinę literatūros 
premiją.

Knygai išleisti Los Angeles mies
te buvo susidaręs komitetas, 
įėjo J. Andrius, dr. P. Celiešiu^R. 
Kulikauskienė, P. Lembertas, I. 
Medziukas, B. Raila, A. Raulinaitis, 
Alė Rūta, A. Skirius, J. Švaistas, J. 
Lininis ir dr. E. Tumienė. Savo žo
dyje komitetas, tarp kitko, sako: 
“Kaip Lietuvoje okupacijų metais, 
taip ir su didele dalimi tautiečių 
pasitraukęs į Vakarus, Brazdžionis 
savo kūryba niekad neatitolo nuo 
Lietuvos. Priešingai, Lietuva ir lie
tuvis jo kūryboje užėmė pirmau
jančią vietą.”

Beveik 300 mecenatų, sudėjusių 
iš anksto po $25 ir po $100 įrodė, 
kad poetas lietuvių yra mylimas ir 
vertinamas. Komitetas jo knygai 
parūpino luksusinį pavidalą, kokio 
poetas tikrai yra užsitarnavęs. Tai 
leidinys, kuris puoš mūsų namų 
knygų lentynas ir su pasididžiavi
mu bus galima padovanoti ne tik 
plačiajame pasauly gyvenančiam 
tautiečiui, bet ir atvykusiam iš Lie
tuvos, kur Brazdžionio poezija yra 
labai vertinama ir nuorašais eina 
iš rankų į (rankas.

LIETUVIŲ DIENOS, 1970, KOVAS



AUKA

Ar žydi, Viešpatie, tenai prie mūsų gimto namo 
Balta palinkusi tėvų obels šaka?
Alpstu be jos, trošku be jos už okeano...
(Kas sakė, motin, tau, kad žemėje taika?).

Ar eina giedanti procesija per lauką, 
Kad pasimelstų Kryžiaus Atradimo dieną Tau ? 
Nešu ir aš tremties dienas, kaip kryžiaus auką... 
(Aplinkui vien tik melą, tamsą, tylą tematau)

Ar nešat jūs, plačiam pasaulyje paklydę broliai, 
Jos vardą, jos gyvybę ir jos garbę širdyje?
Artėja tėviškės dienų pakrantės atitolę...
(O jūs vis tolate, vis tolate, deja...).

TĖVIŠKĖS DŪMAI

Tavo dūmai, tėviške, nekartus, 
Ir nedygūs einančiam takai, 
Ir ne vargas žydi tavo vartuos, 
Ir visi tau brangūs mes vaikai.

Gintarinė saulė auksu šviečia,
Ir po debesėliais bus šviesu, 
Kai vėl grįšim iš visų pasviečių, 
Iš šios žemės kryžkelių visų.

Vėl tave mes ašarom nuplausim,
Vėl žydės kvietys ir aviža, 
Vėl tu būsi mums didžių didžiausia, 
Lino žiedo tėviške maža.

Vinietė 22 puslapyje — skyriui “Baltosios dienos”; 23 puslapyje: I vinietė 
skyriui “Krintančios žvaigždės”; II — “Viešpaties žingsniai”.

Dailininkas — Alfonsas Docius.

Tavo dūmai, tėviške, mūs širdis, 
Tartum šiltos rankos, mus apsiaus; 
Tavo šulinys džiaugsmu pagirdys 
Po vargų vidurnakčio tamsaus.

1944. X. 27.
Poetry and several illustrations as they appear in the newest book of 

Bernardas Brazdžionis “Poezijos pilnatis” (Collected Poems); a splendid, 
luxurious edition, the first of its kind in the history of Lithuanian 
literature. It contains poems from earlier 12 books, the majority of his 
life-long publications.
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