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Lietuvių tautos genocido parodos reikalus ap
taria komiteto pirm. dr. L. Kriaučeliūnas su
JAV kongreso nariu E. Dervinski ir pulk. R.
Vandervort prie Kapitoliaus rūmų, Washing
ton, D. C.

Dr. L. Kriaučeliūnas, chairman of Committee
on genocide against the Lithuanian Nation, in
discussion with congressman E. Derwinski and
colonel R. Vandervort (at the Capitol in Wa
shington, D. C.)

Dr. Leonas Kriaučeliūnas.
Dr. L. Kriaučeliūnas follows in his life the
motto: “We are in need of deeds and not of
words”. Thus he is a man of action and one
who is constantly aiding materially, financially
the manifold Lithuanian cultural undertakings,
especially those of the youth; Folk Dance Fes
tivals, the Dainava Ensemble of Music, Mon
tessori Educational Home, etc.
Born in the county of Vilkaviškis, Lithuania,
on Nov. 28, 1919, he had graduated from the
local Gymnasium in 1940 and then entered the
Veterinary Academy of Kaunas. He continued
his studies at the Veterinary Academy in Han
nover, Germany, where he received his doctor’s
degree.
In 1949 he came to the United States settling
in Waterbury, Conn. He presently resides in
Chicago where he is also in charge of his
privately owned animal hospital.
His family consists of Irene, nėe Parulytė,
his wife, their two daugthers Vida and Jolita
and son Eugenius.
(More — on pages 4, 5 and 6.).
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Klaipėdos švyturys audros metu (Foto nuotrau
ka daryta Nepriklausomos Lietuvos laikais).

"Second Class Postage Paid at Los Angeles, California"

Beacon of Klaipėda isea shore on a stormy
day (in pre-war Lithuania).

Savosios
spaudos
klausimais
Pradėdama naujus metus lietuvių spauda
sudaro naujus kontraktus su savo skaityto
jais: priima metines prenumeratas ir įsipa
reigoja patiekti savo leidinį per ištisus me
tus. Galime džiaugtis, kad per praėjusius
metus visi lietuvių spaudos leidėjai ištesėjo
savo įsipareigojimus. Tačiau amerikiečių di
dieji žurnalai, kaip Look, Saturday Evening
Post ir kt. bankrutavo. Didžiausias ir popu
liariausias savaitinis iliustruotas žurnalas
Life garbingai likvidavosi 1972 metų gruo
džio 30 d., išleisdamas paskutinį savo nr.
Kodėl amerikiečių žurnalai neišsilaiko?
Svarbiausia priežastimi yra ta, kad jų biu
džetai pagrįsti skelbimais. Pastaruoju metu
tuos brangiuosius skelbimus paviliojo spal
votoji televizija. Taip pat pabrango darbo
jėga, popierius ir persiuntimo išlaidos.
Lietuvių spauda tą krizę pergyvena leng
viau, nes ji savo biudžetą sudaro daugiausia
iš prenumeratų. Jeigu viskas pabrangsta, tai
proporcingai pakeliama prenumeratos kaina.
Lietuvių spaudai padeda išsilaikyti ir tas
faktas, kad ji daugumoje yra pasiskirsčiusi
pagal politines, profesines bei religines or
ganizacijas. Kiekviena politinė grupė pasi
švenčia ir stengiasi išlaikyti savo spaudą, ide
ologinių org-jų nariai privalo platinti savo
literatūrą, profesinės grupės, kaip inžinieriai,
daktarai, miškininkai ir k. remia aukomis
savąją spaudą.
Turime įvertinti lietuvių vienuolynus, kaip
marijonus, pranciškonus ir jėzuitus, kurie ne
mokamai pašvenčia daug laiko savo leidžia
miems laikraščiams, kaip Draugas, Darbinin
kas, Laiškai Lietuviams ir kt.
Lietuvių spauda netolimoje ateityje turės
išspręsti dvi problemas: paruošti jaunų ben
dradarbių ir sulaikyti prenumeratorių skai
čiaus mažėjimą.
Labai nedaug iš jaunimo turime mokančių
lietuviškai rašyti. Tuo reiškiniu turėtų susi
rūpinti lituanistinės mokyklos, žurnalistų or
ganizacijos vienetai ir patys laikraščiai. Rei
kia jaunimą raginti rašyti, pradėti, kad ir nuo
mažesnių įvykių (kaip sus-mų, parengimų)
aprašymų. Būtų galima skelbti konkursus,
duoti jaunimui premijas, net mokėti honora
rus.
Lietuvių spaudos prenumeratorių skaičius
kasmet po truputį vis mažėja. Daugelis skaiLIETUVIŲ DIENOS, 1973, SAUSIS

Folo Pr. Gasparonis

tytojų išeina į pensiją ir mažina savo išlai
das, nutraukia vieną ar kelias prenumeratas.
Kiti norėtų dar skaityti, bet jau ir su aki
niais nebepajėgia. Pagaliau nemažai jau išsi
skiria iš šio pasaulio.
Yra sunki problema, kaip įpratinti vaikus
skaityti lietuvių periodiką. Tėvai galėtų mė
ginti vaikams studentams, ar tik vedusiems,
per keletą metų užprenumeruoti žurnalų ar
laikraščių. Manau, kad vienas kitas gal ir

įprastų skaityti ir vėliau gal jie patys prenu
meruotų lietuviškąją spaudą.
Įtraukus daugiau jaunimo į bendradarbių
skaičių, galbūt daugiau jaunesnio amžiaus
žmonių pradėtų domėtis savąja spauda.
Pradėdami naujus metus visi skaitytojai
turime šiomis mūsų spaudos problemomis
susirūpinti ir prisidėti prie jų išsprendimo.
Juk lietuviškoji spauda yra lietuvių kultū
ros pagrindas. (A. S.)
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Į Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV Tautinių šokių
šventę atvyksta garbės svečiai: JAV p ezidento
žmona ponia Patricia Nixon ir kongrsm. Ed.
Dervinski. Svečius lydi dr. Leonas Kriaučeliūnas
(vidury), komiteto pirmininkas ir šokėjai.

Guests of honor at the recent Free World
Lithuanian IV National Dance Festival in Chi
cago: Mrs. Nixon, congressman E. Derwinski,
their escort Dr. L. Kriaučeliūnas (center).

«--------------------tremtį, neleido dienų veltui, bet gilinosi sa
vo specialybėje, ruošėsi ateičiai. Ir anų nelemties sunkiu dienu vaisiais šiuo metu dr.
Leonas vispusiškai naudojasi.
Pagaliau tremtinių stovyklose sujudimas.
Prasideda didžioji imigracija. Dr. L. Kriau
čeliūnas kelia sparnus Amerikon, vildamasis
prakaitu pelnyti duoną. 19-49 m. spalio m. 1
d. jau jis žvalgosi Waterbury, Conn. Čia
pastovesniam gyvenimui nepritampa. Stab
telėja Omahoje, Nebr. Čia jis baigia vien
gungio dienas. Susipažįsta, pamilsta ir veda
Ireną Parulytę, sukurdamas gražią ir pavyz
dingą lietuvišką šeimą. Ši šeimyninė laimė
metų slinktyje apvainikuojama trim gražiais
žiedais: dukromis Vida ir Jolita ir sūnumi
Augenijum. Tai dr. Leono ir Irenos Kriau
čeliūnų didysis džiaugsmas. Ir dukrelės seka
tėvų pėdomis. Veiklios lietuviškų organiza
cijų gretose, energingos, paslaugios, tik ir
tegyvena lietuviškų darbų idėjomis.
Neperdaug prie širdies, matyt, buvo ir
Omaha. 1952 m. Kriaučeliūnus sutinkame
Chicagoje, o už poros metų dr. Leonas čia
pradeda verstis praktika, įsigydamas nuosac
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Ką gali viena lietuviška šeima
Jurgis Janušaitis, Chicago, Illinos

Kai nuskuba dienos, metai ar vienas kitas
dešimtmetis — žmogus pagalvoja: ar buvo
prasmingai gyventa, ar paliko ką išliekančio,
naudingo, vertingo ne tik savajai še rnai, bet
bendrai lietuviškajame veiklos kelyje.
Išeivijos lietuviui ypač didelė atsakomybė
tenka už dabartį ir ateitį. Ar išliksime sava
jai tautai gyvi po keliolikos metų, ar ištver
sime kovoje už Lietuvos išlaisvinimą, ar visą
mūsų visuomeninį, kultūrinį, politinį gyve
nimą išnešime ant savo pečių dar ilgesnius
metus.
Stovime prieš ateitį. Ji dar nežinoma.
Tuo tarpu šiandien galime tvirtinti, kad lie
tuviškoji dirva iki šiol buvo purenama pride
ramai gerai, kad jos didžiųjų purentojų gre
tos buvo tvirtos, nors ne visuotinės. Ir dau
gelio akys ne vienu atveju, iškilus didesiems
užmojams, krypdavo į didžiųjų entuziastų
pusę. Ir vis atsirasadavo vyrų ir moterų, ku
rie imdavosi didžiųjų uždavinių įgyvendini
mo. Tokius žmones mes vadiname idealis
tais pasišventusiais, savęs išsižadančiais, sa
vus išteklius lietuviškiems reikalams seikė
jančiais.
Tokių entuziastų gretose paskutinį dešimt
metį į viešumą ryškiai prasiveržė dr. Leonas
Kriaučeliūnas. Prasiveržė ne gražia retorika,
pigiu šūkavimu, bet didele meile lietuviš
kam jaunimui, dideliu darbu planuojant ir
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vykdant išeivijos lietuvių didžiuosius užda
vinius ir savo dosnumu bei gražia lietuviška
šeima.
Tad šia išskirtina proga stabtelėkime ties
dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų šeimos gy
venimo ryškesniais bruožais, liudijančiais šios
šeimos didelį įnašą į bendrą lietuvišką gyve
nimą.
Dr. Leoną Kriaučeliūną pažįsta ne tik Chicagos, bet ir tolimųjų lietuviškų kolonijų lie
tuviai. O jeigu kas norėtų truputį giliau pa
sirausti jo nuskambėjusiose dienose — pra
šom.
Jis tikras Suvalkijos sūnus. Dangaus mėly
nę išvydo 1919 m. lapkričio mėn. 28 d. Žy
nių kaime, Žaliosios valse., Vilkanviškio aps.,
turtingų ir pavyzdingų ūkininkų šeimoje.
Čia prabėgo gražioji vaikystė. Jo šviesios
atminties tėvelis tada sakė: viską padarysiu,
kad savo vaikams mokslą duočiau. Jis jį da
vė sūnui Leonui ir dukrai Antaninai. Šian
dien abu daktarai.
Leonas baigė Vilkaviškio gimnaziją 1940
m. Vėliau Kauno veterinarijos akademiją,
Hanoveryje, Vokietijoje, Aukštąją veterina
rijos mokyklą, ten gaudamas daktaratą.
Reiškia, ir čia dr. Leonas Kriaučeliūnas
parodė savo tvirtą charakterį. Palikęs gim
tąjį tėviškės kampelį, kurį taip visa širdimi
buvo pamilęs, drauge su tėveliais išėjęs į

Kriaučeliūnų šeima: Sėdi iš k. Į d. —duktė
Vida, Irena Kriaušeiiūnienė, stovi — sūnus Eu
genijus, duktė Jolita ir dr. Leonas K.

The

Kriaučeliūnas

family.
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va ligoninę.
Palikime šios šeimos gražų įsikūr’mą Palos
Park kalnelyje ramybėje ir ten tik sugrįšime
atsitiktinomis progomis. O dabar pakel’aukime su šia šeima visuomenmės veiklos keliais.
— Kada pasukote ir pamilote v'suomeninę
veiklą, — klausiu susimąsčiusį daktarą.
— Pirmasis visuomenin s žingsnis — Chicagoje. Buvo ruošiamas Vilkaviškio dr. Jono
Basanavičiaus gimnazijos 55 metų minėji
mas. Man teko vadovauti minėjimui ruošti
komitetui. Viskas, puikiai pavyko. Tada buvo
pati mano gražiausia valanda, perpinta laime
ir džiaugsmu. Nuo tada ir pasukau į visuo
meninį gyvenimą, Į veiklą.
Ir anas pirmas žingsnis šį vyrą išvedė į
plačiuosius lietuviškos veiklos kelius, kuriais
jis ir šiandien pačiame savo amžiaus pajėgu
me žygiuoja, ant pečių nešdamas didžiųjų
renginių naštą arba gera širdimi iš savo iš
teklių paremdamas šimtus smulkesnių lietu
viškų užmojų.
Atsimename “Draugo” pradėtą romanų
konkursą. Tada Kriaučeliūnai, sėdėję premi
jos įteikimo iškilmėse, gėrėjosi tokiu kultū
riniu sumanymu. O kai iškilo sekantiems me
tams mecenato klausimas, Kriaučeliūnai ta
rė: Duokime ir mes, dipukai, tūkstantinę. Ir
tai buvo dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų
pirmoji tūkstantinė lietuviškam reikalui. Po
to jau pats gyvenimo ratas šią šeimą įtraukė
į aktyvią veiklą, neretai jai patikint pačius
sunkiausius uždavinius.
Prieš gerą dešimtmetį dr. Leonas Kriauče
liūnas pakviečiamas pravesti Kultūros Fondo
vajų. Tada teko artimai ir man šį vyrą pa
žinti, jam talkinant spaudoje. Tai didelio
ryžto žmogus. Šventai tikįs į apsiimto darbo
prasmingumą. Dirba sistematingai, turi su
gebėjimų įtikinti ir tikruosius šykštuolius.
Dainavos ansamblio dirig. Stepas Sodeika (k.)
dalinasi įspūdžiais su ansamblio globėju dr. L.
Kriaučeliūnu (vid.) ir gen. M. Rėklaičiu Kriau
čeliūnų odyboje.

The laite Stepas Sodeika (left) at the home
stead of Kriaučeliūnai, discussing with the
host (center) matters of sponsoring the Dainava
Ensemble. Gen. M. Rėklaitis at right.
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Dr. L. Kriaučeliūnas ne kartą yra lankęsis Bal
tuose Rūmuose, Čia jį ir žmoną matome pokal
byje su viceprez. H. H. Humphrey (vidury).

Dr. L. Kriaučeliūnas, a frequent visitor at the
White House, during a call with his wife on
vicepresident H. Humphrey.

Kada jo talkininkai, vajų užbaigus, skundėsi
nesėkmėmis, jis juos suramino, pranešdamas,
kad vajus buvo sėkmingas ir surinkęs virš
$13,000. Tada tas kai kuriems veikėjams ne
tiesioginiai priminė, kad reikia dirbti, nes
vien kalbomis darbai neatliekami.
Bene vienas iš pirmųjų atsistoja globoti ir
Balfo vajaus. Atsimename gerai jo rezultatus.
Jie buvo našūs. Tada jis pats asmeniška auka
Balfą rėmė ir dabar remia, ir kitus ragino.
Darbo talkai buvo atsidėkota vaišėmis.
Dr. L. Kriaučeliūnas yra išbuvęs dvi ka
dencijas Lietuvių Bendruomenės taryboje
ir čia reiškėsi kaip bendruomenininkas, nors
kai kur kryžiavosi jo pažiūros su kitų bendruomenininkų pažiūromis ir net pergyventa

tam tikri konfliktai, nebuvę naudingi šiuo
atveju ir dr. Leonui Kriaučeliūnui.
Didžiąją atsakomybės naštą jis ima ruoš
damas Trečiąją Tautinių Šokių Šventę. Kaip
mename, ji buvo puikiai organizuota, daly
vių skaičiumi gausi, iškilmingai ir didingai
pravesta, joje dalyvavo Nixonaites ir Eisenhauerio sūnus. Kiek tada rūpesčių išgyventa,
kiek naktų nemiegota. O tai reikėjo tvirtos
valios vyro. Kada kartais važiuodavome ieš
koti mecenatų, dr. Leonas juokaudamas sa
kydavo: Uždariau ligoninę, žmona duoną už
dirbs, bet tautos reikalai juk pirmoje vietoje.
IV tautinių šokių šventės ruošos didžiuosius
darbus aptarus: komiteto pirm. dr. Kriaučeliū
nas, meno vadovė Genovaitė Breichmanienė ir
spaudos bendradarbis Jurgis Janušaitis, kuriam
pirmininkas ne kartą atidengdavo pačias karš
čiausias žinias iš didžiųjų renginių eigos.

After resolving the tasks associated with the
forthcoming Lithuanian IV Folk Dance Festival:
Committee chairman Dr. Kriaučeliūnas with art
director Mrs. G. Breichmanienė and press re
presentative J. Janušaitis.
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Irena Kriaučeliūnienė, Vasario 16 gimn. direkt.
Vincas
Natkevičius,
atidengęs
Kriaučeiiūnų
vardo Montessori vaikų namelius, ir dr. Leonas
Kriaučeliūnas.

Director1 of the Lithuanian Gymnasium of
February 16;tih, in Germany, V. Natkevičius,
flanked by sponsors Dr. and Mrs. Kriaučeliūnas,
after opening of their instituted Montessori
Children Home in Chicago.

Žinoma, tai juokaudavo, bet tas juokas buvo
arti teisybės. Visuomeniniam darbui jis tada
skyrė visą dėmėsi, o šeimos ir verslo, atrodo,
antroje vietoje.
ALT-ba paruošė genocido parodai ekspo
natus, reikėjo ją tinkamai pristatyti amerikie
čių visuomenei. Ir čia dr. Kriaučeliūnas bu
vo tas asmuo, kuris sugebėjo taip reikalą
suorganizuoti, kad Į šios parodos atidarymą
atvyko JAV senatoriai ir kongresmanai. Gi
pati Genocido paroda atskleidė amerikie
čiams lietuvių tautos kančios kelią.
Pagaliau artėjo Laisvojo Pasaulio Lietu
vių IV-toji Tautinių Šokių Šventė. JAV LB
centro valdybos paprašytas dr. L. Kriauče
liūnas vėl stoja šios šventės ruošimo darbų
priešakyje. Šventė — jau praeitis. Ji didinga.
Ją aplankė pati ponia Nixon’iene. Kalbėjo
didžiosios radijo ir TV stotys, didžioji ameri
kiečių spauda. Jos atspindžiai džiugino ir
guodė pevergtos tėvynės sūnus ir dukras,
duodami jiems naujų vilčių laisvam gyveni
mui.
— Dienos ir naktys pertrumpos, rankose
dega darbai, miegoti nebėra kada, o įvykis
artėja, — dažnai gatvėje sutiktas skubant į
posėdžius prieš šventę kalbėdavo dr. Leonas.
Jo tiesa. Jam talkino nedidelis, bet darbo
ryžtu gyvenąs taip vadinamas komitetas. Bet
gi visus šventės administravimo planus ruo
šė ir vykdė šis vyra. Šventė suruošta pavyz
dingai, o jos užsklandai iš 100,000 dol. biu
džeto, pasigėrėtinai graži pelno suma atiteks
LB centro valdybai. Turint galvoje arti dvie
jų tūkstančių šokėjų, keliasdešimt tautinių
šokių šokėjų grupių, įvairius laisvojo pasau
lio kraštus ir tūkstančius numatytu
y c ir nenumatytų detalių, tenka vis dėl to pripažinti
dr. Leono Kriaučeliūno ir jo talkininkų didelį
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įžvalgumą, išradingumą ir puikų planų pa
ruošimą bei jų įgyvendinimą.
Tai vis gyvenimo padiktuoti didieji mūsų
kultūrinio gyvenimo įvykiai, pareikalavę
daug sumanumo, aukos ir ryžto, kuriems va
dovavo dr. Leonas Kriaučeliūnas.
Visa tai surišta su asmeninėmis išlaidomis.
Kai kur tekę kloti šimtines, o daugeliu at
vejų ir tūkstantines.
,
Šalia to, štai dr. Leonas ir Irena Kriaučeliūnai visa širdimi myli ir ilgus metus globoja
šauniąją “Dainavą”, Lietuvių meno ansamb
lį. Tai tikri dainuojančiam kūdikiui tėvai.
Kai tik kokia bėda — globėjai kloja tūkstan
tinę. O kai baigiasi sezonas, vasarą dainuo
janti “Dainava” užbaigtuvių kasmet renkasi
Kriaučeiiūnų gražiojon sodybon į Palos Park
ir ąžuolų pavėsyje svetingoje aplinkoje, glo
bėjų ištekliais vaišinami, praleidžia gražią
sekmadienio popietę. Čia tada taip gražiai
skamba lietuviška daina, o globėjai, — Dai
navos garbės nariai, — džiaugiasi našiais dar
bo vaisiais.
Dr. Leonas ir Irena Kriaučeliūnai labai rū
pinasi ir mūhų jaunimo reikalu, pradedant
pačiais mažutėliais. Jie vieni iš pirmųjų su
organizavo Montessori vaikų namelius. Nu
pirko namą, įrengė mokyklėlę, ilgus metus
globojo ir materialiai rėmė. Už patalpas ne
imdami iš draugijos jokios nuomos.
Praėjusiais metais tuos namelius Montes
sori draugijos valdyba pavadino Kriaučelinų
vardu ir dr. Leoną ir Ireną pakėlė draugijos
garbės nariais už jų darbą ir auką ir už nuo
latinę globą.
Stebint dr. Leono ir Irenos kasdieninę die
ną, stebiesi, kai juos sutinki visur ir visada.
Parengimuose, teatruose, koncertuose, susi
rinkimuose, meno parodose, įvairiuose po
būviuose. Žodžiu, tai gyvsidabriai. Neveltui
Vyčių Chicagos apskritis dr. Leoną Kriaučeliūną preėjusų metų vasario 16 proga išrinko
ir pagerbė kaip 1972 m. “Man of the Year”.
Dr. L. Kriaučeliūnas ideologiniai yra tau
tinių pažiūrų. Aktyviai dirba Korp. Neo-Lithuania, yra tos korporacijos filisteris, už
nuopelnus apdovanotas Korp. žiedu.
O kai reikėjo “Naujajai Vilčiai” išvysti
šviesą, dr. Leonas atskubėjo talkon kaip lei
dėjas ir stambia auka šiuos darbus parėmęs.
Tiesa, neminėjome, kad dr. Leonas Kriau
čeliūnas moka gerai organizuoti įvairius dar
bus, moka surinkti aukų, bet tenka drauge
pažymėti, kad ir jis pats nėra niekam atsakęs
aukos.
Jeigu sklaidysime aukotojų sąrašus, juose
rasime pirmųjų ir didžiųjų auktojų eilėse.
Jaunimo Centras, Tautiniai Namai, Dainavos
ansamblis, Kultūros fondas, Balfas, spauda,
Montessori vaikuc7 nameliai,
c c šokiu ir dainų
šventės, LF ir šimtai kitų lietuvių kultūrinio
gyvenimo apraiškų susilaukė laiku ir reikia
mos pagalbos iš šių geraširdžių žmonių.
Neatsakė mielas dr. Leonas ir man, kada
prašiau Lietuvių žurnalistų sąjungos Dauž-

vardžio Fondui. Štai pradžiai šimtinę (vė
liau daugiau) tą pačią akimirką padėjo čekį
jauniems spaudos bendradarbiams ugdyti.
Ir tai buvo ne vienas mano toks susitikimas
su šiuo kultūrininku ir visuomenininku.
Grįškime į jų gražią sodybą Palos Parke.
Juk kiek kartų čia būrėsi spaudos, visuome
nės ir politikos atstovai įvairiems pokal
biams. Kiek čia buvo jaučiama nemeluoto
svetingumo. O tai ponios Irenos šeimos ži
dinį kurstanti ugnelė. Bet ir ji juk drauge su
vyru. Nuomonės sutampa. Nuovargyje ir ne
sėkmėse paguodžia. Irena ilgus metus dirbo
Montessori draugijoje, jai pirmininkavo, uo
liai įsijungusi į tautinių šokių ansamblio
“Grandis” globos komiteto veiklą ir pirmi
ninkauja pačiam komitetui. Ji tikra gyveni
mo palydovė ne tik šeimyniniame gyvenime,
bet ir visuomeninės veiklos kelyje. Ir taip
sutardami dr. Leonas ir Iren Kriaučeliūnai
savo gyvenimo dalį pašvenčia mūsų tautos
šviesesnei ir laimingesnei ateičiai.
— Visuomeninio darbo kelyje buvo miela.
Sutikta sunkumų. Jie vis nugalimi. O kai
junti visuomenės vispusišką paramą — džiau
giesi. Šokių šventėse išgyvenimai tokie di
deli ir džiuginantys, kad po sunkiausių dar
bų ir rūpesčių tą pačią minutę iš naujo atgimsti ir vėl ryžtiesi naujiems darbams. Ir
nejučiomis, drauge su tais tiikstančiais žiū
rovų ašarą brauki, matydamas, kad išeivi
joje dar galima pajudinti vandenis, juos
įbanguoti ir lietuvį uždegti didiesiems mūsų
tautos išlikimo darbams.
Tuo grindžiu savo ir savo šeimos gyveni
mą. Ir bandau gyventi, kad nelikčiau sko
lingas savo tėvynei, kuri mane išaugino ir
kurios kančios žaizda gyva. Ką atlikau aš ar
abu su žmona, tai tik mažytė dalelė to, ką
turėtume visi atlikti... — giliai susimąstęs iš
sako savo credo dr. Leonas Kriaučeliūnas.
Tokia vingiuota šios šeimos kelionė. Dr.
Leonas Kriaučeliūnas savo charakteriu iš
skirtina asmenybė. Jis suvalkietis, su išdi
dumo antspalviu, bet atviras, truputį nesi
laikąs diplomatijos, savo “priešams” atsako
tiesiu žodžiu. Tvirtos valios, apsiėmęs darbą
— nemeluos, to paties reikalaus iš savo tal
kininko. Pokalbiuose nuotaikingas, draugiš
kas, o po pykčio ir “priešui” bando paspausti
ranką. Šis charakteris jam užtikrina bet kokį
pasisekimą apsiimtame darbe. Tai liudija jo
atliktų didelių darbų virtinė.
Tokio vyro šiandieniniam gyvenime mums
reikia. Jų reikia daugiau. Tokių šeimų, kaip
Kriaučeiiūnų, vis dėlto mažokai tesutinkame
plačiuose veiklos baruose.

LIETUVIŲ DIENOS, 1973, SAUSIS

Lietuviški rūpesčiai prie Baltijos
Gražioji Baltija
Gražus ir mielas yra lietuviškasis Baltijos
pajūris. Kas yra praleidęs bent keletą dienų
Palangos, Nidos, Juodkrantės ar Klaipėdos
pajūry pasikaitinti ant švarutėlio, auksiniai
geltono smėlio tarp gintaru kvepiančių kopų
ar nardęs dangiško melsvumo švarutėlėse
Baltijos bangose, tas šio vaizdo niekad neuž
mirš.
Visa ši vietovė Į vakarus nuo Palangos va
dinama Mažąja Lietuva. Dešinėje Nemuno
žemupio pusėje yra Klaipėdos kraštas, kairė
je — Prūsą Lietuva. Visa ši vakarinė Lietuvos
sritis šimtmečių bėgyje išgyveno daug sun
kumų. Nelaimės prasidėjo 13 šimtmečio pra
džioje, kai Mozūrų kunigaikštis Konradas ko
vai su prūsų lietuviais pasikvietė vokiečių
kryžiuočių ordeną ir Įkurdino jį Pavysly. Ši
žalinga lenkų paslauga prūsų lietuviams vė
liau atsisuko prieš pačius lenkus.
Dabar rusai užgrobia ir rusina jiems sve
timus kraštus vardan komunizmo. Viduram
žiais tatai buvo daroma vardan krikščiony
bės plitimo. Prūsų lietuviai nebuvo stabmel
džiai. Jie stabų negarbino. Jų religija buvo
gamtiška — dievybę jie Įžvelgė gamtos reiš
kiniuose. Tačiau grobimo tikslų siekiantiems
vokiečiams kryžiuočiams pakako motyvų

NIDA.

ŽVEJŲ NAMAI.
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prieš juos kariauti ir pavergti. Prūsai atkak
liai gynėsi. Nelygioj kovoj jie grūmėsi su
kryžiuočiais net 50 metų. Tačiau jų pasi
priešinimas 1283 m. buvo galutinai palauž
tas. Visa Mažoji Lietuva, t. y. Prūsų Lietuva
ir Klaipėdos kraštas tapo užvaldytas vokie
čių. Prūsų lietuviams teko pakelti didelius
vargus, persekiojimus, net badą ir marą.
Ypač buvo skaudus 1710-11 metų maras, ka
da apie trečdalis visų Mažosios Lietuvos gy
ventojų išmirė. Tuščios sodybos ir ištisi kai
mai buvo apgyvendinti vokiečių kolonistais.
Išlikusieji lietuviai net 600 metų, nežiūrint
visų persekiojimų, išlaikė savo tėvų dvasines
vertybes — kalbą, papročius. Šiandien mūsų
vadinami mažlietuviais, nuo Mažosios Lie
tuvos pavadinimo, yra užsipelnę superlietuviuc vardo,
Klaipėdos kraštas išsilaisvina iš vokiečių
valdžios

Pirmojo pasauk karo audros parbloškė kry
žiuočių ainius — vokiečius, ir Klaipėdos kraš
tas buvo iš jų atimtas. Bet Prūsų Lietuva,
arba Karaliaučiaus sritis, ir toliau pasiliko
vokiečių rankose. Laisvės atgavimas visada
reikalauja pastangų, kovos ir net aukų. Taip

VENTĖS ŠVYTURYS.

ir su Klaipėdos išlaisvinimu. Patys I-jo Pa
sauk karo laimėtojai pripažino Klaipėdos
krašto lietuviškumą. Pav., kai Versaly 1919
m. vokiečių delegacija protestavo dėl Klai
pėdos atskyrimo, tai Prancūzijos premjeras
Clemanceau santarvininkų vardu vokiečiams
taip atsakė: “Klaipėdos kraštas visada yra
buvęs lietuviškas; daugumas gyventojų kil
mės ir kalbos atžvilgiu yra lietuviškas, nors
pačiame Klaipėdos mieste didelė dalis yra
vokiečiai. Visa tai dar nepateisina, kad tas
kraštas turėtų būti paliktas ir toliau Vokieti
jos suverenume, ypač turint galvoje, kad
Klaipėdos uostas Lietuvai yra vienintelis iš
ėjimas į jūrą.”
Nežiūrint net ir tokio pripažinimo, santar
vininkai atiduoti Klaipėdą Lietuvai delsė.
Kraštą administruoti buvo pavedę prancū
zams. Juo toliau, tuo labiau reikalai pradėjo
komplikuotis. Vokiečiai pradėjo veikti, kad
Klaipėdos kraštas būtų paverstas atskira ma
ža valstybėle, ‘Freistadtu”, mat, tokia būt
lengviau vėl atgauti. Lenkai turėjo savo plamus, o jų užnugary stovėjo prancūzai, kurie
siekė sudaryti stiprią Lenkiją, atsvarai prieš
Vokietiją. Viltys Lietuvai atgauti Klaipėdą
vis mažėjo. Imtasi ryžto. 1922 m. pabaigoj
Šilutėje vietos veikėjai Įkūrė Mažosios Lie
tuvos Gelbėjimo Komitetą, vadovaujamą
Martyno Jankaus. Nutarta organizuoti suki
limą ir Klaipėdos kraštą jėgą prijungti prie
Lietuvos. Sukilimui vadovauti pakviestas J.
Budrys, jo pavaduotoju Pr. Klimaitis. Pradė7

Santarvininkų štabas. Vienas savanoris, ka
rininkas Burokevičius, bandęs per langą į
štabą įmesti granatą, buvo nukautas. Kitam
tačiau pasisekė įmesti. Trumpai po to pro
prefektūros langą, kur kabojo Santarvininkų
— Didž. Britanijos, Prancūzijos, Italijos ir
Japonijos vėliavos, — pasirodė balta paklodė,
pasidavimo ženklas. Sukilimas buvo laimėtas.
Šiame žygyje žuvo 20 lietuvių savanorių, 2
prancūzų kariai ir 1 vokiečių policininkas.
Tų pat metų vasario 16 d. Ambasadorių kon
ferencija nutarė Klaipėdos krašto suverenu
mą perleisti Lietuvai.

Išbuvus 600 metų vokiečių valdžioj

vėl iš Lietuvos buvo atimtas. AntraC kartaC
Lietuvą okupavus komunistams, iš vokiečių
buvo atimta ne tik Klaipėda, bet ir Prūsų
Lietuva, arba Karaliaučiaus sritis. Klaipėdos
kraštas prijungtas prie Lietuvos, o Prūsų Lie
tuva pavesta administruoti rusams. Patys
rusai nesitikėjo, kad jiems sąjungininkai tą
kraštą perduos. Dėl to jie pavedė vienam sa
vo mokslininkui P. I. Kušneriui surinkti apie
tą kraštą visus archeologinius, istorinius ir
etnografinius davinius ir tuo būdu įrodyti,
kad jis nepriklauso nei vokiečiams, nei len
kams. Daviniai surinkti ir paskelbti Sovietų
mokslų akad. entnografijos instituto dar
bų XV tome. Jie parodo aiškų Karaliaučiaus
srities lietuviškumą. Taip rusai gavo teisę tą
krašta administruoti iki taikos sutarties sudarymo.
c

SENI KRYŽIAI SENOSE KAPINĖSE.

jo rinktis savanoriai iš vietos gyventojų, juos
papildė savanoriai iš Didž. Lietuvos. Suda
rytos trys rinktinės, vadovaujamos Aukštuo
lio, Kalvaičio-Jakšto ir Bajoro-Kalmanto. Su
kilimas pradėtas 1923 m. sausio 10 d. naktį.
Sukilėliai be didesnio pasipriešinimo užėmė
visas Klaipėdos krašto vietoves. Beliko už
imti Klaipėdos miestą, kur buvo prancūzų
štabas ir įgula — XXI Elzaso batalionas.
Jiems talkino apie 200 vokiečių policijos ir
apie 150 vokiečių savanorių.

Perduodami Klaipėdos kraštą Lietuvai
Santarvininkai padiktavo labai nepalankų
krašto autonomijos statutą. Apie 600 metų
buvus vokiečių valdžioj, klaipėdiečiams ne
lengva buvo sutapti su tautos kamienu. Tuo
labiau, kad čia pat pašonėj buvo Vokietija,
iš kurios ėjo didžiausias spaudimas tam prie
šintis ir trukdyti. Lietuvos vyriausybė ir visa
visuomenė Klaipėdai išlaikyti dėjo daug pa
stangų ir lėšų. Buvęs Vokietijos tolimos pro
vincijos miestas ir uostas Klaipėda sparčiai
plėtėsi; uostas modernizuotas. Bet vokiečių
spaudimas vis didėjo, o paėmus Vokietijos
valdžią Hitleriui, Klaipėdos vokietininkai ta
po visai nesukalbami.
Taip labai grubiu keliu riedantis vežimas
priartėjo prie didžiųjų pasaulinių įvykių.
2-jo pasaul. karo preliudijoj, 1939 m. kovo
22 d. Hitlerio ultimatumu Klaipėdos kraštas

NIDOS

Bet gi žinome, kas atsitinka, kai rusai į
kurį kraštą įkelia koją. Jie pakeitė šio krašto
pavadinimą Kaliningrado vardu. Taip pat
pakeitė ir visus šio krašto lietuviškus ir buv.
suvokietintus vietovardžius. Iraniškai skam
ba, kai Donelaičio buveinę Tolminkiemį pa
vadino Cistyje Prudy, kas lietuviškai reiškia
“švarieji prūdai”, tarsi tai reikštų, kad atėję
į tas vietas jie rado švarius vandenis ir pa
valdžius rusams, vietovė turės pasikeisti. Vo
kiečių elementas ten beveik visiškai elimi
nuotas. Šiek tiek yra ten nusikėlusių lietuvių,
bet nedaug. Kraštas ištisai kolonizuotas ru
sais. Dabar turi 650,000 gyventojų. Kai ku
riais ekonominiais saitais šis kraštas surištas
su Lietuva. Bendrai Karaliaučiaus sritis yra
ypatingoje padėtyje. Tai sala — iš šiaurės va-

BAŽNYTĖLĖ.

Žygis buvo rizikingas, nes tai ginkluotas
išėjimas prieš Santarvininkų valdžią. Pagrin
dinę atsakomybę nešė Nepr. Lietuvos vyriau
sybė. Visa Lietuva pergyveno labai didelio
įtempimo dienas. Laimingu sutapimu Lietu
vos vyriausybės priešaky tada stovėjo kietas
ir ryžtingas vyras Ernestas Galvanauskas.
Sukilėliai sausio 12 d. apsupę Klaipėdos
miestą, ir Santarvininkų atstovui prancūzui
Petisne pasiuntė ultimatumą pasiduoti. Ulti
matumas buvo atmestas. Tada sukilėliai per
sitvarkė šturmuoti ir užimti miestą jėga. Iš
Šilutės dar atžygiavo amerikiečių lietuvių sa
vanorių Dariaus ir Zamkaus vadovaujamas
būrys 60 vyrų. Naktį, sausio 15 d., sukilėliai
puolė prancūzų sustiprinimo punktą Sendva
ry, Klaipėdos priemiesty. Jį užėmė. Išaušus
sukilėliai prasiveržė pro kitus prancūzų su
stiprinimus ir pasiekė prefektūrą, kur buvo
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DAIVA KARUŽAITĖ

RAUDONAS KRAUJAS TEMDO MĖNULĮ
Mėlyna
Erdvių spalva
Kur tu plaukei

(vėjas lengvai neša)
(Tampo kaip ežero bangos).
Tavo kūnas vanduo.

Rankos tiesiasi i smėlėtą krantą;
Mėnulis
Kaip veidrodis
Ant vandens
DUŽO.

PERVALKOS

KAIMELIO

Jo dalys
Skandino saulės
Veidrody pagautus spindulius
Vandens sūkuriuos.
Tu buvai nusiųstas i pragarą —
Kraujas:
Liepsna kuri tave sudegino.

PAKRAŠTYS.

I.

karų Baltijos jūra, iš pietų Lenkija, iš rytų
ilga siena šliejasi prie Lietuvos. Šios žemės
ateitis yra didelė mįslė. Jei lietuviams pa
vyks išlikti vieningiems ir tvirtos dvasios, yra
stiprus pagrindas prielaidai, kad Prūsų Lie
tuva gali grįžti prie lietuvių tautos kamieno.

nebežymimi, — 4.1%. 1959 m. gyventojų ten
buvo 89,000, jų tarpe lietuvių 55,2%. Tas pa
rodo Klaipėdos augimą. Statistikos daviniai
surinkti lietuvių, bet, žinoma, jie eina per
Maskvos sietą. Kaip ten bebūtų, nors rusai
ten labai skverbiasi, bet, atrodo, kad ir lie
tuviai savo pajūrį brangina.

Šešėlis tylumos
Yra
baltas.
II.

Kalbėjome labai tyliai
Būdami
Tarp lapų.

III.

Klaipėdos kraštas
Jis prijungtas prie Lietuvos. Vokiečių ele
mentas ten beveik visiškai eliminuotas. Į pro
vincijos kolchozus persikėlė daug lietuvių,
sako, daugiausia dzūkai. Klaipėdos krašte
taip pat įsikūrė daug lietuvių, bet didelė
priemaiša sudaro rusai. Miestas per karą la
bai nukentėjęs — apie 65% pastatų sugriauti.
Naujų įmonių beveik neįrengta, tačiau gausi
jau Nepriklausomos Lietuvos metu išvystyta
pramonė yra atstatyta. Veikia celiuliozės, fa
neros, tekstilės, degtukų, chemijos fabrikai,
lentpjūvės, skerdyklos, laivų statykla ir kt.
Rusai stengiasi Klaipėdą paversti naftos uos
tu. Klaipėda stipriai pririšama prie bendro
Rusijos ūkio. Prekybos uosto apyvarta pra
lenkia Karaliaučiaus ir Rygos uostus, ir eina
sekanti po Leningrado. Įkurta didelė žvejy
bos bazė.
Ryšy su tuo daug rusų apgyvendinta Klai
pėdoj. 1970 metų gyventojų surašymas rodo,
kad Klaipėdoj yra 140,000 gyv. Iš jų lietuvių
yra 60%, rusų — 30.9%, gudų — 2.9%, lenkų —
0.7%, žydų — 0.6%, visų kitų, kur, matomai,
įeina ir vokiečių likučiai, bet atskirai jau
LIETUVIŲ DIENOS, 1973, SAUSIS

Dabar minime 50 metų sukaktį nuo istori
nio įvykio, kada lietuviai, išnaudodami pa
saulinius įvykius, Mažosios Lietuvos dalį,
Klaipėdos kraštą, susigrąžino. Lietuvai Klai
pėda yra vieninteli vartai į pasaulį. Jo reikš
mė visais atžvilgiais Lietuvai yra ne tik svar
bi, ji yra gyvybinė. Istorinės Lietuvos vado
vai, matomai, pagal anų laikų padėtį, savo
pajūriui tos reikšmės neteikė. Tiesa, jie su
sidūrė su labai kietu priešu, tačiau neatrodo,
kad ano meto lietuviai būtų metę visą savo
pajėgų svorį pajūriui išlaikyti. Jei tada pada
ryta istorinė klaida, tai dabartinės lietuvių
kartos tokios klaidos pakartoti negali.
Tiesa, dabar visa tauta pavergta rusų, ir
rusai ten padėties viešpačiai. Bet taip pat
labai aišku, kad rusų režimas ten laikosi ne
kokia jų vidaus stiprybe, bet tik, kad pasau
linė padėtis yra surizgusi. Tiek išeivijos lie
tuviams, tiek ypač krašte gyvenantiems tau
tiečiams tenka dideli uždaviniai.

J. Kuprionis

Tavo muzika plaukia
aplink mus: glostydama
Mano kūno siluetą.

□
Tu tinki:

Tavo kūno spalva
Prie šitos elektrinės šviesos.
Elektrine šypsena
Kuri dažnai mane apdengia.
Tavo rankos
Apdengia mano.

Ir akys tuneliai
Į mano.
Išeidamas
Į tamsią naktį
Užsidedi samanom apaugusį paltą
Kuris renka mėnulio spindulius.

Mes einame
Skrendančiu žingsniu.
Tamsoje jaučiu tavo veido formą:
Žvilgsnis kuris
Lygiai krenta.
Susivienijimas su naktim.
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VIEŠPATIES PATEPTOJO VALIA
Ištrauka iš A. Solženicyno romano
’’Keturioliktųjų metų rugpiūčio mėnuo”

63 skyrius
Didysis kunigaikštis Nikalojus Nikalajičius ca
rui Aleksandrui III valdant turėjo laikytis nuoša
lyje, net caro palydoje nedalyvaudavo. O jau prie
Mikalojaus II tapo palankiai išskirtas iš visos eibės
didžiųjų kunigaikščių taip, kaip pati prigimtis jį
palankiai išskyrė tarp jų tiek dvasia, tiek kūnu.
Vistik ir dabar jo išskirtina būklė nebuvo patvari.
Kartais jisai itin stipriai Įtaigodavo carą, palenk
damas valdovą savo valiai. Sakoma, kad 1905 m.
spalio 17 dienos manifestas dėl konstitucinės Du
rnos sušaukimo buvęs išgautas jo dėka, po to, kai
Nikalojus Nikalajičius caro kabinete pagrasė nusi
šausiąs. Didysis kunigaikštis klausėsi ir visuome
nės balso, nesibaimindamas nei politinių judėjimų,
nei partijų reikalavimų. Kartais, tačiau, beviltiš
koje užkulisių kovoje su imperatoriene jo padėtis
pašlydavo, jis netekdavo paspirties bei įtakos ir
turėdavo trauktis šešėlin. Taip buvo ir 1908 me
tais, kai Valstybės Gynybos Taryba buvo panai
kinta vien tik iš pavydo ir siekiant atimti iš Mika
lojaus Nikalajičiaus jo užimamąją Tarybos pirmi
ninko vietą, o tuo pačiu užgniaužiant ir jo atku
riamąją veiklą reformuojant, kartu su generolu
Palicynu, rusų armiją po karo su japonais. Tuo
būdu didžiajam kunigaikščiui buvo atimtas gali
mumas vystyti karinius planus ir aplamai darbuo
tis kariuomenės labui. Jis liko vien tik vardu ge
nerolas, ir vadovavo Peterburgo karinei apygardai.
Busimojo karo perspektyvoms aiškėjant, caras
visų buvo įtaigojamas, jog tik jisai privalo ir tik
jisai galįs vadovauti rusų armijai. Užtat caras vi
siškai sava nuožiūra ir savu būdu, kuris keistokas
rodėsi įgudusioms karių akims, ėmė rinktis sau
talkininkus. Kariuomenės vyriausiojo štabo viršinin
ku buvo paskirtas Januškevičius, pagarsėjęs kaip
kanceliaristas, kuris nors ir Generalinio Šabo
Akademijos profesorium būdamas, vistik karinės
administracijos dalyką tedėstė. Logistikos, orga
nizacijos bei ataskaitos dalykus jis gerai išmanė,
tačiau apie vadovavimą kariuomenei mūšio lauke
jisai neturėjo jokio supratimo. Būklę buvo galima
išlyginti paskiriant pajėgų generolą — kvartirmeis
terį, tačiau ir į šią vietą caras paskyrė lėtos ir ri
botos galvosenos, nepaslankųjį generolą Danilovą.
Atėjo karas. O carui pačiam kažko stigo — as
meniško ryžto? Ar gal konstitucinio teisių apsiri
bojimo arba gal visuomeniškos atramos? Ir, štai,
nepaisant savo ankstyvesnio kitokio nusistatymo,
nei dvariškių prieštaravimų, carui teko paskirti Mi
kalojų Nikalajičių vyriausiuoju karo vadu. Pasi
elgdamas visiškai nedalykiškai, caras savo įpras
tine žavinga maniera paprašė, kad generalinio šta
bo sąstatas liktų toks, koks yra, nes jisai valdovui
esąs tinkamas.
Viešpaties pateptojo valia Mikalojui Nikalajičiui visada atrodė esanti šventa. Jis taip buvo auk
lėtas, kad jaunesnysis jo giminaitis jam buvo val
dovas, kitaip nė monarchijos neliktų iš principo.
O ankstėliau, tikėdamasis ir numatydamas, kad
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bus paskirtas Vyriausiuoju vadu, jis jau vaizdą bu
vo sau susikūręs, kaip skirstys į atsakingas vietas
vertingus ir veiklius asmenis, ir džiaugėsi minti
mi, kaip Rusija bus nustebinta, o rūmų dvariškiai
sukrėsti jam paskyrus vyriausiojo štabo viršininku
generolą Peliciną, o vyriausiuoju kvartirmeisteriu
— kuklųjį, nepretenzingą generolą Aleksiejevą,
žmogų nuostabiai aiškios karinės nuovokos, kurį
didysis kunigaikštis pats pirmas atrado karinių
manevrų aptarimo metu. Ir,š tai, tenka nusileisti
valdovo prašymui, pradedant darbą su ne
pageidaujamais, nevykėliais pagalbininkais, su
štabu, kuris jo valiai reikštis bus pirmoji kliūtis.
Tenka, be to, dar ir karo planas prisiimti,
nors ne jo paties jisai rengtas, neatitinkąs jo suma
nymų, net jam nežinomas. — —
—
[Netikėtai, tačiau, jį nustebino ir pradžiugino
įstabus paties dangaus ženklas... Atvykęs su vy
riausiuoju štabu įsikurdinti Baranovičiuose, Nika
lojus Nikalajičius čia atrado savo stebukladario
patrono cerkvę... Buvo aišku, kad reikia ir įsikur
dinti čia pastoviai, o ne pafrončiais bastytis... Čia
jisai sulauksiąs Rusijos pergalės...] — — —
Sprendimas pastoviai įkurdinti vyriausiąjį štabą
leido nustatyti patogią, tvirtą dienos darbų tvarką,
kurioje pamainom ir suderintai kaitaliojosi parei
gos ir poilsis. Vyriausiąjį štabą sudarė dviejų trau
kinių sąstatai, sustatyti miško pakraštyje; Vyriau
siojo Vado traukinys slėpėsi bemaž pačiame
miške. Generolo kvartirmeistro dalis isikurdino
t,
mažame namely, esančiam vos už dvidešimt žings
nių nuo Vyriausiojo Vado asmeniško vagono, ku
riame Vadas miegodavo. Toje dalyje būdavo
sprendžiami operatyviškai strategiški dalykai, ta
čiau nakties metu gautom telegramom ar žiniom
Vyriausias Vadas nebūdavo trukdomas. Su jomis
Vyriausias Vadas susipažindavo po to, kai regu
liariai atsikėlęs 9 valandą ryto, ir nusiprausęs bei
pasimeldęs, jisai gėrė pusryčių arbatą ir skaityda
vo gautus pranešimus. Po pusryčių arbatos atsi
lankydavo su raportu generalinio štabo viršinin
kas. Svarstymams ir sprendimams buvo skirtos
dvi valandos; po jų sekė vidudienio užkandis. Nėliau didysis kunigaikštis priguldavo poilsio, o po
to vykdavo pasivažinėti automobiliu (vengiant ne
laimingų atsitikimų, važinėta ne greičiau kaip 25
kilometrai į valandą). Priartėdavo popiečio arba
tos laikas, po kurio rimtesnių užsiėmimų neturėta,
o tik mažesnės svarbos reikalais kalbėtasi — pri
vačiais arba tokiais, kurie lietė palydovų asmenį.
Prieš pat pietus didysis kunigaikštis sėsdavo savo
vagono kabinete rašyti kasdieninį laišką savo žmo
nai, likusiai Kijeve. Rašydavo jis smulkiai apie
viską, kas tą dieną buvo nutikę, nes negalėjo gy
venti dvasia nepasidalijęs įspūdžiu su giminingu
asmeniu — o šito jis kaip tik ir būtų turėjęs at
sisakyti, jei būtų klaidžiojęs pafrončiais. Tuo tar
pu pastovus vyriausiojo štabo įkurdinimas įgalino
vadą visiškai reguliariai keistis laiškais su žmona.
Pusiau aštuntą valandą, peterburgiška maniera,
vykdavo štabo karininkų pietūs vagone-valgomajame; jų metu gerta degtinė, vynas. Vėliau sekė
dar viena arbatėlė, tačiau neprivaloma.
Kasdien laike vakarinių pamaldų, o šeštadieniais
ir per visą liturgiją Vyriausias Vadas lankydavosi

Apie 1914 metų rugpiūčio mėnesi”

Duodami ištrauką iš A. Solženi
cyno naujo romano “1914 metų
rugpiūčio mėnuo”, apie autorių ir
veikalą pacituosime keletą vietų iš
Michael Glenny, kuris knygą iš
vertė į anglų kalbą. Michael
Glenny yra Birminghamo univer
siteto rusų literatūros ir sovietų is
torijos lektorius, tarp kitko, išvertęs
anglų kalbon ir S. “Pirmąjį ratą”.
Tai stamboka knyga, arti 300.000
žodžių apimties. Esmėje tai klasiš
kas istorinis romanas, parašytas tri
jose plokštumose. Pirmasis lygis,
yra papildytas fono iliustracija,
kuriame pagrindinis pasakojimas
teikia kai kurių Rusijos visuomenės
sluoksnių Pirmojo Didž. karo išva
karėse vaizdą. Antroje plokštumoje
detaliai parodyta serija vaizdžių iš
traukų iš katastrofiškos Rusijos ar
mijos kampanijos Rytprūsiuos 1914
metų rugpiūtyje — taip, kaip tuos
įvykius matė tie kariai, kurie pakė
lė pagrindinę kovų naštą, būtent,
žemesnioji karininkija ir eiliniai ka
reiviai pėstininkai. Šioji plokštuma
dažnai sutampa su trečiąja, atkurančia kariuomenės aukštosios va
dovybės veiksmus Rytprūsių kam
panijos metu, ir ypač Rusijos Ant
rosios Armijos vadų elgesį, kai jie
1914 metų rugpiūčio mėnesį susi
dūrę su pranašesniu Vokietijos generalitetu susipainiojo ir pralaimėjo
lemtingąjį Tanenbergo mūšį.------Pavaizduodamas kovų sudėtingu
mą, Solženilynas bando išvystyti
dvejetą temų: rusų aukštosios ka
rinės vadovybės bukumą, nesugebė
jimą ir savęs apsigaudinėjimą iš vie
nos pusės, ir neįtikėtiną narsumą ir
ištvermę, parodytą vargšų rusų pa
prastų kareivių, kuriuos nusikalsta
mai neapdairiai jų vadai vedė nepa
siruošusius į sunaikinimą, iš kitos.
...Prieš pat knygos pabaigą auto
rius grįžta dar kartą pavaizduoti gy
venimą Rusijoje. Tuo būdu vėl
grįždamas į pirmąją savo veikalo
pakopą, autorius bando užakcen
tuoti tragiškąjį skirtumą tarp susti
rusios civilinės Rusijos ir tarp tų,
kurie stovi pirmose fronto linijose
Rytprūsiuose, ten, kur iš tikro caristinis režimas susiduria su savo
visišku nesugebėjimu vadovauti
valstybei akivaizdoje žiauriųjų XX
amžiaus realybių,
Čia ir yra visos knygos esmė.
Paskutiniuose dviejuose skyriuose
Solženicynas tą esmę pavaizduoja
itin pajėgiai ir glaustai. * Pasakoji
mas pasiekia kulminacinį tašką po
sėdyje, kuriame pirmininkauja Vy
riausias Kariuomenės Vadas, didy
sis kunigaikštis Nikalojus, o daly
vauja visas jo štabas ir generolai.
Nukelta į 11 psl.

* Ištraukas iš šių dviejų skyrių
iš rusų k. vertė A. Milukas. Red.
LIETUVIŲ DIENOS, 1973, SAUSIS

savoje cerkvėje, kurios choro giesmininkai buvo
parinkti iš Peterburgo dvariškių koplyčios ir iš
Kazanės soboro. Ir vienas pasilikęs, jisai visada
jautėsi Dievo akivaizdoje: niekad nesisėsdavo val
gyti nepasimeldęs, o eidamas miegoti ilgai sken
dėdavo maldoje, kniūpsčias ir lankstydamasis, kad
kakta siekdavo žemę. Tiek gilinosi į maldą, nes
tvirtai tikėjo realia jos pagalba.
O pergalė vistik nesirodė. Net ir Austrijos fron
te dalykai nesiklostė palankiai. Rytprūsiuose po
mūšio prie Gumbinės nepasiekta naujo lemtingo
laimėjimo. Priešas nesiliovė gynęsis nei prie jū
ros, nei už Vislos. Iš karto Samsonovas ėmė mies
tus vieną po kito, bet po to jo dalinių ryšiai buvo
nukirsti. Vėliau atėjo žinia, kad jis nušalinęs Ar
tamonova. Didžiojo kunigaikščio manymu nede
rėjo šitaip skubėti ir atstatydinti korpuso vadą,
dar kaip reikiant neįsikariavusi. Paskui stojo tyla.
Rugpjūčio šešioliktąją į Baranovičius atvyko Žilinskis, kuris pasiskundė, kad Samsonovas sauvališkai yra nutraukęs visus karinius ryšius, ir da
bar nieko nežinoma, kas ten dedasi. O į mūšių vie
tas pasiųstasis pulkininkas Vorotincevas kažko
dėl negrįžtąs. Toksai tylos užvilkinimas negalįs
žadėti nieko gero. Nepavyko gauti žinių nė sep
tynioliktąją dieną, kuri slinko labai lėtai. Naktį į
aštuonioliktąją didįjį kunigaikštį pažadino iš mie
go, nes buvo gauta keista, nevisai patikima ir ne
rimą kelianti telegrama — atėjusi reikiamu šifru,
tačiau per civilį telegrafą, aplenkiant fronto šta
bą: Po kovų, trukusių penketą dienų Naidenburgo - Hohenšteino - Bišofsburgo rajone didžioji
Il-sios Armijos dalis sunaikinta. Armijos vadas nu
sišovė. Jos išlikusieji daliniai bėga atgal per Ru
sijos sieną. Telegrama tepasirašyta Il-sios Armijos
ryšių viršininko. Dėl ko nepasirašė kuris nors vy
resniųjų karininkų, ne štabo viršininkas? Gal tai
mistifikacija? Ar kokio pasibaiminusio karininko
klaida? Kodėl tyli Žilinskis ir Oranovskis šiaurės
vakarų armijų štabe, juk jiems turi būt žinoma
kai kas daugiau?
Vieninteliai pranešimai iš Žilinsko ir Oranovskio
per ištisą rugpjūčio 18-tą dieną tebuvo Samsonovui padarytas kaltinimas ir atpasakojimas vienos
tartum nuotykių istorijos apie tai, kaip Armijos
štabas išsivadavo iš apsupimo. “Apie Antrosios
Armijos korpų būklę žinių nėra. Galima manyti,
kad I korpas kovoja prie Naidenburgo... XV korpo
pasimetę kareiviai būriais atvyksta į Ostrolenką.”
Mažoka žinių, kad būtų galima susigaudyti. Ta
čiau užteko jų pulti į neviltį.
Visdėlto ir Danilovas ir Januškevičius sutartinai
dar bandė tikinti didįjį kunigaikštį, jog nepataiso
mas blogis neįvyko, kad būklė laimingu būdu dar
galinti pasikeisti. Tačiau Vyriausiojo Vado širdis
buvo prislėgta: jei jau apie artimuosius ir pasie
kiamus korpus tenka manyti, tai kas de
dasi tolimuosiuose- Jis juto prasidedančią kata
strofą, kurios žmogiškomis galiomis neįmanoma
įveikti, o išvadavimo tegalima prašyti iš dangaus.
Tat jisai, kaip visada, nuėjo cerkvėn vakarinių
pamaldų, o po to sugrįžęs į vagoną, suklupo ant
savo tvirtu, lieknu keliu ir, toksai aukštas net klūpodamas, ilgai meldėsi prieš lempomis apšviestą
ikona.

Tiesą sakant, nebuvo gauta iš Žilinskio jokio
formalaus, atsakingo raštiško pranešimo apie ar
mijos žuvimą. Tat nebuvo nė pagrindo formaliai,
raštiškai pranešti dalyką carui. Savos kasdienės
darbų tvarkos šiuo laikotarpiu didysis kunigaikš
tis laikėsi vien mechaniškai: didingas ir tiesus, lyg
topolis, jis nepalinkdamas vaikščiojo po Vyriau
siojo Vado teritoriją, lankėsi sodelyje, išsidriekusieme paliai geležinkelį. Tačiau veido išraiškoje
nebebuvo to skaidraus kovingumo, teikusio jam
jaudinančią išvaizdą, ir pasidarė aišku, jog jisai
beveik senelis. Su vyresniaisiais palydos ir štabo
karininkais jis šnekučiavosi santūriai, ir, be to,
laikydamasis kariuomenės vadovybės būstinėje nusitovėjusios tvarkos — saugumo sumetimais — apie
pačias karines operacijas tekalbėdavo kvartir
meisterio dalinio namelyje. Ypač svarbu buvo nepaskleisti žinių sąjungininkų atstovams, kurie čia
pat vagonuose kartu gyveno ir valgė pietus: tai
prancūzas, anglas, belgas, serbas ir juodkalnietis.
Nėra reikalo jiems sužinoti blogųjų naujienų apie
Rusiją, nė spėlioti apie jas, kol nebus pripažinta,
kad jiems reikia tai žinoti. Tat nors šnabždomis ir
buvo perdavinėjami pikti gandai, nors žmonių
veidai ir niaukstėsi, tačiau visi laikėsi didžiojo
kunigaikščio pavyzdžio ir gyvenimas Vyriausiojo
Vado Rūstinėje matomai ėjo nusistovėjusia vaga.
O gvardijos grafas Mengdenas, didžiojo kuni
gaikščio adjutantas, kaip ir anksčiau, vaikštinėjo
tarp vado vagono ir kvartirmeisterio namelio nuo
lat skardžiai sušvilpdamas, kai pasikviesdavo ar
išlydėdavo ryšininkus balandžius, arba dresiruo
davo savo jaukintinį barsuką.
Rugpjūčio devynioliktąja prireikė ne tik carui
duoti pranešimą apie įvykusią katastrofą, bet ir
spaudai kai ką pasakyti, nes laikraščiuose jau
skverbėsi žinios apie įvykius.
Didysis kunigaikštis grimzdo į nevilties tamsy
bes, nes nė nutuokti nenutuokė, kaip valdovą pa
veiks žinia apie įvykius: juk caras toks nepasto
vus savo rodomom malonėm. Be to, jisai delsda
vo darydamas sprendimus, kurių tekdavo laukti
dvi-tris paras. Tuo tarpu, aišku, jaunoji imperatorienė su visais Rasputino šalininkais, o be to, ir
Suchomlinovas, būtinai pasistengs nesėkmę Ryt
prūsiuose panaudoti prieš patį didįjį kunigaikštį,
gal būt, jį net iš vietos pašalindami ir neleisdami
jam pasitaisyti. Iš Peterburgo žiūrint didžiuliai
atstumai tarp Naidenburgo, Baltstogės ar Bara
novičių darėsi nežymūs, ir nesunku būtu carą įti
kinti, kad dėl visa to, kas žlugo, kaltas tėra Vy
riausiasis Karo Vadas.
O labiau net už slegiantį laukimą atsakymo iš
monarcho didįjį kunigaikštį graužė jo neramumas,
kad jis nieko nežino apie tuos įvykius, dėl kurių
jam gresia bausmė. Taip ir liko neišaiškinta, ne
suprantama: kas per nelaimė, kokia jinai — kokio
laipsnio, ta įvykusioji? Žilinskis buvo įtakingas ca
ro dvare, užtat didysis kunigaikštis negalėjo jam
stačiai įsakyti tuoj atvykti su pilna ataskaita, kaip
būtų galėjęs pasielgti su kitu pavaldiniu. Žilinskiui jau gal ir visi atsakymai buvo aiškūs, tačiau
jisai slėpė juos, kai tuo tarpu atsakomybė už visa
teko Vyriausiajam.

Atkelta iš 10 psl.

turėję reikalo su Tanenbergo kata
strofa. — — —

Kaip ir kiti didieji istorikai ra
šytojai, ypač Tolstojus “Kare ir tai
koje”, Solženicynas susikūrė prasi
manytą stebėtoją, kuris įtikinamai
sugeba reikštis visose jo romano pa
kopose ir tuo pačiu jas visas su
mezga į vienumą. Šis charakteris
yra Vorotincevas. Jis yra pulkinin
kas, generalinio štabo karininkas,
siųstas didžiojo kunigaikščio Nikalojaus nepriklausomai ir tiesiogiai
palaikyti ryšius su generolu Samsonovu jo Antrosios Armijos vyriau
sioje būstinėje. Platus keliavimas
atliekant savo pareigas paties vy
riausiojo Kariuomenės Vado pave
dimu, Vorotincevui leidžia puikiai
stebėti ir suprasti visų sutiktųjų
narsą ar baikštumą, tiek eilinių ka
reivių, tiek ir generolų. Kadangi
jis nėra pririštas prie vieno kurio
dalinio, Vorotincevas sugeba daly
vauti eilėje reikšmingų karo veiks
mų ir tas jam leidžia prie paties
šaltinio stebėti pasėkas supainiotų
sprendimų, kuriuos jis matė atlie
kamus vyriausiame štabe.
Vorotincevui svarbus momentas
ateina, kai jis vyriausiajam štabe
raportuoja didžiajam kunigaikščiui
Nikalojui Tanenbergo, sakytume,
skrodimo rezultatus. Kadangi iš
dalyvaujančiųjų posėdyje tik vienas
Vorotincevas yra gyvas liudininkas
Antrosios Armijos žlugimo, tai Vy
riausiasis Kariuomenės Vadas jam
leidžia prabilti į susirinkusius nepa
prasto posėdžio generolus. Vorotin
cevas smarkiai gina Samsonova ir
patiekia nesugriaunamus puolimus
prieš aukštosios karinės vadovybės
klaidas, o pabaigoje, nebegalėdamas
ilgiau tvardytis, apkaltina ir tiesio
ginį Samsonovo viršininką, generolą
Žilinskį, — jog pastarojo nesugebė
jimas yra buvęs tikroji pralaimėji
mo priežastis. (Po pralaimėto mū
šio Samsonovas nusižudė...). Toksai
vyresnijo karininko pažeminimas
viršijo visas ribas, ir pulkininkui
Vorotincevui įsakoma apleisti posė
dį. Jisai sukaukši batų užkulniais,
atiduoda pagarbą ir išeina iš kam
bario. Tuo ir baigiasi pirmoji knyga.
“1914 metų rugpiūčio mėnuo”
tėra tiktai pradžia užmojo, kuris
savo mastu neatsilieka nuo Tolsto
jaus “Karo ir taikos”, žinoma, jei
Solženicynas pajėgs tą užmojį baig
ti. Šioje knygoje mes randame pir
mąją, ir labai žymią dalį tokio už
mojo, kuris atitinka klasiškąją epo
definiciją: jo medžiaga yra istori
nė, ar tai būtų legendariška ar tik
rovinė; o jo reikšmė tuo pačiu yra
universali.
Aptarimo ir vertimo tęsinys —
kitame numeryje

c
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New York'i

Lietuvių Dailininkų

Sąjungos dvidešimtmečio
vinė paroda įvyko

sukaktu

Kultūros židinyje, New Yorke,
1972.XI.25 — XII.3 dienomis.

Dalyvavo 20 dailininkų.

Keletą darbų matome šiuose
puslapiuose

The Association cf Lithuanian
Artists of New York has comme
morated its 20th annive sary with
an exhibition displayed at the Lith
uanian Cultural Center in New
York. 20 artist members have
shown their works of which 5 are
reproduced on these two pages.

E. Kepalaitė — Intervalas #2, reljefas. Aluminajus.

K. žarom skis — F. 4 . Aliejus.
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Pr. Lapė — Sausio 15. Aliejus.

LIETUVIŲ DIENOS, 1973, SAUSIS

New Yorko Lietuvių Dailininkų S-gos nariai ir svečiai parodos proga. —
I eilė (iš k.): Vytautas Ignas, Irena D. Griežė, Vida Krištolaitytė, Mag
dalena Gaidienė, Elena Kepalaitė, Gražina Krasauskaitė-Dragūnevičienė,

Ona Dokalskaitė-Paškevičienė, Alyja Paišikevičienė, Pranas Lapė; II eilė:

A. Elskus — Palanges. Aliejus.

LIETUVIŲ DIENOS, 1973, SAUSIS

Vytautas K. Jonynas, Česlovas Janusas, Vitalis Dragūnevičius; III eilėj:
Regina Matuzonytė-Ingelevičienė, Albinas Elskus, Elena Urbaitytė, Ona
Olsmolskienė, Mykolas Paškevičius, T. Leonardas Andriekus, Kazimieras
žaromskis, Alekandra Kašubienė, Vytautas Kašuba.

A. Kašubienė — Laikina gyvenviete, Woodstock, N.Y. Nailonas.
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Iš Lietuvos kovų su Trečiuoju Reichu dėl Klaipėdos krašto
nuo 1933 iki 1939 metų

TREČIOJO REICHO ULTIMATUMAS LIETUVAI
ATIDUOTI KLAIPĖDA
Dr. M. Anyso pasikalbėjimas su užsienių reikalų ministeriu Juozu Urbšiu
apie Klaipėdos krašto atidavimo pasitarimų eigą

Po Klaipėdos prijungimo prie
Vokietijos pačioje Lietuvoje kilo
Įvairių gandų, kaip Hitleris pavei
kęs ministerį Urbšį, jog šis tuojau
sutikęs patenkinti Vokietijos reika
lavimą atiduoti be kovos Klaipėdos
kraštą susitarimo keliu. Buvo aiški
nama, kad Hitleris panaudojęs tam
tikrus spindulius, kaip prieš 10 die
nų Čekų - Slovakų prezidentui
Hachai, davusiam savo parašą su
skaldyti Čeko- Slovakijai. Hitleris
sėdėjęs viename salės gale, o Urb
šys, eidamas per visą salę ligi Hit
lerio, buvęs veikiamas įvairių spindudių ir šviesų ir kartu nepaprastai
stipraus Hitlerio žvilgsnio, jog jis
nebeturėjęs atsparumo Hitlerio rei
kalavimui pasipriešinti.
Praėjus kelioms dienoms po šių
įvykių, turėjau progos su ministe
riu Urbšiu tuo reikalu pakalbėti.
— Nejaugi, pone ministeri, netu
rėjote jokios žinios arba nujautimo,
ko Vokietijos vyriausybė siekia
Tamstą pakviesdama į Berlyną?
— paklausiau ministerį.

— Bendrai mums pasiuntinybė
pakartotinai buvo patvirtinusi, kad
Vokietija dabar, kada Lietuvos vy
riausybė vykdo statutą kaip Trečias
Reichas pageidauja, nesiekia Klai
pėdos krašto atplėšimo nuo Lietu
vos, bet, atvirkščiai, norinti per
Klaipėdą tiesti savo ranką į Lietu
vą. Tokių raminančių žinių mums
buvo teikiama ir iš vokiečių pasiuntntinybės Kaune. Todėl mes
ir niekuomet tinkamai neįvertinda
vome gubernatorių aliarmų iš Klai
pėdos, atsakė ministeris Urbšys.
— Ar vokiečių vyriausybė Tams
tą tiesiogiai kvietė į Berlyną atva
žiuoti? — toliau klausiau ministerį.
— Jau anksčiau iš Berlyno pusės
buvo pageidauta, kad aš prie pir
mos progos atvažiuočiau į Berlyną,
atsakė Uurbšys, — esą reikalo ap
tarti kai kuriuos su Klaipėdos kraš
tu surištus klausimus. Tokių žinių
gavome ir iš mūsų pasiuntinybės
Berlyne, kaip ir iš Vokietijos pa
siuntinio Zechlino Kaune. Galimas
daiktas, kad mus Hitlerio vyriausy
bė tiesiog apgaudinėjo, bet taip pat
galima, kad pats Klaipėdos krašto
prijungimo klausimas iškilo tik pas
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kutinėje savaitėje po Čekų - Slova
kijos sugriovimo, ir tuomet reika
las buvo vykdomas greičiausiu
tempu. Bendrai sakant, iš pasitari
mų su Berlynu niekuomet nelauk
davome ko gero ir todėl, kiek ga
lėjau, vengdavau vykti Berlynan ar
ba ten sustoti. Dabar, esant reikalui
vykti i Romą, važiavau per Varšu
vą, aiškindamas, kad man reikia
pasimatyti su mūsų pasiuntiniu
Varšuvoje. Man būnant Romoje,
buvo gautas pakvietimas iš Berlyno
grįžtant būtinai sustoti Berlyne ap
tarti kai kurious su Klaipėdos kraš
tu surištus klausimus. Norėdamas
iš anksto sužinoti, kokia atmosfera
Berlyne ir dėl ko norima tartis, šif
ruotai užklausia mūsų pasiuntinį
Škirpą Berlyne. Atsakymas buvo
gana optimistiškas ir jokiu būdu
neleido spėti, kas manęs ten laukia.
Jeigu būčiau galėjęs numatyti, kas
Berlyne planuojama, gal būčiau su
radęs kokią nors išeitį grįžti į Kau
ną vėl per Varšuvą, Klaipėdos kraš
to klausimas tuomet keliomis dieno
mis gal būtų užsitęsęs.
Berlyne be mūsų pasiuntinio K.
Škirpos ir Auswaertiges Amto atsto
vo, kuris mus nepaprastai manda
giai pasveikino ir mano žmonai
įteikė gražią gėlių puokštę. Tuojau
buvome pakviesti vakarienei pas už
sienių reikalų ministerį von Ribbentropą ir kartu buvo teirautasi, ko
kios spalvos suknelę mano žmona
dėvės ir kokios spalvos gėles ji
mėgstanti, kad galėtų tinkamai de
koruoti stalus. Nuvažiavus į pasiun
tinybę tuojau gavau pakvietimą nu
vykti po pietų į vokiečių Aus
waertiges Amtą. Atvykau kartu su
pasiuntiniu Škirpa. Tuojau aš vie
nas, be pasiuntinio, buvau pakvies
tas pas ministerį von Ribbentropą.
Jis man, Hitlerio vardu, gana
arogantišku tonu, išdėstė dabartinę
Didžiosios Vokietijos Reicho poli
tiką reviduoti Versalės sutartį ir
prijungti prie Didžiosios Vokietijos
Reicho visus Versalės sutartimi nuo
jos atplėštus kraštus. Po Bohemijos
ir Muravijos protektorato įsteigimo
atėjusi eilė ir Klaipėdos krašto ir
lenkų koridoriaus klausimas. Jau
esą užmegzti pasitarimai ir su Len
kija: Hitlerio ir jo paties nuomone,
Klapėdos krašto klausimas geriau
siai būtų išspręstas ta prasme, kad

kraštas geruoju tuojau būtų grąžin
tas Vokietijai.
Tą išgirdęs, aš jam pareiškiau,
kad Klaipėdos kraštas prijungtas
prie Lietuvos tarptautinėmis sutar
timis ir kad Lietuva neturinti teisės
šitą klausimą savarankiškai spręsti.
Kartu pareiškiau griežtą protestą
prieš sumanytą Klaipėdos krašto atplėšimą nuo Lietuvos. Tuomet von
Ribbentrop baisiai susinervino, įsi
karščiavęs pradėjo bėginėti po ka
binetą šaukdamas, kad Lietuvos vy
riausybė neturinti jokios teisės prie
šintis Klaipėdos krašto grąžinimui
ir grasino, kad Lietuvos mėginimas
iškelti šitą klausimą tarptautiniame
forume, būsiąs traktuojamas kaip
ypatingai nedraugiškas aktas Did.
Vokietijos Reicho atžvilgiu, ir kad
tuomet Vokietijos Reichui prsieis su
Lietuva elgtis kaip su ypatingai ne
drauginga valstybe.
Atiduodant
kraštą geruoju, reiškia, susitarimo
keliu, Vokietija pasitenkinsianti tik
Klaipėdos kraštu ir nerekalausianti
nei pėdos Lietuvos teritorijos. Kar
tu būsią garantuojamos Lietuvos
teisės Klaipėdos krašte. Bet jeigu
Lietuva šitam jo ir fuehrerio sugal
votam planui priešintųsi, tuomet
tuojau bus duodamas įsakymas ka
riuomenei įvykdyti krašto prijungi
mą jėga. Kai kariuomenė pradė
sianti žygiuoti, tuomet jis, kaip Did.
Vokietijos Imperijos užsienių reika
lų ministeris, negalėsiąs pasiimti jo
kios garantijos, kur vokiečių ka
riuomenė sustosianti.
Von Ribbentrop man pasiūlė
tuojau pasirašyti jo iš anksto pa
ruoštą sutarties projektą dėl Klai
pėdos krašto prijungimo prie Vo
kietijos. Jis stengėsi mane įtikinti,
kad man pasirašius lieka tik gauti
Lietuvos valstybės organų ratifika
ciją, ir tuomet visas reikalas būsiąs
baigtas. Aš griežtai atsisakiau tai
padaryti aiškindamas, jog mano,
kaip užsienių reikalų ministerio,
įgaliojimai jokiu būdu nėra tokie
platūs, kad aš galėčiau pasirašyti
kalbamą valstybės dalies cesijos su
tartį. Tuo reikalu turi pasisakyti
Lietuvos valstybės konstitucijos nu
matyti valstybės organiai ir teigia
mu atveju duoti man atitinkamus
įgaliojimus. Von Ribbentrop ^karš
čiuodamasis pakartotinai aiškino,
jog Lietuvos vyriausybės organai
visvien sutiksią su vokiečių vyriau
sybės reikalavimas, nes Letuvos
respublkos vyriausybei nebesą kitos
išeities. Jeigu ir būtų kokių nors
trūkumų, jie būsią visiškai pataiso
mi vėlesne šios sutarties ratifikacija.
Aš palikau prie savo nuomonės.
Matydamas, jog į mane negali pa
veikti savo argumentais ir grasini
mais įsakyti Vokiečių kariuomenei
žygiuoti, von Ribbentrop galiausiai
nusileido ir sutiko, kad jo ultimatu
mas pirma būtų pateiktas Lietuvos
vyriausybei. Jis pakartotinai pabrė
žė, kad reikalas esąs labai skubus

ir neleistina jį užvilkinti, kad neiš
vestų iš kantrybės fuehrerio, kuris
Lietuvos atžvilgiu jau parodęs tiek
daug kantrumo.
Greitai buvo suformuluotas rei
kalavimas raštu ir man įteiktas.
Kad greičiau galėčiau pasiekti Lie
tuvą, von Ribbentrop man pareiškė,
kad už poros valandų skrisiąs spe
cialus lėktuvas į Lietuvą, kuriuo aš
greitai pasieksiąs Kauną. Atsisvei
kindamas jis man pakartojo: “Eilt
sehr, Herr Minister, eilt sehr!”
Su ultimatumu kišenėje sugrįžau
į prieškambarį, kur manęs laukė
mūsų pasiuntinys. Buvo kiek nera
mus, nes mano ilgas užtrukimas pas
ministerį jam leido spėti eventualu
mą. Bet kai pamatė mano išbalusį
veidą ir kai jam keliais žodžiais pa
aiškinau, koks rekalas, Škirpos vei
das visiškai nustojo spalvos ir pa
sidarė pilkas kaip žemė.
Sugrįžus į pasiuntinybę po trum
po laiko mums pranešė, kad lėk
tuvas skridimui paruoštas. Netru
kus su žmona išskridome į Kauną.
Mano parvežtas ultimatumas trenkė
į vyriausybę kaip žaibas. Ji tvirtai
nemanė, kad Trečiasis Reichas
griebtųsi tokios paskutinės priemo
nės.
— Ar, esant tokioms apystovoms,
Lietuvos vyriausybė nedarė kokių
nors žygių dar paskutinį momentą
sustabdyti Hitlerio užsimojimą Klai
pėdos reikalu? — toliau klausiau
ministerį Urbšį.
— Po Čekų - Slovakijos apkar
pymo 1938 m. rudenį, kuris įvyko
net su didžiųjų vakarų Europos
demokratijų sutikimu ir po jos ga
lutino likvidavimo savaitę prieš
mums ultimatumą įteikimo, Lietu
vai nebuvo pagrindo laukti efektyvinės paramos iš vakarų demokra
tijų. Mūsų greitosiomis pravesti di
plomatiniai zondavimai nedavė tei
giamų rezultatų.
Valstybės prezidentui pirminin
kaujant, ministeriu taryba pakarto
tinai posėdžiavo. Ji galvojo, kad bus
galima kaip nors pakeisti Hitlerio
reikalavimą. Lietuvos vyrausybė da
rė pasiūlymų ultimatumą modifi
kuoti arba jį bent sušvelninti. Man
teko dar porą kartų skristi į Berly
ną. Bet Trečiojo Reicho vadovybė
liko nepermaldaujama. Visame šitų
derybų laikotarpyje Lietuvos vy
riausybė nepaprastai buvo spaudžia
ma vokiečių pasiuntinio Zechlino ir
Lietuvai, pilna žodžio prasme buvo
taikomas ašies valstybių dabar prak
tikuojamas “nervų karas”.
Galiausiai kovo mėn. 22 d. pir
mose nakties valandose buvo pasi
rašyta sutartis dėl Klaipėdos atida
vimo Vokietijai, nes mums paaiškė
jo, jog iš kitų pasaulio valstybių ne
buvo ko laukti jokios paramos, nes
Pabaiga sekančiame psl.
LIETUVIŲ DIENOS, 1973, SAUSIS

ULTIMATUMAS...

Pabaiga iš 14 psl.

Lietuva šitoje nelygioje kovoje liko
viena, — kalbėjo ministeris.
— Tokiu būdu yra visai nepagrįs
ti Lietuvoje paplitę gandai apie paveikimą spinduliais ir Hitlerio
žvilgsniu, kurie girdėti ir sąrišyje
su prezidento Hachos atvykimu Ber
lynan? — baigdamas dar pakliausiau ministerį.
— Tai yra nesąmonė! — atsakė
ministeris: — aš tariausi tik su
Trečiojo Reicho užsienių ministe—
riu. Aš pats pergyvenau ultimatu
mo įtempimą, kuris man sudavė
nepaprastai smarkų smūgį. Pilnai
galiu įsivaizduoti, kad pagyvenęs
žmogus, kaip prezidentas Hacha,
po tokio ultimatumo reikalavimo
galėjo gauti smarkų širdies priepuo
lį, kad jam reikėjo net vaistų duoti.
[Mums bekalbant buvo praneš
ta, kad atvykęs vokiečių pasiunti
nys ir prašąs audiencijos.]
— Jis dabar yra mūsų nuolatinis
svečias, — pasakė ministeris, tuo
baigdamas mūsų pasikalbėjimą.

Vėliau man tuo reikalu su Urb
šio uošviene p. Mašiotiene kalbant,
ji pasakojo, kad prieš vykstant į
Romą jos žentas buvęs perspėtas
Lenkijos pasiuntinio Charvet Kaune
nevykti į Berlyną, nes ten galima
susilaukti daug netikėtumų Klaipė
dos reikalu. Tas perspėj:mas jį irgi
paraginęs važiuoti į Romą ne per
Berlyną, bet per Varšuvą.
Lenkų diplomatinis špionažas
tuomet, atrodo, geriau veikė už mū
siškį. Visai neorientuotas buvo pa
siuntinys Škirpa, kaip iš atpasakoto
ultimatumo eigos matėme. Tą patį
įspūdį jis paliko ir naujam gubernatūros patarėjui Martynui Brakui.
Pasiuntinys Škirpa, kaip man pa
čiam žinoma, perdaug pasitikėjo
vokiečių generolais, kurie tais lai
kais, o taip pat ir vėliau, nenustatė
vokiečių politikos.
Manau, kad po Čekų - Slovakijos
įvykių nebuvo labai sunku nustatyti,
kurios valstybės eilė atėjo — tai
buvo Klaipėda ir lenkų koridorius.

Lietuvos ir prijungimo prie Vokie
tijos.
Veikalo autorius iki 1929 m. tar
navo Lietuvos pasiuntinybėje Ber
lyne kaip pasų skyriaus sekretorius
ir attache; vėliau buvo konsulas
Hamburgo konsulate ir 1934 m.
buvo perkeltas patarėju į gubernatūrą Klaipėdoje ir čia išbuvo iki
Klaipėdos krašto atplėšimo nuo
Lietuvos. Jis yra vienintelis liudi
ninkas visų gubernatorių, direktori
jų ir krašto seimelių veikimo. Jis
pergyveno visą Trečiojo Reicho oro
bangomis vestą antilietuvišką pro
pagandą ir grasinimus lietuviamsklaipėdiečiams. Be to, veikalas duo
da Centro vyriausybės pareigūnų,
kurie aktyviai veikė šioje kovoje,
charakteristiką iš Klaipėdos taško.
Veikalas parašytas tuojau po pas
kutiniojo karo, emigracijoje, naudo
jantis užrašais ir atmintimi.
Veikalas atskleis dalį Lietuvos
praeities, kuri dar nėra nušviesta
mūsų literatūroje. Jis bus apie 300
puslapių dydžio. Veikalo išleidimas
yra brangus, o tiražas mažas. Lie
tuviškoji visuomenė yra prašoma
autoriui padėti finansiškai — prii
mami rėmėjai ir garbės prenumeratorai ($12). Autoriaus adresas: Dr.
M. Anysas, 292 Indian Rd., To
ronto, Ont., Canada.

— Kįą tik išėjo iš spaudos kom
pozitorės Giedros
Gudauskienės
naujas gaidų sąsiuvinys “mažiems
ir jaunimui”, pavadintas “Norėčiau
skristi”, čia yra 18 nuotaikingų dai
nų, giesmių, maršų kompozicijų.
Viršelį ir titulinį puslapį nupiešė
Rasa Arbaitė. Išleido Santa Moni
kos JAV LB apylinkė, mecenuojant
G. Kazlauskui ir Los Angeles Liet.
Fondo vajaus komitetui. (Galima
gauti ir LD adm-je).
— Skelbiama, kad spausdinami
du nauji poezijos rinkiniai; Vlado
šlaito “Pro vyšnių sodą” (leidžia
“Ateitis”) ir Laimučio švalkaus
“Gyvastis” (leidžia “šaltinis”).
Leonardas Žitkevičius parengė ir
atidavė spaudai savo poezijos rin
kinį “Dilgės ir lelijos”.
Taip pat netrukus žada pasirody
ti du nauji novelių rinkiniai: Jur
gio Jankaus “Užkandis” (leidžia
“Ateities” leidykla) ir Alės Rūtos
“Po angelo sparnu” (leidžia knygos
klubas “Nida”).

Prie straipsnio “Iš Lietuvos kovų
su Trečiuoju Reichu dėl Klaipėdos
krašto”

“Darbininkas” literatūros kroni
koje rašo, kad rengiamasi išleisti
nauja lietuvių poezijos antologija,
kuri apimtų visus už Lietuvos sienų
pasireiškusius po II pas. karo poe
tus.

Lietuvių literatūroje dar niekas
nėra parašęs ir atspausdinęs istori
nio veikalo apie Lietuvos respubli
kos kovą su Hitlerio Vokietija dėl
Klaipėdos iki to krašto atplėšimo
nuo Lietuvos.
Šiuo atveju tenka pasidžiaugti dr.
Martyno A n y s o (Toronte), dar
bu, kuris užpildo šį trūkumą. Vei
kale paduodama tikslių žinių, kaip
abiejose pusėse vyko ta kova, kuri
1939 m. kovo 22 d. privedė prie
Klaipėdos krašto atplėšimo nuo

— “Draugo” romano konkurso
komisija, sudaryta Los Angelėse —
Bern. Brazdžionis, J. Gliaudą, J.
Kojelis, D. Mackialienė ir Alė Rūta,
— susipažinusi su atsiųstais rank
raščiais, sausio 4 d. posėdyje premijuotinu išskyrė “Abraomas ir sū
nus” romaną, pasirašytą Miglos
slapyvardžiu; atidarius voką, rasta,
kad autorius yra Aloyzas Baronas.
Jam bus įteikta “Draugo” romano
2*2 konkurso premija $1000; jos me
cenatas dr. A. Razma.
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KNYGOS IR AUTORIAI
“TEGUL JO VARDAS PASILIE
KA GYVAS...”

Taip rašo muzikas Bruno Markaitis, SJ savo įvade muziko Juozo
Gaubo atminimui išleistoje knygo
je “Dainos ir giesmės”, ten pat su
minėdamas biografinius bruožus ir
nueitą, kaip žmogaus ir muziko,
Juozo Gaubo kelia.
Pasukęs į muziką, J. Gaubas sė
mėsi žinių pas visą eilę profesorių
ir dirbo įvairiose institucijose kaip
mokytojas, chorvedys, dirgentas,
vargonininkas, chormeisteris. Šalia
to jis reiškėsi ir kaip kompozitorius,
kurdamas naujas kompozicijas ir
harmonizuodamas liaudies dainas.
“Dainose ir giesmėse” yra at
spausdinta labai nedidelis kiekis jo
sukurtų dainų, kurias rūpestingai
atrinko muz. B. Markaitis, SJ.
Rinkinyje randame pluoštą po
puliarių dainų chorams, solistams,
vaikų chorams. Dainos, kaip “Kur
tas šaltinėlis”, “Dul-dul-dūdelė”,
“Žaliojoj lankelėj” ir daug kitų jo
harmonizuotų dainų, buvo labai
mėgiamos ir visokiomis progomis
danuojamos Nepriklausomos Lietu
vos scenose įvairių pasirodymų me
tu. Kelios J. Gaubo dainos buvo
įtrauktos į New Yorko Pasaulinės
parodos repertuarą 1939 metais,
kurias atliko 3000 dainininkų cho
ras. Randame ir keletą dainų solis
tams, iš kurių bene dažiausiai buvo
dainuojama “Mano rūtos”( K. Bin
kio žodžiai). “Mano rūtos” ir “Ža
liojoj lankelėj” yra įtrauktos į Lie
tuvių Chorinės literatūros chresto
matiją Vilniuje 1963 m. Ten pat
randame kelias, iš daugelio Gaubo
sukurtų, dainas vaikų chorui, kur
parašyta muzika mažiesiems yra
lengva, grakšti ir nerūpestinga.
Iš bažnytinių giesmių rinkinyje
atspaustos keturios — Exaltabo te,

— Vilniaus Krašto L. Sąjungos
centro valdyba paskelbė konkursą
parašyti romaną iš Vilniaus istoririjos, rišy su šiemet 650 mestų su
kaktimi nuo Vilniaus paskelbimo
Lietuvos sostine. Apimtis — 113,000
žodžių (arba vid. knygos 350 psl.).
Premija — $1500. Terminas: 1973
m spalio 1 d.

Jury komisija: prof. dr. J. Jakš
tas, prof. dr J. Pikūnas, prof. A.
Auguistinavičienė, pedag. J. Pačiūrienė, Vilniaus Krašto L. S-kos c. v.
pirm. K. Veikutis.
Rankraščius, pasirašytus slapy
vardžiu, siųsti sąjungos pirmininko
vardu ir adresu.
Mecenatai: O. ir V. šimkai —
$1000 ir Vilniaus Krašto L. Sąjun
gos c. valdyba — $500.

Kompozitorius J. Gaubas

Domine yra pati religiškiausia nuo
taikos prasme. Daug nuoširdumo ir
dvasinio pakilimo suteikia ir “Svei
ka Marija”, mūsų kasdieninė mal
da, kurioje mums visiems žinomi
žodžiai suskamba Marijos garbei
nuostabiai melodingai.
Visa J. Gaubo kūryba pasižymi
paprastumu; maloniai banguojanti
melodija skamba efektingai, gaiviai
ir iškiliai.
Reikia tikėtis, kad mūsų dainuo
jantys junginiai - chorai ir pavie
niai solistai priims šią knygą su
meile dainai, kurią mums padova
nojo prieš 10 metų atsiskyręs muz.
J. Gaubas, per savo podukrą Valę
Barmienę, gyvenančią Los Angeles,
ir krikštasūnį Vytautą Paškauską,
gyvenantį Vokietijoje.
Gaidų įgraviravimo ir spausdi
nimo darbą prižiūrėjo muz. Jonas
Zdanius. Visos knygos spaudos dar
bas atliktas kruopščiai ir rūpestin
gai; viršelis papuoštas Marijos Biržiškaitės-žymantienės piešiniu, ku
ris simboliškai vaizduoja solistą ir
akompaniatorių, kanklininko ir gie
dančio paukščiuko pavidale.
Fr. Ž.
Juozas Gaubas, Dainos ir giesmės. Gau
nama pas platintojus ir pas V. Barmienę,
1311 McCallum, Los Angeles, CA 90026.
Kaina $3.00.
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Dailininkas Juozas Bagdonas

Knyga apie dailininką Juozą Bagdoną
Nedaug kas iš mūsų gausaus dai
lininkų skaičiaus išeivijoje gali prisistatyt žiūrovui su monografija,
nušviečiančia to ar kito kūrėjo kū
rybinį kelią. O dailininkų, išaugusių
Nepriklausomoje Lietuvoje ir per
žengusių savo subrendimo slenksti,
turime nemažai. Apmaudu prisipa
žinti, kad iki šiolei neturime net
pačių vyriausių mūsų dailininkų,
kaip A. Varnas, J. Rimša, A. Gal
dikas, nekalbant jau apie tokiuos
“viduramžius”, kaip V. Vizgirda,
A. Valeška, monografijų. Kas čia
kaltas — nežinia. Neatrodo, kad
visuomenė tokių knygų nepirktų,
taip pat nemanome, kad dailinin
kai nesurastų leidėjų-mecenatų ar,
kraštutiniu atveju, patys negalėtų
prisidėti prie išleidimo. J. Pautieniaus, sklupt. Dagio, pagaliau P.
Augiaus atvejai rodo, kad tai pa
daryti galima. P. Augiaus našlės pa
vyzdys, išleidžiant milžiniškos ap
imties dailininko Pauliaus Augiaus
monografiją gal ne visiems būtų
pasekiama viršūnė, bet ir mažesnės
apimties leidiniai, kaip P. Kaulėno,
ar V. Kasiulio, yra laukiami ir bū
tų sveikintini.
Tiesa, tapytojams didelė kliūtis
yra spalvotų reprodukcijų klausi
mas. Paveikslas be spalvų, lyg griau
čiai be dvasios (pavartojant seną po
eto pasakymą). Bet seniau išleista L
Šlapelio monografija apie J. Pautieniaus tapybą, lygiai kaip ir ką tik
pasirodęs ledinys apie Juozą Baddoną rodo, kad geriau turėti toki,
kad ir be spalvotų reprodukcijų,
iliustruotą leidinį, negu nieko.
Leidinys didelio formato, 80 psl.,
su kelių puslapių tekstu, kuriame
aptariamas dailininko gyvenimo ir
kūrybos kelias; jį parašė ir visą lei
dinį redagavo P. Jurkus. Išleido
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Vaižganto Kultūros Klubas New
Yorke. Knyga išleista dail. Juozo
Bagdono 60 metų amžiaus ir 40
metų kūrybos sukakties proga (tuo
pat metu suruošta ir tai progai at
žymėti paroda).
Paskutinįjį dešimtmetį JAV lie
tuvių visuomenė su dailininku J.
Bagdonu ne kartą teko susitikti jo
individualiose parodose, rengtose
New Yorke (kur jų buvo iš viso 5),
Philadelphijoje (3), Bostone (2),
Detroite (2) ir po vieną — Baltimorėje, Los Angelėse, Clevelande,
Toronte ir kt. Dailininką pažinome
kaip ekspresionistinio abstrakto iš
pažinėją, besireiškantį kompozacicijomis, neretai didžiulio formato,
kur vyrauja drąsi fantazija, dinozauriškų formų išdėstymas, erdvės užviešpatavimas stipriais kontūrais,
kažkokių žemės ir kosmoso stichi
jų susidūrimas, po kurio likę kūnai,
linijos, šešėliai r spalvos įgauna ne
įprastų, neatspėjamų pasaulių pa
vidalus, kurie traukia žiūrovą ne
paleisti žvilgsnio, bandant atspėti
jų mįslę. Tuos darbus jis pavadina
paprastai kompozicijomis, tik kar
tais vienam kitam duodamas “vul
kano”, “audros” ar “griuvėsių”
vardą.
Ar visą laiką toks J. Bagdonas
buvo? Be abejo, ne. Kai mūsų jau
nieji dailininkai Lietuvoje “sukilo”
prieš “senius”, skelbė manifestus,
steigė triukšmingas grupes, J. Bag
donas, turėdamas vos 17 metų, dar
tik stojo į Meno Mokyklą, paskui
lankė J. Vienožinskio tapybos stu
diją, vadinas, mokėsi iš tų “senių”,
kas yra meno kūryba ir kaip rasti
savąjį kelią. 1932 metais, (tada 20
metų jaunuolis) surengė pirmąją
savo parodą, išstatydamas 35 alie
jaus darbus, iš kurių vieną įsigijo

Prancūzijos pasiuntinys Kaune. Se
kančios parodos įvyko Šiauliuose,
Klaipėdoje; 1934 m. dalyvavo re
prezentacinėje parodoje Rygoje ir
Taline. 1938 m. parodoje Kaune
laimėjo I-ją dailės premiją už figūrin komępoziciją “Iš jūros sugrį
žus”. Tai buvo didelis dailininko
laimėjimas ir talento pripaž'nimas,
suteikęs drąsos siekti tolimesniu kū
rybos horizontų.
Nors premiją laimėjęs paveikslas,
kaip ir ankstesnieji, kritikos priski
riami realistiniam stiliui, J. Bagdo
no realizmas skyrėsi ne tik nuo A.
Žmuidzinavičiaus, bet ir nuo Kal
poko ir kitų mūsų senųjų realistų.
Gavęs pagrindus iš mokytojo im
presionisto, ir patsai mokinys persi
ėmė ta nuotaika ir kūrybine išraiš
ka — vaizduojant žmones, jam
svarbu pagauti jų dvasinę būseną,
neįsileidžiant į anatomines detales
bei formų tikslumą; vaizduojant
gamtą, jis rūpinasi, kad ji būtų gy
va, nuotaikinga, ne sustingusi savo
pozicijose, kad “veiktų” kartu su
ten esančiais žmonėmis, išreikšda
ma bendrą veikalo idėją, turinį,
prasmę, kad solidarizuotų, kaip pv.
paveiksle “Iš jūros sugrįžus”.
Po šio laikotarpio dailininkas
pasuko į keramiką, kurios įdomių
darbų sukūrė gyvendamas Kolum
bijoje. Keramikos stiliaus įtaka bu
vo kurį laiką persimetusi ir į jo pavekslus, atliktus pastele. Vėliau, gy
vendamas Washingtone, Bagdonas
reiškėsi skulptūroje. Visi šie laiko
tarpiai vazdžiai matomi knygoje,
pailiustruoti gausiu iliustracijų skaičumi. Tekstas pailiustruotas daili
ninko su kolegomis įvairių parodų,
studijų foto nuotraukomis. Tuo bū
du leidinys plačiai pristato J. Bag
dono gyvenimo ir kūrybos kelią,
supažindina skaitytoją su vienu
mūsų aktyvių dailės kūrėjų, kuris
pirmasis drįso abstraktą įvesdinti į
savo kūrybinę biografiją ir į mūsų
dailės istoriją. (J. Br.)
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A Lithuanian chapel was among
the interesting displays at the
Hallmark Gallery, Fifth Ave. and
West 56th St., New York, from
November 22nd to January 3rd.
Shown at the press preview are
(left to right) Regina Ruta (in Lith
uanian costume), a former Miss
Freedom of Canada; Helen V. Kulber, coordinator of the Lithuanian
exhibit sponsored by the Knights
of Lithuania; Hon. Anicetas Simu
tis, Consul General of Lithuania
in New York; Anne Klem, presi
dent of Kearney, N. J., Council #90,
Knights of Lithuania, who made
most of the real straw ornaments;
Charles Visotsky and Horst Karl
Gerber, who planned and construct
ed the magnificent chapel of wal
nut wood; and Casimira Genevich;
Casimira and her husband, Eduard,
New York Senior Council K of L
members, loaned the “Our Lady of
Vilnius” painting by Irene Pacevičiūtė of Rome, Italy in the chapel.

(Helen V. Kulber)
Lietuviška koplytėlė kalėdinėje
Hallmark galerijos parodoje.

Photo Ch. Binkius

LITHUANIA AND EUROPEAN CONFERENCE
ON SECURITY AND COOPERATION
A memorandum by the above name was sub
mitted early in November (1972) to President
Nixon and the Governments of the Free States
of Europe, participants of the prospective Eu
ropean Conference on Security and Cooperation.
Its author is the Committee of Three (V. Si
dzikauskas, Dr. Krivickas and Dr. Nemickas)
which was delegated to prepare the Memoran
dum after initial consultations between VLIK
(Supreme Council of Lithuania’s Liberation)
and representatives of other leading Lithuanian
organizations, in September 1972.
Highlights of the Memorandum follow.
“The approaching Soviet-proposed European
Conference on Security and Cooperation is
viewed by the captive Lithuanian people with
grave concern. Their apprehension is shared by
the overwhelming majority of the population of
Eastern and Central Europe. Eager as they are
for a negotiated statement of their problem in
freedom and justice, they cannot help recalling
the Soviet-Nazi secret deal of 1939, as well as
numerous wartime and postwar high level inter
national conferences where the Soviets gained
immense benefits in return for empty phrases
and hypocrytical smiles.”
“After Munich, while Hitler was busy creating
his “New Europe” without any serious resist
ance of the West the Soviet leaders considered
the time favorable for their own plans of impe
rialist expansion toward the West...
‘‘The next act of the European drama of 1939
was played in Moscow on August 23, 1939...
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The Soviet-German Non-Aggression Pact was
signed by Molotov and Ribbentrop. A Secret
Additional Protocol was attached to it, by virtue
of which “the northern boundary of Lithuania
shall represent the boundary of spheres of in
fluence of Germany and the USSR.” On Sep
tember 28, 1939, after the military collapse of
Poland, the Secret Protocol was amended to the
effect that "the territory of the Lithuanian State
falls into the sphere of influence of the USSR
while, on the other hand, the province of Lublin
and parts of the province of Warsaw fall to the
sphere of influence of Germany...
“The Stalin-Hitler conspiracy was followed
by the conclusion of the Soviet-imposed pacts
of mutual assistance between Estonia, Latvia
and Lithuania and the Soviet Union, stationing
of Soviet military garrisons on the territory of
the Baltic States, and by Soviet ultimata.
On June 15 - 17, 1940, when Nazi troops
were marching into Paris, large contingents of
the armed forces of the Soviet Union invaded
Lithuania. In the wake of the Red Army, a So
viet “proconsul”, V. G. Dekanozov, arrived in
the newly occupied country. He removed the
legal government of Lithuania, staged mock
elections to the so-called People’s Diet, and im
posed a Communist puppet regime. The forci
ble incorporation of Lithuania into the Soviet
Union was completed on August 3, 1940. All
these events were but a gradual implementation
of the infamous Soviet-Nazi Secret Protocol.”

Continued next page
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LITHUANIA AND THE EUROPEAN...

Continued from page 17
“The Soviet Union has made repeated at
tempts to justify the annexation of Lithuania by
maintaining, among other insinuations, that Lith
uania joined the Soviet Union “voluntarily”; that
“a social revolution” had taken place in Lith
uania, resulting in the Communist way of life;
that the Lithuanian nation had not observed the
requirements of peaceful coexistence with the
Soviet Union and thus had forced her to de
mand a change in government “friendly” to her;
and that the strategic reasons of the time re
quired the occupation and annexation of the Bal
tic States.
“The factual and legal details and circum
stances under which these acts of annexation
were perpetrated have been thoroughly investi
gated and evaluated by a number of writers,
by courts, and other institutions. The most thor
ough exploration has been conducted in 1954
by the United States Congress Select Committee
to Investigate Communist Aggression and the
Forcible Incorporation of the Baltic States into
the USSR. The Committee summed up its find
ings as follows:

I. The evidence is overwhelming and con
clusive that Estonia, Latvia and Lithuania
were forcibly occupied and illegally annexed
by the USSR. Any claims by the USSR that
resolutions adopted by the parliaments peti
tioning for recognition as a Soviet Republic
were legal, are false and without foundation
in fact.
II. That the continued military and poli
tical occupation of Lithuania, Latvia and Es
tonia by the USSR is a major cause of the
dangerous world tensions which now beset
mankind and therefore constitutes a serious
threat to peace...”
“The Great Western Powers — United States
of America and the United Kingdom — con
demned in unequivocal terms the acts of aggres
sion and criminal incorporation of Lithuania in
to the Soviet Union.
“The U. S. Secretary of State, Summer Welles
had earlier stated on behalf of the U. S. Gov
ernment, in July 23, 1940:

During these past few days, the devious
processes whereunder the political independ
ence and territorial integrity of the three Bal
tic Republics — Estonia, Latvia and Lithua
nia — were to be deliberately annihilated by
one of their most powerful neighbors, have
been rapidly drawing to their conclusions...
The people of the United States are opposed
to predatory activities, no matter whether they
are carried on by the use of force of by the
threat of force...”
“The Consultative Assembly of the Council
of Europe adopted on September 29, 1960, the
following resolution:

RESOLUTION 189 (1960) on the situation
in the Baltic States on the twentieth anniver
sary of their forcible incorporation into the
Soviet Union:
1. The Assembly;
2. On the twentieth anniversary of the occu
pation and forcible incorporation into the So
viet Union of the three European States of
Estonia, Latvia and Lithuania;
3. Notes that the illegal annexation took place
without any genuine reference to the wishes
of the people;
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4. Expresses sympathy with the sufferings of
the Baltic peoples and assures them that they
are not forgotten by their fellow Europeans;
5. Is confident that Communist oppression
will not succeed in crushing their spirit and
faith in freedom and democracy;
6. Notes that the independent existence of the
Baltic States is still recognized de jure by a
great majority of the Governments of the
nations of the free world;
7. Urges member Governments to support
appropriate efforts of the Baltic refugees to
maintain their national culture, traditions and
languages, in anticipation of the time when
Estonia, Latvia and Lithuania will be able
to play their part as free nations in our de
mocratic international institution.”
“The invasion of Lithuania by the armed
forces of the Soviet Union, in the early phase of
the Second World War, evoked an immediate re
sistance of the Lithuanian people. Ever since then
they have resisted the occupation, both actively
and passively, and have striven to restore Lithu
ania’s independence and freedom...
“The period of armed resistance, from 1944
to mid-1952, has claimed the lives of over
50,000 Lithuanian youths, killed in unequal
battles against the units of the Soviet Security
and Red Army.
“The recent events in Lithuania give an indi
cation of the scope and depths of the undimi
nished national resistence in the Soviet-occupied
country. The May 18-19, 1972, riots in Kau
nas, where thousands of youths battled Soviet se
curity forces and demanded “Freedom for Lithu
ania”, provide incontrovertible proof that the
Lithuanian people refuse to accept Soviet rule.
Similar evidence is provided by numerous de
fections or attempts to defect to the free world,
self-immolations, demonstrations, and petitions
to the United Nations protesting Soviet viola
tions of the Universal Declaration of Human
Rights, especially its provisions on religious
freedom.”
“The international rules on annexation of
foreign territory have also incurred a profound
change in the past quarter of the century, and
they define annexation, in the form perpetrated
by the Soviet Union, as being of the nature of
an international crime...
“The United Nations General Assembly con
firmed in 1946 the “principles of international
law recognized by the Charter of the Interna
tional Military Tribunal and the Judgement of
the Tribunal...”
“The Government of the USSR has been
constantly striving to obtain international lega
lization of its criminal annexation of Lithuania
and other Baltic States. The most recent attempt
to obtain this goal is the Moscow-proposed Eu
ropean Conference on Security and Cooperation.
As indicated by the published preliminaries of
the Conference, the Soviet concept of security
of the European states hinges on two prerequi
sites, namely: (1) normalization of the situation
in Europe, meaning normalization of the EastWest relations, and (2) territorial integrity of
the states and inviolability of their frontiers.
“The first prerequisite presupposes the liqui
dation of the World War II legacy by means of
an overall European settlement, — only it should
include the righting of the wrongs done to Lith
uania, as well as Latvia and Estonia, during
World War II.
“The second prerequisite asks, in fact, for a

decision of the Peace Conference on territorial
problems resulting from World War II. The po
sition taken by Sir Winston S. Churchill is parti
cularly appropriate in this connection:

We have never recognized the 1941 fron
tiers of Russia...
They were acquired by
acts of aggression in shameful collusion with
Hitler...
The Baltic States should be sover
eign independent peoples.
“Should the Western Powers eventually accept
such formulae as contained in the Moscow and
Warsaw joined communiques of May 29 and
June 1, 1972, a confused situation would inevi
tably result, giving the Soviet Government the
possibility to interpret those formulae in the
sense of Western aquiescence to Soviet criminal
annexations...
“1. Lithuania has been among the first victims
of the Soviet-Nazi conspiracy. Her independence
and freedom were destroyed by two aggressor
powers — the Soviet Union and Nazi Germany.
The Lithuanian people have the right to expect
that an overall European settlement should re
store to them the free exercise of their sovereign
rights. They trust that the Western Powers will
continue ‘not to be party to an agreement or
treaty which would confirm or prolong the un
willing subordination of the formerly sovereign
states of Central and Eastern Europe, now held
in bondage by the USSR,’ as stated in the Po
tomac Declaration of June 29, 1954.
“2. For the Western Powers, especially for
the members of the World War II Alliance, a
European Conference on Security and Coope
ration should not only be a challenge but also an
opportunity to firmly insist that the Government
of the USSR honor its prewar commitments and
pledges with respect to Lithuania by with
drawing its armed forces and administrative
apparatus from the territory of Lithuania, thus
paving the way for Lithuania’s integration into
the security and cooperation system of Europe.
“3. Determined to fight on uncompromisingly
until the sovereignty of the Lithuanian State is
restored, the Lithuanian people will consider
null and void as well as not binding any and all
decisions made without the participation of their
lawful representatives and liable to prejudice or
deny Lithuania’s rights and vital interests.”

(Elta)

“Socialist internationalism” and “nationalities”

LEONID BREZHNEV, at 1971 Party Congress:

“The Party must continue to educate the po
pulation “in the spirit of socialist international
ism and of intransigence toward all manifesta
tions of nationalism and chauvinism, of national
narrow-mindedness and conceit.”
ALEXANDER I. SOLZHENITSYN, Nobel
Prize winner.
From The New York Times, Oct. 7, 1972:

“The disappearance of nationalities would im
poverish us no less than if all people were to
become identical, with the same personality and
the same face. Nationalities are the wealth of
humanity, they are its crystallized personalities.
.... Woe to the nationality whose literature is
cut short by forcible interference.
This is a
locking up of the national heart, the amputa
tion of the national memory.”
LITHUANIAN DAYS, JANUARY, 1973

BRIDAL PRESENT SHOPPING
From the novel “Artist’s Wife” by Juozas T i n i n i s
(Continued)
CHAPTER XII

Thoughts of the pearl are con
sistently on my mind. Will I really
get two thousand pounds for it?
If so, I can buy a house in Sydney.
And then Moira’s mother will sure
ly have no objections that her
daughter marry me. Nor will An
tanas or Youzie be calling me a
day-dreamer anymore.
We are in no urgent need to re
turn to Sydney immediately. Thus
we decide to enjoy a bit of vaca
tion and to get acquainted with the
vicinity of Broome. I am much
pleased having Moira close to me
as she is too — smiling the while,
already getting to believe that my
ventures and plans are not mere
fantasies but that they are pro
ducing solid benefits.
Incidentally we find out that
there is going to be given an artistic
performance at an aborigine or
phanage stettlement some eight
miles away from Broome and that
the famous aboriginal corrobborree
dance will be executed there. A
rare chance to see it now!
— Moira, let’s spend tomorrow
as real tourists. We’ll ride a bus
to the aborigine orphanage that is
run by nuns and we’ll see that gen
uine ritual corrobborrae dance
there.
— Oh, that’s great! I have not
had a chance to see this strange
dance either. So much is spoken
about it, only nobody has witnessed
what it is actually like. It is said
that corrobborree is the supreme
achievement of the aboriginal art
of expressive dance.
And so we do just what we have
planned. Next day at about noon
time we are getting off the bus al
ready at the orphanage. We are
greeted by the sister nuns who in
form us that the dance will start
within an hour. We tell them that
we are tourists from Sydney. We
are then shown around the orphan
age and told how the obirigine or
phans are taken care of and edu
cated — that they are the last sur
vivors of a nearly extinct race. In
the hall of this institution we exa
mine an oil painting that shows a
landscape of a cave in a desert. The
picture is a work of the aborigine
artist Namajira.
It appears that there are other
tourists and inquisitive people, too,
gathered here in order to see the
corrobborree. The hour quickly
goes by and a tinkling of a bell is
heard. Several scores of dark color
ed boys rush into an arena encircled
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by a crowd of spectators. All the
performers are topless. I find it
strange why they are not clothed.
The aborigine girls instantly burst
into rhythmical movements, they
are whirling about, performing most
unusual twirlings of their bodies,
and of their arms and legs. I do
not understand the meaning of
these symbolic movements.
— Algis, why are you staring at
the girls like that?
— I am charmed by the way
they twist their bronze-like bodies.
— Don’t tell me a lie. You are
delighted by something entirely dif
ferent.
I am surprised, for this is not
the first time Moira shows that
she can read my thoughts. Just
mind her being so smart! If she
lives a little longer with me I shall
soon be unable to keep to myself
any secret in my mind.
— And why are you not ob
serving the boy dancers, Algis?
— I find that there is no artist
ry in their dancing; mere wild, unharmonious motions and nothing
more. By far they lag behind in
gracefulness to the girls.
— If you were rich, Algis, you
could hire one of the girls for me
as a maid after I become your wife.
— You are talking nonsense,
Moira. How could I stand it, an
other woman being close to you,
and a black woman at that. To
me you alone are the most beauti
ful and dearest of women!
Moira suddenly kisses me for
these words. Just as any other
loving woman she desires that my
total attention be concentrated upon
her alone.
After this we are not talking
anymore, just intently watching
the dance which to me appears as
being only a series of movements
in irregular rhythm. Actually both
of us, Moira and myself, cannot
grasp the meaning of the dance,
yet we nevertheless enjoy watching
its execution. And after a thunder
ous applause of all spectators, the
dance is repeated several times
more.
We return to Broome by a dif
ferent road. The bus is overcrowded
with tourists. They are all happy,
talkative. We soon are entering a
forest and there in the shade of
trees we notice many curious
looking pyramids, twice or three
times the size of a human being.
These objects stand there in the
forest as though they some kind
of cemetary monuments.
-— Moira, what are these mira

culous things?
— They are the creation of
Australian ants.
— If ants are capable of creating
such things then they really are
artists themselves. I cannot explain
such phenomena otherwise than as
being testimony of God’s wisdom
which asserts itself through the acts
of these tiny insects.
— My, Algis! Yet there are even
greater marvels in Australia: you
should see the subterranean caves.
There you would have something to
wonder about. You must see these
most strange configurations and
statues that were created by nature
itself. You will imagine yourself
walking through a museum of
sculptural artistry...
— If ever I get a chance to, I
shall visit those underground caves,
by all means.
We reach Broome at evening
time just when sunset is beautifully
decorating the western horizon.
Moira and I, we are glad indeed
to have seen the orphanage of the
aborigines. And in my phantasy
the aborigine girls are still whirling
around in their corrobborree dance.
Next day, just before noon,
Moira and I leave for downtown
Broome. I must find a good shop
on the main street and buy Moira
a string of pearls, one befitting
her neck. Let her choose the most
beautiful necklace.
We stop in front of a China
man’s store. Its window displays a
large number of necklaces. After
a while we step back from the win
dow and enter the shop. Again
there are so many strings upon
strings of pearls on the many
shelves that we are bedazzled. The
owner must be a rich man having
so much jewelry.
— Moira, choose a necklace for
yourself, any one you want.
— Don’t pretend you’re a mil
lionaire. Now if I choose a neck
lace that you cannot afford to buy,
what then? Why, you are not the
duke of Kent, and I’m not the
queen of England.
— In a pearling center they
cannot be too expensive.
— Well, we’ll see about that.
Moira asks the Chinaman to
show her a string of large-sized
beads, one that has caught her at
tention. In a moment he pro
duces these pearls from a shelf and
places them around her neck. My
fiancee now steps up to a mirror
with this set. I can see by her ex
pression that she likes it. She turns
to the right a bit, then a little to
the left, and keeps on smiling. Then
she takes off the necklace and asks
for another string of smaller-sized
beads. I am standing at the counter
and watching Moira as she tries on
this other one.

In the meantime a man enters
from the street. He is a brunette,
about thirty years of age, with a
hooked nose and a heavy crop of
dark hair. He sets a metal box on
the counter and with the Chinaman
following his movements, opens it.
Pearls — about a hundred of them,
— perhaps more. The man offers
the shopkeeper to buy them. After
a short negotiation the pearls are
bought.
I start a conversation with the
newcomer. Where could he have
obtained so many pearls, and all
of them such high grade ones, as it
appears to me?
— If you wish to know I will
admit that I am an indeepndent
pearl fisher. This way it’s more
profitable than to be hiring your
self out to a company. Whatever
you bring up from the bottom of
the sea is yours. And as you see I
even market the pearls by myself,
— the man is telling me this with
out any reluctance, as his glance is
following Moira too, who keeps
trying on necklaces, in front of the
mirror.
— I am most interested. Is it
difficult to become such a pearl
fisher?
— Quite easy. You need only
to have a boat hired, a tank of
compressed air, a net-bag, a pair
of flippers, a sharp kitchen knife —
and the ability to dive. Thereafter
the sea to the north and the south
of the fishermen’s harbor becomes
the property of any such independ
ent vagabond as I feel myself to be.
Moira takes off the smaller neck
lace and tries on again the largesize pearls that she had fitted be
fore. She comes up to me, still in
conversation with the man, and
says:
— I think these suit me best.
How do you find them, Algis?
— The beads are rather over
sized, if I may be frank with you.
The ones you just took off look
nicer.
— If I am permitted to express
an opinion, I vote for this string,—
intervenes the man that I have pick
ed up a conversation with. — And
do you know why? These pearls
do mellow your features.
— Alright, Moira. Go and talk
to the shopkeeper. There is still
something I have to discuss with
this person.
— Is she your wife? — the man
asks.
— No, only my fiancee as yet.
— A beauty, a real beauty. You
have good taste indeed.
— And how would it seem to
you, could I be suitable and be
come an independent pearl fisher
of the kind that you are?
— Why not? Sure. I'd gladly
/ Continued on next page
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/ Continued from page 19

introduce you into this profitable
and interesting profession if you
so desired. I already have a boat
rented for a long period of time,
and I sail out in it each morning
to fish my pearls. You’d neeed
only to hire an oxygen tank, a face
mask, swim fins; then provide
yourself with a net-bag and a
kitchen knife, that’s all. And I
would be taking you along on my
boat. Come over to beach — even
tomorrow morning, let’s say — at
the end of Typhoon Street, and
you’ll find me there. Besides don’t
forget to take your fiancee along.
I think she’ll find it amusing to
watch us diving for pearls.
— Thank you for this pleasant
offer. You have really got me in
terested. How long have you been
practicing this craft of yours?
— Three summers only, which
T have been spending here in
Broome each year now. My per
manent residence is in Sydney. And
pearl diving is rather a sport with
me. Though I usually profit enough
during my each of the three months
so that I can afterwards live on
without working in Sydney, until
the following summer season. It
should pay for you, too, to try this.
Just then Moira comes up with
the string of pearls around her neck
and is holding up the biggest pearl
of it between two fingers above her
chest.
— The price is thirty pounds,
Algis. I think that’s too expensive.
— Will he not give it away
cheaper?
— No, he’ll not. He says it’s
one of his best necklaces.
— I suggest that you do not buy
them now. Rather you should try
to fish up some pearls of your own
at sea. A string of such pearls
would be much more appreciated
than any one you bought: the
woman would know that her be
loved had gathered each one of
them with his own hands and had
been risking his life in the venture,
— the stranger is saying all this
and there is a note of friendliness
in his voice.
Moira now takes off the neck
lace and returns it to the shop
keeper, telling him that she has not
made up her mind. She then con
tinues inspecting some cheaper
pearl necklaces.
In the meantime the person I
was talking to bids farewell and is
leaving the shop. He stops at the
threshold, turns around and says:
— So we’ll meet at the seashore
tomorrow morning.
— If I decide to, I’ll come.
I now explain to Moira that this
person had made me an offer that
I start pearl-fishing on my own.
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FOR UNIFIED ACTION
The 18th November, 1972, we
have marked as the beginning of a
unified global organization of the
Balts, their World Conference (see
LD magazine, Dec. issue, page 22.).
Its organizers were the Estonian
World Council, the World Federa
tion of Free Latvians, and the Su
preme Committee for the Libera
tion of Lithuania.
The first joint session was held
at the Statler-Hilton Hotel in New
York. It was presided by Mr. Uldis
Grava, president of the World Fe
deration of Free Latvians.
An agreement was adopted
that
each
founding
organi
zation shall be represented at the
Executive Committee by three
members and that, in order to faci
litate the work, secretary and
treasurer will be provided by the
same nationality as the president.
Mr. Alfred Anderson, president
of the Estonian World Council,
proposed that Dr. Juozas K. Valiū
nas, president of the Supreme Com
mittee of the Liberation of Lithu
ania, serve as the first president
of the newly founded organization.
This proposal was unanimously ac
cepted. Dr. Valiūnas then an
nounced Mr. Jonas Valaitis as
treasurer and Mr. Antanas Razgaitis as secretary.
Mr. Saar introduced the three
Estonian members to the Executive

Committee: Mr. Alfred Anderson,
Mr. Umar Pleer, and Mr. Juhan
Simonson. Mr. Grava reported that
the two other Latvians to the Exe
cutive Committee of the Baltic
World Conference besides himself
will be Mr. Vilis Eglite and Mr.
Augusts Abakuks.
The first session of the Baltic
World Conference adopted a De
claration of Principles and heard
reports on preparations for the Eu
ropean Security and Cooperation
Conference. Mr. Anicetas Simutis,
Consul General of Lithuania, and
Mr. Ernst Jaakson, Consul General
of Estonia in charge of the Esto
nian Legation, congratulated the
new endeavor in person, while Dr.
Dinbergs, Charge d’Affaires of Lat
via, was delayed in Washington due
to the Latvian Independence Day
and sent his greetings by a tele
gram.
As the Executive Committee of
the Baltic World Conference has
decided to meet at least once every
two months there will be many
opportunities for closer cooperation
and unified action among members
of the Baltic central global organi
zation — a highly commendable
course in these crucial times. (From
UBA Information Service)

Free
Lithuanians,
Latvians
and Estonians, organizers of the
BALTIC WORLD CONFERENCE,
inaugurated in New York on No
vember 1972, attending their first
joint session at the Statler Hilton
Hotel.
Presiding Mr. Uldis Grava (1st
row, 5th from left) of Latvia pro
posed the leading Lithuanian dele
gate Dr. K. Valiūnas (1st row, 6th
from I.) as first president, in ro
tation, of the organization. The Es
tonian leader, Mr. Alfred Anderson,
is on the president’s left.
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She immediately approves of this
and we make no purchase of the
pearls. That man surely was right
in saying that I must hunt for the
pearls with my own hands. Such a
present will admittedly be more
precious than one bought at a shop.
My bride will then cherish the
memory throughout her life that it
was with my own hands that I
collected each pearl from the sea
bed.
The Chinaman is displeased that

we have bought nothing. Whereas
to the contrary — I am quite glad
about it. Only that L feel a sort of
guilt under Moira’s glaze: I had
made her a promise — and have
not kept it.
After leaving the jeweler we are
walking around the streets of
Broome. Now and then we stop
at different window displays to
examine some of the things we see
there. Finally we feel fatigue is
creeping into our feet. Enough of

this aimless idling around town!
We step inside a cafe, however,
which we are passing by. And after
wards, holding hands, we are gra
dually making our way home to
our small hotel.

Translated from
Lithuanian by A. Milukas
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• Prof. A. Ramūnas of the Uni
versity of Ottawa, assistant dean
of its faculty of pedagogics and di
rector of the Comparative Pedago
gics Center there is also a frequent
guest lecturer at other educational
institutions where he lectures in
English .French and German.
“News & News” reports (No. 7,
1972) on his successful address
given in Cornwall, Ontario, on the
“pollution of human souls”.
• A Chicago Lithuanian daily
informs (Dec. 30, 1972) that a sig
nificant number of Lithuanians are
employed at the Chicago Museum
of Art. Their duties vary from in
struction (the director of young
artists’ studio, a visiting professor
there, and his secretary) — to per
sonnel members fulfilling duties of
information and planning and serv
ices of security and phone opera
ting.
• Prof. Romas Vaštokas has
been awarded a $23,000 grant by
the Canadian government to con
duct studies of rock monument
formations in the province of On
tario. The research work is to be
conducted with participation of
Prof. Vaštokas’ students.

CHICAGO OPERA COMPANY

is a newly organized opera the
atre group in Chicago, a second
one of Lithuanians there. It is led
by Algis Grigas, a soloist, K. Gird
vainis and Domas Petrelis, a lawyer.
The company’s musical director
is Julio Favario of the Chicago
Lyric Opera. Among its many pio
neer performers, most of them
younger Lithuanian talents, there
will be performers of other nationa
lities, too, those who have learnt
to sing in Lithuanian.
The first performance is to be
“La Boheme”, held at Maria High
School Auditorium on February 3,
4 and 11th.
The company intends to an
nounce a competition, with a $1000
prize, in search of new talents in
USA and Canada. (“Draugas”, Dec.
30, 1972).

• According to Lithuanian press
quotations the “Nouvelle Francaise”
publication has reported that the
Turkish attorney who is defending
father and son Bražinskas, Lithu
anian refugees from the Soviet
Union on a hijacked plane, is
maintaining that he could easily
get his clients released if they
would agree to accept the Muslim
faith.

• The one time editor of “Vytis”
— Matas Zujus — is celebrating his
80ith anniversary. Since coming to
the US in 1919 he has spent prac
tically his life working for the
Lithuanian press, mostly since its
inception in those days: with
“Draugas”; then for the longest
period (1926 — ) with toe official
organ of the Lithuanian RomanCatholic Alliance of America, “Gar
sas”. In the early 1920’s he had
returned to Lithuania to serve
several years with its Army and its
press. Many are his associations
with and participations in other
Lithuanian organizations and their
activities.

Soviet Innequalities in Occupied
Lithuania

A NOVEL COSTS TWO YEARS
OF IMPRISONMENT

A novel has cost a Lithuanian
writer and educator, Jonas Laucė,
two years of imprisonment. His
case was described in the Chronicle
of Current Events, an underground
bi-monthly published in Moscow
(No. 23, 1971):
“Jonas Laucė, born 1917, a B
teacher of literature and academic
administrator at a school in Biržai,
was arrested in August 1971. (This
fact was reported very briefly, with
out even giving Laucė’s name, in
the ‘Letter from a group of Lith
uanian intellectuals’ in Cronicle,
No. 22.). Laucė had written a
four-part novel The Turtle-Dove,
about the road taken by the Lithu
anian people after the loss of in
dependence in 1940 and about the
|
fate of the Lithuanian partisans.
“The investigation was conduct
ed by Major Pilelis. In November
1971, after undergoing a psychiat
ric examination which had begun
in September, Laucė was judged
to be of sound mind. Even before
his trial Laucė’s wife, who is also
a teacher, was banished with their
children to a village where there is
no school.
“On 16-17 December Laucė’s
case was considered by the Lithua
nian Supreme Court, Judge Misiū
nas presiding. (J. A. P. Misiūnas
also presided at Simas Kudirka
trial). The state attorney demanded B
=
five years imprisonment. At the
request of toe defense counsel, toe
basis of the charge against Laucė
was changed from article 68 of the B
Lithuanian Criminal Code to arti =
I
cle 199-1 (equivalent to articles 70
and 190-1 of the Russian Code). I
The sentence: two years of correc
tive labor camps.”
Mr. Laucė’s case has been taken
up by Amnesty International, an
organization based in London. *
The “Writers in Prison” Committee
of the International P.E.N. has also
been requested to undertake steps
for Mr. Laucė’s release. (E.)

LITHUANIAN DAYS, JANUARY, 1973

• An original national celebra
tion was held in Hagen by Lith
uanians residing in West Germany.
Alongside with toe usual religious
services, church singing accompa
nied by organ music, then a cultu
ral performance where poetry of
Bernardas Brazdžionis was elatedly
recited and songs to his verse
were performed — Utė šimkevičiūtė and Hildegarde Opladen round
ed off toe program with acrobatic
roller-skating. The latter event
attracted the attenion of toe Ger
man press, for Ute is already a
champion in her field of sport.

MOKAMI KAS 90
VISAS TAUPYMO
SĄKAITAS

TAIP
TAUPYDAMI PAS MUS, JŪS GA
LITE PASIRINKTI TAUPYMO RŪ
ŠĮ, KURI JUMS PATOGIAUSIA...
TAI NEDELSDAMI PASIŲSKITE
ČEKĮ DABAR.

6%

UŽ TERMINUOTUS
CERTIFIKATŲ
INDĖLIUS

Dividendas išmokamas kas mėnuo
TAUPYMO SĄSKAITOS IKI
$20,000 APDRAUSTOS F.S.L.I.
ĮSTAIGOSE.

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

JUOZAS F. GRIBAIJSKAS
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 NATURAL
HAIR COLOR.

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 —

* See LD magazine, May issue,
1972, page 20.
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J I B LABORATORIES

Lithuanian language course
The Chicago Circle section of the
University of Illinois has instituted
a Lithuanian language course for
this academic year. Three groups
of students are attending it. The
beginners group numbers 48 peo
ple, more than was expected. The
intermediate group is for students
with some knowledge of Lithuanian
and its grammar (24 are attending
it). The higher level third course
for the graduates is not yet
operating this semester. Though
for six of the candidates for it
there is at present a course of the
history of the Lithuanian language.

DIVIDENDAI
DIENŲ
UŽ

• Angelika Gaidelytė, a surveyor
-engineer in Germany ir presently
doing postgraduate work in order
to take over class work duties at
Higher Technical Institution of
Hannover.

©Once again a group of Lithua
nian dancers were able to perform
at significant ceremonies, during
the Presidential Inaugural in
Washington, D. C. on Jan. 19th.
The performers were toe Student
Ensemble from Chicago led by Mrs.
L. Braždienč.

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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Woodhaven, N. Y. — "Romuva".

Anglijoje
Kew, Surrey — "Dainora".
Bradford, Yorks — Kun. J. Kuzmickis.

Australijoje
Adelaide, Edwardstown — A. Kubilius.
Melbourne * St. Kilda — N. Butkūnas
St. Kilda — N. Butkūnas.
Sydney — Kun. P. Butkus.

Italijoje
Roma

Mnsgr. V. Mincevičius.

Kanadoje
London, Ont. — A Puteris
Toronto, Ont. — V. Aušrotas, A. Kuolas,
P Misevičius,
Montreal, Que. — P. Rudinskas, (Parish
Library)
Sudbury, Ont. — Kun. A. Sabas.
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LIETUVIŲ

RADIJO

PROGRAMOS,

kurios bendradarbiauja su "Lietuvių Dienomis”

Los Angeles, Calif.
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES
Stotis KTYM, banga 1460 AM
Šeštadieniais 11:30 — 12:00 p. p.
Liet. Radijo valandėlės klubo pirm. Stasė
Pautienienė; ižd. J. Mitkus, 3375 Bennett
Dr., Hollywood, Calif. 90068; Programos
vedėjai: VI. Gilys, P. Jasiukonis, vyr. red.
S. Pautienienė, 841 Stanford St., Santa
Monica, Calif. 90403 (213) 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
LAISVĖS VARPAS
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
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: pasauk 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 rytą 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 Petrulis.
Transliuojama iš nuosavos studijos
2422 W. Marquette Rr., Chicago, III. 60629
Telefonai: GR 6-2242; GR 6-2271-

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.

Skolingiems mūsų prenumerato
riams primename, kad prenumera
tos skolos sunkina žurnalo leidimą.
Publisher

LITHUANIAN RADIO FORUM
Bi-Lingual Civic program in English
and Lithuanian
Produced by Anthony J. RUDIS
Listener Participation Program
PHONE 445-6842 and ask a question
Saturday 8 p. m. to 9 p. m.
WXRT-FM
93.1 MHz.
Address: 9339 S. Oakley Chicago, Illinois

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.
LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ RADIJO VALANDA
WMZK-FM banga 98 mc
Pirmadienį — trečiadienį — penktadienį
nuo 8:00 iki 9:00 vakare
Vedėjas — Ralph Valatka
Telefonas: 537-5550.
17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219
Arba Briedis, Realty Tel. 883-5244.

LIETUVIŠKAS BALSAS-LITHUANIAN VOICE
WQRS-FM stotis. Banga 105.1 mc.
Sekmadieniais 8:25 — 905 vai. ryto
Išlaiko Radijo Klubas.
Klubo pirm. — inž. Vacys Urbonas.
17175 Gaylord Ave., Detroit, Mich. 48240
Telefonas: KE 7-9642.

Hartford, Conn.
'TĖVYNĖS GARSAI"
Connnecticut vist. liet, kultūrinė valandėlė
WRYM AM 840
Kiekv. sekmadienį 12:30 — 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. 4 — 5 vai. 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.
Vedėtas J. J. Stukas.

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, PaThe First Lithuanian Radio Program ih
Pittsburgh, PennPittsburgh, Penn. — WPIT - 730 klc.
Sekmadieniais 12 vai. — 1 vai. p. pProgramos vedėjai:
Povilas ir Gertruda Dargiai.
Visais reikalais kreiptis:
2040 Spring Hill R.. Pittsburgh, Pa. 15216

Rochester, N. Y.
Kultūrinė lietuviška valandėlė
Sekmadieniais 6 vai. popiet,
per WCMF-FM, 96,5 mc.
Išlaiko Lietuvių Radijo KlubasKlubo valdyba: Pr. Puidokas, pirm., 580
Wilkins St., (14621); A. Cieminis, vicep.;
R. Kiršteinas, sek. 229 Nester St. (146211;
V. Žmuidzinas, ižd., L. Laukaitienė, narė.
Programų vedėjai: O. Adomaitienė, A.
Cieminis, V. ir N. Draugeliai, A. Dziakonas, St. Ilgūnas, R. Kiršteinas, Br. Krokys,
V. ir B. Litvinai, J. Šipaila, D. štiurilienė,
V. Žmuidzinas.

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA
WBRY, Waterbury, 1590 kilocysles.
Kiekvieną šeštadienio vakarą 6:10—7:00Programos vedėjas ir direktorius
John D. Adams (Adomaitis).
5 Harriet Ave., Waterbury, Conn. 06708.
Telefonas: 753-8898.

Montreal, Canada
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS

Kiekvieną trečiadieni nuo 11 vai. v.
CFMB stotis — Banga 1410.
Programos vedėjas L. Stankevičius.
1053 Cr. Albanel, Duvernay, P. Q. Canada
Telefonas: 669-8834

Toronto, Ont., Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI
7 radijo programos savaitėje
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio
4 — 5 vai. p. p.
Trečiadienį vak. 7 — 8:15 v. v.
Šeštadienį 3 — 3:30 vai. p. p.
Visos programos transliuojamos iš
Toronto stoties CHIN, banga 101 FM
Programos vedėjas Jonas R. Simanavičius.
175 Parkside Dr., Toronto 3, Ont.
Telefonas: 534-1274.

"LAISVĖS ŽIBURYS"
Girdima kievieną sekmadienį
nuo 9 iki 10 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.

SOOOOOOeOCOCOOOOOOOOOOOO

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE

Įsteigta 1966
WCIN - TV Channel 26

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.

Sekmadieniais 8:30

5845 S. Oakland Ave., Chicago, Ill.
Tel. (312) 778-2100
60636
Tolius šlutas, vald. pirm.
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