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Front Cover - Pirmasis
Vytautas Marijošius, Lithuanian composer 

g and musician of note. He studied music at the 
H conservatory in Klaipeda, Lithuania, and Pra- 
H gue, Czechoslovakia and was conductor at the 
g Kaunas National Opera. He left Lithuania in 
| 1944.

In 1948 he was organist in New Britain, 
S Conn., after which, in 1950, he became asso- 
g ciated with Hartt College of Music in Hartford, 
gg Conn. The college has since become a part of 
H Hartford University and Marijošius is Associa- 
H te Professor of musical theory.

Vytautas Marijošius, muzikas dirigentas,

COVERS

Hartfordo Universiteto muzikos profesorius, 
Švenčius savo 50 m. amžiaus sukaktį (ž. 10 p.).

Photo P. Jasiukonis

Back Cover - Paskutinis
“Saint Francis of Assisi”, carpet (kilimas), 

woven by distinguished Lithuanian artist A. 
Tamolaitiene, Canada. Presently she has exhi
bition of her woven works and paintings in 
Čiurlionis’ Art Gallery, Chicago, Illinois.

Dail. A. Tamošaitienės kilimas šv. Pranciš
kus. Čiurlionio vardo meno galerijoj Chicagoj 
vyksta dail. Tamošaitienės kilimų, audinių ir 
paveikslų paroda. Foto V. Maželis



REIKALINGA VISU GEROS VALIOS LIETUVIU TALKA c-
★ Prisidėk prie Kuchel-Lipscomb rezoliucijos pravedimo 

savo darbu!
★ Paremk šį taip svarbų žygį savo pinigine auka!

Malonus Lietuviai,
Kuchel-Lipscomb rezoliucijai remti ko

mitetas plečiamas: i jį įtraukiama daugiau 
lietuvių, įjungiami į komitetą latviai, estai 
ir kiti amerikiečiai. Šis žygis yra toks di
delis, kad darbo rankų čia nebus niekad 
perdaug.

Kuchel-Lipscomb rezoliucijai remti ko
miteto vadovybe organizuoja šalia centrinio 
komiteto mažus vienetus-klubus visame 
krašte lietuvių, latvių, estų ir kitų amerikie
čių tarpe. Oficialus šių vienetų vardas bus— 
Americans for Kuchel-Lipscomb Resolution 
Clubs.

Visi lietuviai kviečiami imtis iniciatyvos, 
surasti keletą ar daugiau Kuchel-Lipscomb 
rezoluicijai remti pritarėjų ir suorganizuoti 
tokius klubus. Mažesne ar didesne grupe 
pirmame savo posedyje-susirinkime išsiren
ka iš savo tarpo klubo pirmininką ir sekre
torių. Naujai susiorganizavusių klubų pir
mininkai tuoj praneša centro komitetui sa
vo vadovybes narių pilnus vardus, pavardes 
ir adresus. Su visų šių klubų vadovybėmis 
lietuvių tarpe palaikys nuolatinį kontaktą 
centro komiteto narys Aleksandras Dabšys, 
teisininkas, energingas ir dinamiškas Los 
Angeles lietuvių bendruomenes darbuo
tojas. Jis suteiks tų klubų vadovybėms in
formacijų ir instrukcijų apie tolimesnę veik
lą. Visais klubų reikalais rašyti:

Mr. Aleksandras Dabšys, 3517 Crestmont 
Avenue, Los Angeles 26, California

Malonus Lietuviai,
Visi geros valios lietuviai pilnai pritaria 

Kuchel-Lipscomb rezoliucijos reikalui ir 
trokšta, kad ji būtų kaip galima greičiau 
JAV-bių Kongreso priimta.

Kuchel-Lipscomb rezoliucijos pravedimo 
paspartinimui suorganizuotas specialus ko
mitetas. Visi žymesni ir veiklesni JAV-bių 
lietuviai yra jau įsijungę į šį komitetą. Ko
mitetas plečiamas: įtraukiama daugiau lie
tuvių, į komitetą įjungiami latviai, estai ir 
kiti amerikiečiai. Be to, organizuojami visa
me krašte šio komiteto vienetai-klubai pa- 
baltiečių ir amerikiečių tarpe. Kuchel-Lips
comb rezoliucijos reikalas bus JAV-bių 
Kongreso pilnai pajudintas kitoje sesijoje, 
kuri darbą pradės tuoj po Naujų Metų. 
Mes turėsime būti pasiruošę ir padaryti vis
ką, kad JAV-bių Kongresas teigiamai iš
spręstų Kuchel-Lipscomb rezoliucijos klau
sima. c

Kaip jau visi žinote iš savo praktikos, bet 
kokio plano ar projekto įgyvendinimas pa
reikalauja piniginių resursų. Šis žygis yra 
tikrai didelis, kad visų mūsų planų realiza
vimui reikės ne šimtų, bet tūkstančių do
lerių. Maloniai prašome Jūsų skirti šiam 
reikalui savo auką. Nė viena auka nebus 
nei per maža, nei per didelė. Malonėkite 
skirti ir atiduoti šiam taip svarbiam tikslui 
savo “našlės skatiką”. Paraginkite visas or
ganizacijas, kurioms priklausote, kad ir jos 
iš savo kasų paremtų pinigine auka mūsų 
komiteto darba. c

AMERICANS FOR KUCHEL-LIPSCOMB RESOLUTION 
Vykdomasis Komitetas

L. Valiukas, E. Arbas, J. Ąžuolaitis, A. Dabšys, Alice Dotts, J. 
Gliaudą, J. Jodelė, V. Kazlauskas, Rūta Kilmonytė, L. Lašas, K. 
Liaudanskas, J. Motiejūnas, Dr. P. Pamataitis, J. Petrauskas ir 
A. Skirtus.

Los Angeles, 1961 metų rugsėjo men. 8 d.

Mr. Aleksandras Dabšys
3517 Crestmont Avenue
Los Angeles 26, California
Malonus Bičiuli,

Pranešu, kad suorganizavome klubą Ku
chel-Lipscomb rezoliucijai remti. Klubo va
dovybę sudaro:
Pirmininkas (vardas ir pavardė)

Pirmininko adresas__________________

Į šį klubą yra įsijungę .... asmenys (duo
ti asmenų skaičių). Malonėkite man atsiųsti 
informacijų ir instrukcijų apie tolimesnę 
mūsų veikla, c c

Pirmininkas (parašas)
1961 metų ........... mėn..... d.

Mr. George A. Petrauskas, Treasurer 
AMERICANS FOR KUCHEL-LIPSCOMB 
RESOLUTION
3442 Madera Avenue
Los Angeles 39, California
Malonus Bičiuli,

Siunčiu .... dol. auką komiteto darbams 
paremti ir planams realizuoti.
Aukotojo vardas ir pavardė

Aukotojo Adresas

1961 metų ..........  mėn...... d.

P. S. Pinigines pašto perlaidas (money or
ders) ir čekius išrašyti: Americans for 
Kuchel-Lipscomb Resolution.





Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimo dalyvių pirmosios eilės 
atidaromajame posėdyje Jaunimo Centre, Chicagoje, rugsėjo 2 d.

Pirmoje eilėje matyti (iš kairės): Marija Varnienė, prof. dail. Adomas

Varnas, Ben. Babrauskas, kun. dr. A. Juška, dail. A. Rūkštelė ir kt. 
(Suvažiavimo aprašymas ir paskaitų santraukos žiūr. 4-5 ir 16 psl.)

Foto P. Jasiukonis

Kalba ir kultūra
Iš Prof. J. Ereto paskaitos L. K. Mokslo Akademijos suvažiavime—“Krkščioniškosios kultūros padėtis ir uždaviniai šiame amžiuje”

Kokia kalba paruošti indėlį į... naująją atlantišką kultūrą?..
Čia savaime peršasi anglų kalba, kuri, tarsi virtusi emigrantų es

peranto. Per ją ir mes tiesiausiai galėtume prisidėti prie tos kultūros 
ugdymo. Bet ar tiesiausias kelias yra ir pats kūrybiškiausias?

Kas yra kalba?
Ji pirmiausia yra įrankis, leidžiąs mums susižinoti su kitais žmonė

mis, jiems atskleisti savo mintis, jiems apreikšti savo jausmus. Tai 
nepaprastas instrumentas, įgalinąs mums santykiauti su visa mūsų 
aplinkuma ir pasilikti gyvame sąlytyje su ja.

Tas mūsų kontaktų ratas darosi juo didesnis, juo daugiau mes mo
kame kalbų. Dėlto dar senovėje buvo tvirtinama: “Quot linguas quis 
calles, tot homines valles” — kiek moki kalbų, tiek kartų esi žmogus”. 
Einant šiuo — naudos atžvilgiu — visai teisingu žodžiu, verta išmokti 
eilę kalbų, kurių pagalba mes galėtumėm plačiai pasinaudoti civili
zacijos laimėjimais.

Bet neapsirikime! Kalba yra kurkas daugiau negu tik instrumentas 
— ji yra pats brangiausias tautos turtas, jos pažiba ir pasididžiavimas.

Jos pagalba mes žengiame į gyvenimą, krikštijame vis naujais var
dais mūsų kelyje besireiškiančius daiktus bei įvykius; jos garsais ir 
žodžiais paženkliname, ką išorėje pastebime, ką savyje išgyvename.

Šitaip kiekviena tauta pagal savo prigimtį pasisavina ją supančią 
aplinkumą ir susidaro savišką jos bei viso gyvenimo vaizdą — savo 
kalba tauta atkuria pasaulį.

Mūsų gimtoje kalboje tat atsispindi mūsų buitis, ir ,būtent, tokiame 
laipsnyje kad galima tvirtinti: tauta ne tik kuria bet tiesiog tampa 

kalba. Ji yra tobulas ir nepamainomas veidrodis; yra tiek pasaulių, 
kiek yra kalbų.

Kadangi kalba kiekvienu atveju yra tautos kūnas ir dvasia ir tuo 
pat tyriausia jos pojūtingumo bei dvasingumo visuma, vokiečių kla
sikas Herderis, dar 18-me šimtmetyje Rygoje turėjęs progos stebėti 
bei vertinti baltų tautas, teisingai klausė: “Ar tauta turi ko meilesnio 
už savo tėvų kalbą? Joje rasi visą tautos tradiciją, istoriją, religiją, 
visą jos širdį ir sielą. Kas iš tautos atima kalbą arba ją nužemina jos 
akyse, tas iš jos vagia vienintelį, nemirštamą turtą.”

Kas tat pereina į svetimą kalbą, tas pereina į jo prigimčiai svetimą 
pasaulį. Jame liks nekūrybiškas užklydėlis, nes nebeprabils savo siela, 
o tik savo liežuviu. Ne be to, kad jis neturėtų civilizacinės reikšmės. 
Bet ar civiizacija gali atstoti kultūrą?

Ir kas blogiausia: jis ne tik kenkia sau, o pačiai kalbai, nes jai ruo
šia tą likimą, kuris ištiko senus indus bei Homero graikus, kurių kalbos 
šiandien tėra pagarbiai lankomi filologiški eksponatai, į žodynus su
rinkti suakmenėjimai, tik gailestį sukeliančios mumijos. Jei taip atsi
tiktų, tai smalsusis pasaulis tik iš plokštelių išgirstų tuos garsus, ku
riais kadaise lietuviai nustebino visus žinovus; juk neveltui prancūzų 
lingvistas Meillet yra išsitaręs: “Jei nori žinoti, kaip kalbėjo indoeuro
piečių protėvis, eik ir pasiklausyk lietuvio.”

Ir visas šis neįkainuojamos vertės turtas dabar turėtų tapti garsu 
iš kapo vien dėl mūsų dvasinio silpnumo? Taip neatsitiks, nes per- 
didelis yra mūsų atsakomybės jausmas prieš tautą ir dėlto skiname 
sau kelią į atlantišką kultūrą savąja kalba.

3



PROF. J. ERETAS

Prof. J. Eretas, vienas iš L. K. Mokslo Akade
mijos steigėjų (1922). 1939 m. pakeltas į aka
demikus. Visų trijų LKMA suvažiavimų Lietu
voje organizatorius ir Suvažiavimo darbų red.

J. Eretas, šveicaras, pasižadėjęs dirbti Lie
tuvai ir jai su nepaprasta energiją dirbęs kaip 
jaunimo organizatorius, mokslininkas bei kul
tūrininkas. Komunistams okupavus Lietuvą, gy
vena Šveicarijoje, bet tebėra nuoširdus Lietuvos 
ir jos reikalų gynėjas ir veikėjas.

Ką Europa išskyrė, Amerika turi sujungti

Kad Čikaga yra lietuvių išeivijos sostinė, tai 
nėra tuščia iškilminė frazė. Kam ir kur galė
tum pasirodyti su savo tūkstantiniais daininin
kais ar šokėjais, jei ne Čikagoje? Kurgi kitur 
surinksi dešimtį tūkstančių lietuvių žiūrovų? 
Jei norima didesnio skaičiaus, tai Čikagoje. Lie
tuvoje buvo trys ateitininkų kongresai, bet gau
siausias ir iškilmingiausias jų buvo tas, kuris 
įvyko pernai Čikagoje: jame dalyvavo per 1000 
ateitininkų atstovų.

Tą pat parodė čikagiškiai ir šiemet rugsėjo 
1-3 d., sutraukę į Lietuvių Katalikų Mokslo A- 
kademijos penktąjį suvažiavimą apie tūkstantį 
dalyvių. Lietuvoje įvykę suvažiavimai 1933, 
1936 ir 1939 sutraukdavo nuo 300 iki 600.

šio suvažiavimo visumos posėdžiuose ir sep
tyniose sekcijose skaityta 23 paskaitos, kurios 
ištisai bus išspausdintos Suvažiavimo darbų 
V tome, kurį išleisti įgalino kun. J. Karaliaus 
auka. Trys paskaitininkai buvo specialiai at
skridę iš Europos: prof. d. J. Eretas, prof. dr. 
Z. Ivinskis ir prel. dr. L. Tulaba, 20 — iš JAV, 
daugiau negu pusė jų čikagiškiai. Gaila, kad 
nesuorganizuota lietuvių kalbos ir literatūros 
sekcija, ypač, kad šios srities specialistų aka
demikų turime daug.

Visi prelegentai buvo žymūs mokslininkai, 
savo darbais pasiekę daugiau negu daktaro 
laipsnį; 8 paskaitininkai kunigai (neišskiriant 
prelato ir vyskupo titulų), 15 pasauliečių. Įvai
rių sekcijų darbo valandos sutapo, tai klausy
tojams nelengva buvo apsispręsti, kur eiti. Bet 
ir šiaip daugelyje sekcijų klausytojai vos ga
lėjo įsisprausti. Patrauklios ir gilios paskaitos 
buvo dr. A. Baltinio apie modernaus žmogaus 
tikėjimą, prof. G. Galvos — apie socialinės 
santvarkos krizę, naujos buvo prof. Z. Ivinskio 
reveliacijos iš Lietuvos istorijos srities ir kt. 
(LD žurnalas, kiek bus įmanoma, duos paskaitų 
santraukų šiame ir kt. nr.).

Po dr. R. Jančausko pranešimo apie tautinės

Liet, Kilt. Mokslo Akademija
Penktojo suvažiavimo posėdžiai ir paskaitos

L. K. Mokslo Akademijos suvažiavimo prezidiu
mas (iš k.): dr. J. Meškauskas, pirm., Br. Mar- 
kaitis, JS, prof. L. Tulaba, dr. Z. Ivinskis, dr. 
P. Daužvards, prel. P. Jūras, vysk. V. Brizgys,

kultūros galimumus JAV mokyklose kilo gyvos 
diskusijos, kurių viršūnę pasiekė prel. M. Kru
pavičius, iš akademinės platės reikalą perkel
damas į gyvybiškai tautinį. Jis kalbėjo be kom
promisų ir be pardonų. Jis nepaglostė nei ku
nigų, nei vienuolių. Jo žodžiais, kas nepuo
selėja lietuvybės lietuvių sukurtuose židiniuose, 
tas tepasitraukia ir užleidžia vietą tikriems lie
tuviams.

Suvažiavimas pradėtas dr. J. Girniaus paskai
ta apie krikščionių atsakomybę istorijoje. Pre
legentas pabrėžė reikalą kritiškai žvelgti į is
toriją: ji viskam teikia pavyzdžių, todėl jos 
nereikia absoliutinti. Viduramžiais siekta šven
tumo, naujaisiais amžiais įsigali racionalizmas. 
Viduramžiai buvo krikščioniškosios civilizaci
jos amžiai, nors ne be klaidų. Bet jie taip pat 
buvo kūrybiški. Naujais amžiais vyko didelė 
pažanga, deja, be žymesnio katalikų dalyvavi
mo. Katalikų masės nesirūpino socialinėmis re
formomis. Nėra prasminga teigti praeitį: rei
kia žiūrėti savų laikų. Filosofija turėtų būti 
neutrali, nors dažniausiai iš tikrųjų būna teisti
nė arba ateistinė. Nėra taip pat krikščioniškos 
matematikos, tik patys matematikai yra krikš
čionys, ateistai ir pan. Tik krikščioniška mo
ralė, paremta dekalogu, yra nenykstanti. Pa
skaitos išvados: 1. Istorija nuolat žengia pir
myn; turime stengtis pažinti tiesą; krikščio
nybė yra teisi, tik krikščionys dažnai būna ne
teisūs; 2. pirmoj eilė reikia ieškoti tiesos, o ne 
klaidų ieškojimo aistra vadovautis; 3. reikia 
turėti drąsos imtis istorinės atsakomybės: ne
laukti, kol kiti to imsis.

Didžiausia suvažiavimo atrakcija buvo prof. 
Juozas Eretas, į kurio paskaitą susirinko arti 
1000 klausytojų. Kai min. Juozas Rajeckas 
sveikino J. Eretą, kaip savo buvusį profesorių, 
iškeldamas jo nuopelnus lietuvių tautai ir Lie
tuvos valstybei ir pabrėždamas, kad profesorius 
pačius darbingiausius ir entuziastiškiausius me
tus paskyrė Lietuvai, salė J. Eretui kėlė nenu
trūkstančias ovacijas, kokių retas Lietuvos vei
kėjas yra kada susilaukęs. Toks lietuvių švie
suomenės dėkingumas, žinoma, sujaudino sve
čią, kuris čia vėl, kaip anais gražiais laikais, 
pasijautė savo artimųjų tarpe.

Prof. J. Eretas, pradėdamas paskaitą apie 
krikščioniškosios kultūros padėtį ir uždavinius 
mūsų laikais, pažymėjo, kad toje vietoje turėtų 
būti S. Šalkauskis. Krikščionybės uždavinys yra 
aiškus: išganymas. Bet Dievas kultūros nenei
gia, palikdamas ją žmogui. Krikščionybė nėra 
sukūrusi kultūros, kaip kad pvz. yra graikų kul
tūra. Yra tik krikščionių kurta kultūra. Istorija 
jau yra davusi apie 20 kultūrų. Mums artimiau
sia yra Vakarų kultūra, išaugusi krikščionybės 
poveikyje. Krikščionybė dažnai sutapatinama 
su ta kultūra, tačiau ji yra už bet kurios kultū
ros ribų. Todėl vienoks ar kitoks Vakarų kultū
ros likimas nereiškia krikščionybės likimo, ir 
mūsų negąsdina Vakarų kultūros žlugimo gali

dr. J. Eretas, inž. A. Rudis, prel. I. Albavičius.
Presidium of the conference of the Lithua

nian Catholic Academy of Sciences.
Foto P- Jasiukonis

mumas. Krikščionybė, norėdama išlikti, turi 
eiti su visokia kultūra. Senoji krikščionybė gali 
ir turi skatinti naują kultūrą.

Ilgiau sustojęs ties humanizmu, kuris šiandie
ną tebėra gyvas, profesorius pabrėžė vieną 
reikšmingą skirtumą: civilizacija yra galima 
be Dievo, kultūra — ne. Lietuvoje dabar komu
nistai skiepija žmonėms materializmą, mūsų už
davinys yra ginti Lietuvą nuo dogmatinio ma
terializmo. Pagal komunizmą religija esanti 
įrankis žmonėms išnaudoti. Komunizmo gyveni
mas neilgas, tačiau neturime pasiduoti užmig
domi. Turime veikti. Netikrą pasaulėžiūrą gali
ma nugalėti tik geresne, stipresne. Kovai su 
komunizmu laimėti reikia jį pažinti: negalima 
būti sustingusiam, apatiškam.

Naujos kultūros pagrindas yra krikščioniška
sis humanizmas. Europa turėtų pasireikšti kaip 
būsimos kultūros apibendrintoja. Ji turi kurti 
per savo tautas. Netekusios kolonijų, Europos 
tautos turi susivienyti. JAV-se kultūra auga. 
Bet amerikinis pragmatizmas negali būti nau
jos kultūros pamatas: tiesa negali būti naudin
gumo išraiška. Jei Amerikos ir Europos tautos 
supras savo uždavinį, tai mes stovime atlantiš- 
kos kultūros išvakarėse. Mes visi esame atsa
kingi už naujos kultūros likimą.

Pr. Dovydaičio, A. Jakšto, P. Bučio ir St. 
Šalkauskio asmenyse mūsų tautinė ir krikščio
niška kultūra rado aukščiausią išraišką. Lietu
voje toji kultūra dabar užgniaužta. Mes galime 
laisvai kurti kultūrą, tačiau esame atskirti nuo 
tautos kamieno. Mes esame ne laisvi emigran
tai, bet masiškai iš Lietuvos išvaryti. Tiek in
teligentijos netekus, tautai buvo nukrista galva. 
Tad mūsų pareiga kurti, idėjiškai stiprėti, pa- 
saulėžiūriškai išsiaiškinti. Apvaizda davė emi
gracijai kone visą tautos inteligentiją, čia jie 
rado stiprią atramą — sukurtas parapijas, rado 
kultūros mecenatų. Ankstesnė emigracija buvo 
kitokio pobūdžio. Krikščioniškumas suves abi 
emigracijas į vienumą. Ką Europa išskyrė, A- 
merika turi sujungti.

Ne asmeniškas mūsų gyvenimas turi būti mū
sų tikslas, bet Apvaizdos planų vykdymas. Tu
rim išvengti europinio humanizmo ir ameriki
nio pragmatizmo. Mūsų darbui ir kūrybai sąly
gos puikios: būtent, laisvė. Kurdami naują kul
tūrą, atsiminkime, kad Šalkauskis nebuvo mū
sų galas, tik pradžia. Deja, jis niekad nebuvo 
plačiai pažįstamas. Todėl ir dabar reikia išleisti 
iki sekančio LKM Akademijos suvažiavimo vi
sus Šalkauskio raštus. Jauniesiems mūsų mąs
tytojams Šalkauskio filosofija bus išeities taš
kas.

Kuria kalba neštinas indėlis į naują atlantiš- 
ką kultūrą? — klausė prelegentas, ir nedvipras
miškai atsakė: lietuvių kelias į atlantinę kul
tūrą veda per lietuvių kalbą, (žiūr. šio nr. 3 p.). 
Tai nėra nacionalizmo, tik kūrybinio susikau
pimo reikalas. Savo kultūrinius sugebėjimus tu
rime skirti Lietuvai. Mūsų istorinis uždavinys— 
Lietuvos brolių ir seserų dvasinis išgelbėjimas.
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Tokiomis skatinančiomis mintimis Juozas 
Eretas baigė valandą ir 15 min. trukusią kalbą.

Iš kun. S. Ylos paskaitos apie LKMA kūrimą 
ir nueitą kelią, o taip pat iš dabartinio akade
mijos vicepirmininko dr. Z. Ivinskio pranešimų 
patirta, jog jau 1908 m. P. Bučio daryta pastan
gų steigti katalikų mokslo draugiją po to, kai 
1907 m. Vilniuje įsteigtoji Lietuvių Mokslo Dr- 
ja daugeliu atžvilgių nepatenkino katalikų 
mokslininkų. Tas reikalas ne kartą buvo kelia
mas per Kaune kun. prof. A. Dambrausko leistą 
katalikų mokslo žurnalą Draugiją. Po didžiojo 
karo, ypač kai Vilnius buvo atskirtas nuo Lie
tuvos ir Lietuvos mokslininkams dalyvauti vil
niškėje L. Mokslo Dr-joje liko neįmanoma, vėl 
iškilo akademijos reikalas. Steigiant buvo svari 
A. Jakšto nuomonė, pagal kurią valstybė švie
timu rūpintis gali ir turi, bet kultūra rūpintis 
ji negali. Nors 1922 m. ir buvo įsteigtas Lietu
vos universitetas su gana plačiu katalikų teol.- 
filosofijos fakultetu, tačiau un-tas pirmoje vie
toje yra mokymo įstaiga ir mokslo akademijos 
negalėjo atstoti, tai po pusės metų ji ir buvo 
įsteigta. (Prof. Biržiška buvo paruošęs Lietu
vių Kultūros Akademijos planą, bet per 20 me
tų valstybė jos vis dėlto neįkūrė).

LKM Akademijos ideologai buvo P. Būčys ir 
A. Jakštas Dambrauskas, vėliau — Stasys Šal
kauskis. Po II karo laisvajame pasaulyje atsi
dūrė keturi LKMA akademikai, kurie 1954.12.30 
nusprendė atgaivinti akademiją. Lietuvoje pas
kutinis LKMA pirmininkas buvo St. Šalkauskis, 
tremtyje I-ju pirmininku vysk. V. Padolskis, da
bar pirmininkauja Romos u-to prof. A. Liuima. 
1957 m. Romoje įvyko IV suvažiavimas, kurio 
darbai prel. Pr. Juro lėšomis išspausdinti šiomis 
dienomis. 1959. 12.4 LKMA valdyba išrinko dar 
4 akademikus: Julių Graurogką, Joną Grinių, 
Antaną Liuimą ir Antaną Salį. 1961.7. išrinkti 
dar šie: kun. St. Yla, A. Maceina, J. Pikūnas, 
P. Rabikauskas ir S. Sužiedėlis. Narių (ne aka
demikų) LKMA 1956 m. turėjo 86, dabar turi 
jau 116. Garbės nariais pakelti mecenatai prel. 
Juras, kleb. J. Karalius ir inž. A. Rudis. Ypač 
veiklus yra čikagiškis skyrius, vadinamas Či
kagos židiniu, kuriam pirmininkauja pedagogas 
Petras Maldeikis. Jam, talkininkaujamam kitų 
to židinio narių — kun. V. Bagdanavičiaus, kun. 
dr. I. Urbono ir inž. K. Pabedinsko — teko visa 
V-jo suvažiavimo rengimo našta.

Suvažiavimo svorį ir reikšmę įvertino ne tik 
suvažiavimo dalyviai, bet ir gausūs sveikinimai, 
pradedant Vatikanu ir baigiant savaisiais. (B.)

Inž. Jonas Rudis 
nagrinėjo klausimą;
AR ATOMO PASLAPČŲ TYRINĖJIMAS PRA
DĖJO NAUJĄ ERĄ?

Autorius, gvildendamas šį klausimą, 
turėjo omenyje ar XX amžiaus mokslas, susipa
žinęs ir su atomo gelmių sudėtimi ir su begali
nių pasaulio erdvių klausimais, pradėjo naują 
erą. Trumpai peržvelgęs viduramžių mokslinės 
minties eigą, XVII a. įvykusią mokslinę revo
liuciją ir po jos prasidėjusią naują mokslo erą, 
J. Rugis pastebėjo, kad moksle pasireiškia per
ėjimai Į naujos krypties ar platesnius kelius. 
Toks pasikeitimas įvykęs ir XX amžiuje.

Viduramžių mokslus žymi dvasinio prado do
minavimas, idėjinis pasaulis, ši mokslo era 
siekia ontologinio pažinimo ir vadovaudamasi 
Aristotelio “Organonu” ir panaudodama logikos 
įrankį ėjo prie dalykų esmės pažinimo. Tai 
buvo metafizikos dominavimo era, kuri nesido
mėjo gamtos pasireiškimais. XVII a. ją pakeitė 
racionalinis eksperimentalizmas. Tai buvo fizi
kos era, kuri apsišarvavusi eksperimentų da
viniais, panaudodama matematiką ir indukcinį 
metodą, siekė pažinti gamtos pasireiškimus ir 
technologijos pagalba siekė apvaldyti gamtos 
jėgas.

Fizikos era, atomų tyrinėjimuose susidūrus 
su begalinių mažybių pasauliu ir visatos tyri
nėjimuose su begalinių dydžių pasauliu, nesu
gebėjo išspręsti eilės neaiškumų ir faktų nesi
derinimų. Natūralia eiga ją pakeitė nauja era, 
kurioje Newtono ir Galilėjaus teorijas pakeitė 
Einšteino reliatyvumo teorijos ir kt., kaip pvz. 
Plancko veikimo kvantų teorija.

Svarbesni tos naujos eros požymiai. 1) Griu
vimas senų, nusistovėjusių, pripažintų absoliu
tinėmis tiesomis tokių sąvokų, kaip laiko, erd-

DR. JONAS RUGIS

Jonas Rugis gimė Švėkšnoje, kur jo tėvas dr. 
Juozapas Rugis, aušrininkas ir varpininkas, dir
bo profesinį ir tautino atgimimo darbą. Univer
sitetą baigė Gente, Belgijoje chemijos inžinie
riaus diplomu. Dirbo Finansų ir Susisiekimo 
Ministerijoje, nuo 1940 dėstė ir buvo vicedir. 
Kauno Aukšt. Technikos Mokykloje. Lietuvos 
Energijos komitetui tyrė galimumus cheminei 
pramonei vystyti ir darbavosi prie cemento fab
riko projektavimo.

Tremties stovyklose Vokietijoje dėstė gimna
zijoje. 1949 atvyko į JAV ir dirbo kaip chemikas 
pramonės ir tyrimų laboratorijose. Nuo 1958 
profesoriauja Rosary College prie Chicagos...

Yra bendrosios ir specialios spaudos bendra
darbis. Lietuvoje paruošė Kuro Technologijos 
vadovėlį, JAV-se išleido istorinę monografiją 
“Švėkšnos praeitis”.

vės, medžiagos. Jos pasirodė esančios sąlyginė
mis, reliatyviomis tiesomis. Medžiaga pasirodė 
sutapatintina su energija ir medžiagos esmė 
sudaro didžiausią šių laikų mokslo paslaptį, ku
rios išsprendimas linksta į abstraktinę, minties 
sritį. 2) Pasikeitė mokslo metodai ir bandymų 
vaidmuo gamtos moksluose, abstraktiniem, ma- 
tematiniem išvedžiojimam įgyjant vis didesnės 
reikšmės. 3) Mokslas siekia atitrūkti nuo žemiš
kojo, kasdieninio galvojimo būdų, nuo varžan
čių laiko ir erdvės sąvokų rėmų. 4)Pasireiškia 
vis didėjanti tendencija mokslo ir filosofijos 
bendradarbiavimui, bendrai siekiant pažangos 
pažinimo kelyje. Jei viduramžiai buvo metafizi
kos era, paskutinieji trys šimtmečiai — fizikos, 
tai naujoji mokslo era bus greičiausiai fizikos 
ir metafizikos bendradarbiavimo era.

Mokslo ir religijos santykiai irgi keičiasi 
šioje eroje. “Tikras mokslas”, pareiškė Popie
žius Pijus XII, “vis didėjančiame laipsnyje su
randa Dievą. Būdingos šiem laikam yra kasme
tinės konferencijos tema “Religija mokslo am
žiuje”, kuriose renkasi žymūs JAV-bių moksli
ninkai, teologai ir filosofai. Tarp kito ko jie 
yra bendrai pasisakę, kad galima praplėsti ir 
pagilinti žmogaus supratimą savo likimo, tikslo 
ir uždavinių šiame žemiškame gyvenime, moks
lui ir teologijai darniai bendradarbiaujant, šio
je mokslo eroje vargu ar galima kalbėti apie 
mokslinį bedieviškumą.

Vysk. V. Brizgys
skaitė paskaitą tema
PASAULIEČŲ DALYVAVIMAS BAŽNYČIOS 
MISIJOJE.

Nauji praktiškųjų mokslų duomenys, nauji 
tautų santykiai, medicinos laimėjimai, jų nau
dojimas ir piktnaudojimas, — kalbėjo vyskupas, 
— atnešė mūsų laiko žmonijai ir naudos ir nau
jų problemų.

Kaip seniau, taip ir dabar mokslininkai, kul
tūrininkai, siekdami gero, savo gyvenimą auko
ja ligi visiško savęs atsižadėjimo. Jeigu niekas 
nesirūpintų ar nebūtų priemonių pakelti žmogų 
j jam deramas dvasines aukštumas, žmogus 
nebūtų vertas anų talentingų, pasiaukojusių 
mokslininkų bei kultūrininkų aukos.

Mokslininkų bei kultūrininkų misija yra tur
tinti žmogaus žemiškojo gyvenimo aplinką ir 
atmosferą, žmogų dvasiškai kilninti yra apaš-

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

Vyskupas Vincents Brizgys (g. 1903), baigęs 
Vilkaviškio kun. seminariją, teologijos mokslus 
gilino Romoje ir Paryžiuje. Filosofijos ir bažny
tinės teisės daktaras. Buvo seminarijos profe
sorius ir rektorius. Aktyvus visuomenininkas ir 
spaudos žmogus, tuo atžvilgiu tartum lietuviš
kas vysk. Sheen.

Gyvena Chicagoje.

talo misija. Dėlto mokslininkai, kultūrininkai, 
visuomenininkai gali būti gretintini su apašta
lais. Kaip į kitas sritis, taip ir į apaštalavimą 
kelias yra atviras kiekvienam žmogui. Apaš
talavimo darbe katalikams vadovauja Katalikų 
Bažnyčios hierarchija.

Toliau paskaitininkas kėlė mintį, kokia vieta 
tame apaštalavimo darbe yra kataliko pasau
liečio? Bažnyčia įsteigta tik vienam tikslui: 
tęsti Kristaus įvykdytą atpirkimą. Kristus at
pirko visus žmones ir nori, kad kiekvienas žmo
gus tuo pasinaudotų. Vien savo pastangomis 
vargiai kuris žmogus galėtų Kristaus atpirki
mu pasinaudoti. Privalome vieni kitiems padėti 
(plg. Rom. 10, 14). Kokios bebūtų praėjusios 
kartos, bet jų išganymu mes negalime būti iš
ganyti. Praeities šventųjų palikimas mums yra 
tik šiokia tokia pagelbinė priemonė: jų pavyz
džiai, pamokymai. Net ir šventųjų vaikų kiek
viena nauja generacija turi pati savo išganymu 
rūpintis. Kiekvienos generacijos krikščionys 
yra atsakingi už savo generacijos žmonijos iš
ganymą.

Imant žmogų jo absoliutinės vertės atžvilgiu, 
menka būtų nauda kurioje nors generacijoje ge
rai išspręsti socialines problemas, džiaugtis vi
sokia pažanga, jei nebūtų tinkamai atlikta sie
lų išganymo-atpirkimo pareiga.

Tačiau būtų klaidinga manyti, kad sielų at
pirkimo reikalas yra vien kunigų pareiga. Ku
nigystė ir Bažnyčioje hierarchija yra tam, kad. 
įtikėjusiems teiktų religinių patarnavimų, va
dovautų tikinčiųjų dvasiniam gyvenimui ir 
apaštalavimo darbui. Gi apaštalavimas — padėti 
žmonėms pažinti Kristų ir jo atpirkimą, pažinti 
ir suprasti Evangeliją. Pagal Evangeliją gyven
ti yra visų krikščionių — kunigų ir pasauliečių 
— solidari pareiga. Viena didžiųjų šiuo klausi
mu mūsų laiko klaidų yra ta, kad apaštalaujan
tį pasaulietį laikome didvyrišku savanoriu, ku
ris aukojasi ne savo darbui. Kristaus, apaštalų, 
Bažnyčios doktrina ir praktika sako, kad žmo
nijos išganymas yra visų tikinčiųjų reikalas, ši 
tiesa priminta 1951 ir 1957 m. įvykusiuose Pa
sauliečių Apaštalavimo kongresuose.

Klausimas: kas gali apaštalauti? Teisę ir pa
reigą turi kiekvienas katalikas. Tą savo parei
gą vykdyti tačiau gali tik tie, kurie yra pakan
kamai teologiškai pasiruošę, tinkami savo as
meninėmis savybėmis ir turi vad. kanoninę 
Bažnyčios misiją. Pravartu pastebėti, kad net 
formalus priklausymas Katalikų Akcijai dar 
nėra pakankama kvalifikacija tinkamumui šią 
pareigą atlikti.

Toliau paskaitininkas pabrėžė keletą kata
likų veikloje taisytinų tendencijų. Būtent:

Nukelta į 16 p.
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BENDRADARBIAVIMAS IR MAINAI
SU OKUPUOTA LIETUVA

Santykių su Tėvyne paskirtis nepasikeitė“Kraujas lietuvio gyslose neužšalo toje speigų žiemoje ir Lietuva — dar gyva ir bus gyva, nes “temiršta tik tie idealai, už kuriuos niekas nemiršta.”Lietuvos BDPS Komiteto Direktyvinis Biuletenis. 1947.III.16 d....Vieno kito užsienio lietuvio šiapus, o pačių okupantų anapus geležinės uždangos tebekelia- ma išeivijos kultūrinio bendradarbiavimo su Lietuva problema iš esmės susiveda į šiuos pagrindinius klausimus: — Santykiavimas su kuo? Su pavergta Tėvyne ar sovietinės Lietuvos komunistiniu režimu? Ir kur šis santykiavimas veda? Į lietuvių išeivijos susitaikinimų su sovietiniu okupaciniu režimu ar į komunistų subversinę akcijų užsienio lietuvių tarpe?....Sovietiniai Lietuvos okupantai jau nebesiekia susigrųžinti visų išeivių, nes grįžę “išva- duoton” Tėvynėn jie okupantams sudaro tik visokių bereikalingų sunkumų savo murmėjimu, nusivylimu ir nepasitenkinimu komunistų rojaus rožėmis. Todėl Lietuvos okupantai dabar tenori, kad užsienio lietuviai, likdami ten, kur jie dabar gyvena, užmegstų ir palaikytų santykius su Lietuva kultūrinėje plotmėje, išjung darni iš to santykiavimo visus politinius klausimus, jų tarpe, be abejo, ir visų svarbiausių— Lietuvos nepriklausomybės atstatymo reikalavimų.Vėliau, pasinaudodami vadinamu bendradarbiavimu kultūrinėje plotmėje ir įvairiais kultūriniais mainais tarp lietuvių išeivijos ir komunistinio režimo Lietuvoje, sovietiniai okupantai mėgintų sugriauti užsienio lietuvių ligšiolinį vieningų nusistatymų Lietuvos okupacijos atžvilgiu ir jos vedamų akcijų tai okupacijai pašalinti, tuo būdu siekdami iš viso sunaikinti politinę lietuvių išeivijų, kaip svarbų ir savarankų veiksnį lietuvių tautos kovoje prieš pavergėjų. Chruščiovo terminologija tariant, jų tikslas — palaidoti mūsų tautinę išeivijų......Kai pati tauta atsisakė ir dabar atsisako pripažinti savo dabartinę padėtį, kaip galutinai išspręstų, tai visai pagrįstai reikėtų prileisti, su kokiu nusivylimu ir giliu kartėliu, jei ne tiesioginiu pasmerkimu, lietuviai Tėvynėje su tiktų žinių apie kai kurių laisvajame pasaulyje niekeno neverčiamų lietuvių veikėjų ar organizacijų raginimus, iš santykių su okupuota Lietuva svarstymo visiškai išimti grynai politines problemas, neva prisidengiant motyvu, kad toms problemoms spręsti dabartiniu metu pati tauta maža kuo tegali padėti. Pavergta tauta to mums dabar tikrai neatleistų ir jos vėlesnė istorija niekad mums už tai nedovanotų......Okupantų akimis žiūrint, bet koks klausimas totalinėje komunistinėje Maskvos okupacijoje yra politinis klausimas, nesvarbu kokių sritį jis liestų — ūkio, kultūros, mokslo, meno literatūros, religijos, šeimos, auklėjimo, jaunimo ar net technikos bei architektūros. Kai kurių lietuvių išeivių sumanymai užmegsti bendradarbiavimų su Lietuva kultūrinėje plotmėje nutylint pačios okupacijos faktų ir su tuo surištas pagrindines problemas, ir jų viltys, kad gal tokiu būdu bus galima išvengti okupantų budrumo, o gal net išgauti iš jų tokio bendradarbiavimo pripažinimų, lietuviams Tėvynėje turės pasirodyti kaip iliuzorinės ir paremtos visišku komunistinės tikrovės nepažinimu......Kaip tik todėl, kad nešdama sunkios okupacijos priespaudų pati tauta dabartiniu metu negali imtis jai rūpimų politinių problemų konkrečių sprendimų, ji laukia iš savo gyvosios išeivijos, kad bent ji tų uždavinių iš savo veiklos darbotvarkės nenubrauktų, jų neišjungtų, juos nuolatos keltų ir jų sprendimo reikalautų. Kitokia išeivijos laikysena tuo atžvilgiu reikštų faktinų Lietuvos okupacijos pripažinimų ir susitaikymų su Lietuvos kolonijine padėtimi, prieš kurių kovodama lietuvių tauta sudėjo dešimtimis tūkstančių brangių gyvybių.

...Santykių su Lietuva klausimas gali būti teisingai sprendžiamas išeinant iš tautinio-po- litinio požiūrio, turint galvoje ir širdyje visų pirma pagrindinius lietuvių tautos ir jos politinės išeivijos uždavinius: kova už tautos išlikimų ir jos laisvę, priešinimasis okupantui ir pastovus nesutikimas su jo primesta mūsų tau tai buitimi, nepaliaujamas sovietinio kolonializmo ir imperializmo griovimas...Kitaip sakant, santykių su okupuota Lietuva klausimas turi būti statomas ir svarstomas visų pirma politinėje ir rezistencinėje plotmėje, kaip dalis lietuvių tautos pastangų ir kovos dėl savo laisvės ir išlikimo.
ST. ŽYMANTASRed. pastaba. Santykių su Tėvyne klausimu St. Žymantas kitu atveju rašęs plačiau, paprašytas, atsiuntė šias ištraukas, liečiančias kultūrinį bendradarbiavimų.

Į LD iškeltų kultūrinio bendradarbiavimo klausimų su dabartine Lietuva atsakymas būtų taip, jei tai būtų galima vykdyti quid pro quo pagrindu.Bet jei laisvo pasaulio lietuviški žurnalai, knygos, laikraščiai, ir tt. negalėtų pasiekti žmonių taip viešai ir plačiai (ar plačiau), kaip Federalinės valdžios rusų kalba Sovietuose pla- itinamas žurnalas AMERYKA, tai nebūtų prasmės toliau šį klausimų stumti. Nors ir čia iškyla vienas klausimas, į kurį žmogus atsiliepia taip ar ne, pareinant nuo savo charakterio: ar jis yra optimistas ar pesimistas.Pagrindinis klausimas, jei būtų galima pravesti lygių galirnybiy mainų: ar daugiau gero padarytų laisvo pasaulio lietuviška spauda, platinama ok. Lietuvoje, negu kad būtų padaryta žalos tarp silpnavalių lietuvių laisvajame pasaulyje. Į tai optimistas, pasitikįs laisvais tautiečiais, atsakytų teigiamai; pesimistas arba neutralus atsilieptų neigiamai. Bet visvien koks bebūty atsakymas, reikėtų nepamiršti principo, kad galima tikslų atsiekti dviem lygiai vertais ir garbingais keliais — tiesiogine kova ir organizacijų infiltravimu, susilpninant pasipriešinimų ir palengvinant tiesioginių kovotojų pastangas.
MINDAUGAS L. JUODEIKA

Propagandos tikslais Lietuvos komunistų bendradarbiavimas su Amerikos lietuvių vienminčiais ir jų simpatikais vyksta per eilę metų. šitokiy “nekaltų” ryšių išplėtimu, kad ir lietuvių kultūros srityse, gyvas ir laisvas lietuvis neturėtų susižavėti. Siekiant pažangos lietuvių organizaciniame gyvenime, įvairių laisvės sųjūdžių veikloje, neturėtume talkininkauti čia minimo judėjimo kūrime.Iš tautinės perspektyvos žvelgiant, mes esame nuo tautos kamieno nutolusi šaka, ir gyvesnis ryšys su savaisiais Tėvynėje mums ir jiems yra labai pageidautinas. Bet ar toks romantizmas priimtinas okupuotosios Lietuvos valdovei Maskvai?Bet tikrovės negalime paneigti — ryšys tarp tosšakos ir kamieno Tėvynėje egzistuoja. Ar turėtume teisę pasmerkti siuntinių siuntimų į pavergtų Lietuvų, nors tai ir yra tiesioginis Sovietų Sųjungos ekonomikos svetima valiuta stiprinimas? Mes siunčiame siuntinius: medžiagas eilutėms, suknelėms, paltams, apavų, laikrodžius ir pan. Daugelis mūsy gauname iš ten: įvairių knygų, žurnalų, tautodailės kūrinių. Tuo tarpu Maskva neleidžia jiems gauti jokios mūsų spaudos, muzikos plokštelių, meno kūrinių, nieko iš kultūrinės srities. Tad, turbūt, tokie, o ne kitoke “mainai” vyks ir ateity.

Reikia naudotis jau esamomis tinkamomis priemonėmis bei būdais, bet valia stengtis ir naujų keliy ieškoti. Kultūrinių mainų bazės ieškant, reiktų ištirti, ar kultūrinių vertybių pasikeitimo galimybė iš viso galima. Reikia sų- moningai ir bešališkai išspręsti klausimų, ar Maskvai tarnauju lietuviai yra pasirengę kompromisams ir tarimuisi lygybės pagrindais. Jei tai būtų bent dalinis faktas, jei Maskva jiems tai leistų, bazę šiam bendradarbiavimui turėtų sudaryti viena ar kelios Amerikos lietuvių organizacijos ir, būtent, reikėty nustatyti — kokios? Mūsų atstovavimo pripažinimas iš esmės svarbus ir būtinas. Neleistina tartis su tiesioginiais lietuvių ir lietuvybės naikintojais, tačiau iš anapus galėtų atsirasti mums bent priimtinų asmenų, su kuriais kultūrinio pasikeitimo sųlygos bei galimybės galėtų būti išnagrinėtos. Abiems pusėms skirtingus vertinimo matus naudojant, susitarimo galimybės, atrodo, sunkiai suvokiamos. Bet., jeigu pasirodytų, kad susitarimų galimybė būty, ir kad ji neštų lietuvybei naudų, kodėl nežengti žingsnį į priekį, nors tas pasiryžimas būtų kiek ir rizikingas, o gal ir pavojingas... Permaža, nepakankama daryti ir veikti tik ta prasme, kas visiškai saugu ir tik mums naudinga. Pasitikėkime, kad fortis fortūna adjuvat. Tai būtų netik stambesnis kultūrinių mainų plotas negu iki šiol, bet ir įžengtume į naujų kovos barų, kuriame mes esame tikrai pajėgūs ir galėtume dominuoti.Galvoti, kad komunistams rūpėtų rimtas ir grynų kultūrinių laimėjimy pasidalinimas — non licet, būtų kiek naivu, tačiau būtų pravartu apie tai daugiau patirti, nežiūrint, kad iki šiol bolševikai tevartojo vien senus propagandos, įtikinėjimo ir skaldymo metodus.
Dr. JUSTINAS PIKŪNASRed. pastaba. Tarimosi klausimui siūloma forma LD red. nepritaria; pasisakymas dedamas, nenorint varžyti skaitytojų nuomonių, kurios, kaip matėme, beveik 100 procentų panašios: jokio kultūrinio bendradarbiavimo nei mainų, kaip komunistai diriguoja, nėra ir negali būti. Taikliai tų padėtį žurnalistė S. Narkė- liūnaitė apibūdino: tai yra tik “One way road”.

Visai teisingai šioje anketoje yra pažymėta, kad “bendradarbiavimu” ir ’’santykių palaikymu” su kraštu labiausiai yra susirūpinę komu- nstai. Man rodos, kad kiekvienas klausimo po- populiarumas eina tik jų naudai. Jie visada gali rasti būdų ir priemonių surasti pakaliky ir parsidavėlių. Apie tokius reikia įspėti, kaip dr. D. Jasaitis yra padaręs. Tačiau svarstyti čia nėra ko. O ginčytis su persiimančiais meilikavimu Kremliui taip pat nėra jokios prasmės. Kam tad iš viso tokį klausimų kelti? Dėl vieno kito parsidavėlio susidaro tiek kalbų, kad pašalaitis gali gauti įspūdį, jog čia kažkas iš tikrųjų darosi baisaus.Man rodos, palaikymas ryšio su artimaisiais yra paremtas ne pagrindu do ut dės, bet redde quod debes. O pagalba artimiesiems stovi kitoje plotmėje.Apie kultūrinį bendradarbiavimų taip pat negali būti jokios kalbos, nes laisvojo pasaulio lietuvių laimėjimų bolševikai neįsileis. O Lietuvoje rodomos kultūrinės pastangos mūsų nepasieks be komunistinės propagandos. Taigi bendradarbiavimas neįmanomas. Be abejo, privatus kelias pažinti kultūrinį gyvenimų krašte negalėtų būti peiktinas. Bet, kartoju, man rodos, šios kalbos nereikalingos.
J. SURGAILAAlgimantas šalčius atsiuntė LD leidėjui laiškų, kuriame sakoma, kad “Jasaičio tvirtinimai liečiu projektuojamų “FLUXUS” žurnalų, ’’Alinus Art Gallery” ir kt. tesu “neatsakomingų žmonių prasimanymai ir melas”. Gale pridedama, kad “Su laiku lietuviškai visuomenei bus pateikta informacija atskleidžianti faktinę bylos pusę.”šiuo anketa baigiama. Skaitytojų nuomonės aiškios. Išvadas gali nedviprasmiškai pasidaryti. kiekvienas LD skaitytojas. Redakcija pasilieka teisę pasisakyti kitu atveju,
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ir Teresė Pautieniūtė baigė visais 
penketukais.

Pirmais metais direktorius buvo 
prof. P. Dambrauskas, kitus ketve
rius metus kun. Petras Patlaba. Ti
kybą visą laiką dėstė kun. P. Pat
laba, lietuvių kalbą kun. Pijus Dam
brauskas, Jonas Kavaliūnas ir Pra
nas Razminas, lietuvių literatūrą 
visą laiką Benediktas Babrauskas, 
Lietuvos istoriją Jonas Pėteraitis, 
Jonas Vasaitis, dr. Antanas Juška. 
Petras Maldeikis ir Česlovas Grin- 
cevičius, Lietuvos geografiją — dr. 
Zenonas Ašoklis ir Aldona Baukie- 
nė, tautodailę — Bronė Jameikienė, 
Antanas Rūkštelė ir Algirdas Ku
rauskas, dainas — Juozas Kreivė
nas ir Antanas Skridulis, tautinius 
šokius — Brunonas Shotas ir Al 
dona Brusokienė.

Mokyklą įsteigė ir išlaiko L. Ben
druomenės Cicero apylinkė. Moki
nių skaičius nedidelis, ir už tai 
lengviau vyksta juos geriau išmoky
ti. Mokinių mokslo pažangumą rodo 
tarpmokyklinės lituanistikos dalykų 
varžybos, kur per kelerius metus 
ciceriškiai palyginti daugiau pirmų
jų vietų laimėjo už čikagiškės lit. 
mokyklos mokinius.

Mokyklos sukakčiai išleistas gra
žus metraštis “Atžala”, kurį reda
gavo Česlovas Grincevičius, o ilius
travo Alg. Kurauskas.

Cicero Aukštesnioji Lituanistikos Mokykla 1961 metais. Iš kaires: I eilėj 
mokyt. Č. Grincevičius, Ben. Babrauskas, globėjas prel. Ign. Albavičius, 
Marytė Smilgevičiūtė, Zita Ga/inaitytė, dir. kun. P. Patlaba, Pr. Razminas, 
Alg. Kurauskas; II eilėj Teresė Pautieniūtė, Birutė Rimbergaitė, Jūratė 
Bigelytė, Egidija Lauraitytė, Laima Pupelytė, Rūta Lašinskaitė, Saulenė 
Venclovaitė, Kristina Lauraitytė, Marytė Burbaitė, Aldona Zailskaitė; 
lll-je eilėje Virginija Bobinaitė, Mindaugas Pračkaila, Donatas Bačinskas, 
Ramūnas Bigelis, š. Prapuolenis; IV-je eilėje Juozas Ališauskas, Vytautas 
Kazlauskas, Aidas Skruodys, Vytenis Babrauskas, Algirdas Norkus, Juo
zas Kazlauskas, Juozas šumakeris, Rimvydas Zailskas.

Students and teachers during the 1960-61 school year.

CICERO AUKŠTESNIOJI LITUANISTIKOS MOKYKLA 
penktaisiais savo veiklos metais 

Mokiniai — mokytojai — abiturientai

Čikagos prieširdyje Ciceroje šį 
pavasarį baigė penktuosius mokslo 
metus ciceriškė aukšt. lituan. mo
kykla, kuri veikia šv. Antano para
pijos mokyklos patalpose prel. Igno

Albavičiaus globoje.
Per 5 metus praėjo daugiau kaip 

100 mokinių, mokyklą baigė ketu
rios laidos: 4, 4, 8 ir šiemet dau
giausia — 10. Vytenis Babrauskas

Cicero ALM mokytojai (iš kairės): B. Babrauskas, dir. kun. P. Patlaba, 
Aid. Baukienė; II eilėj: Pr. Razminas, č. Grincevičius, A. Skridulis, A. 
Kurauskas.

Principal and teachers of the Cicero Lituanistic School.

Cicero ALM IV laidos absolventų akto 1961.VI.10 prezidiumas. Iš kairės: 
Čikagos ALM dir. J. Masilionis, dr. F. V. Kaunas, dail. J. Pautienius, švie
timo Tarybos pirm. J. Tamulis, mokyklos globėjas prel. Ign. Albavičius, 
prel. M. Krupavičius. (Prie kito stalo vykdomo prezidiumo nariai: dir. 
ir Pr. Razminas. Foto A. Zailskas
kun. P. Patlaba, mokyt, č. Grincevičius, Ben. Babrauskas, Alg. Kurauskas

Honored guests at the 1961 graduating execises of the school.

Cicero Aukštesniosios Lituanistinės Mokyklos IV-ji (1961) laida. Iš kairės 
S. Venclovaitė, M. Burbaitė, dir. kun. P. Patlaba, klasės aukl. rašytojas 
česl.. Grincevičius, A. Zailskaitė; II eilėj A. Norkus, V. Kazlauskas, T. 
Pautieniūtė, J. Bigelytė, J. Kazlauskas, V. Babrauskas.

1961 graduates of the Cicero Lituanistic School.
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VIENA VALANDA SU 
MAIRONIU

Iš didesnio kan. Mykolo Vaitkaus atsiminimų pluošto

1924 metai. Dar vieneri tik metai, 
kai grąžinomės Klaipėdą.. Truputis 
daugiau, kai atgavome iš brolių 
latvių jaukiąją, ramiąją Palangą. 
Jau pernai joj ilsėjos mūsų vasaro
tojai. O šiemet, kaip rašo laimingie
ji vasarotojai, ji visai jau apsitvar
kiusi.

Nebebuvau buvęs Palangoj nuo 
1912 metų. Tad buvau jau labai pa
siilgęs to gaivaus pajūrio, kur au
gau ir mokiaus, kurs buvo man pa
sidaręs antra tėvyne... Įdomu, kaip 
jis dabar beatrodo po tų visų per
versmų? Parašiau Palangos klebo
nui Juozui Šniukštai, prašydamas 
priimti mane į savo svečių skaičių: 
mat, žinojau nuo senų laikų, kad 
jis labai gerai maitina — net išle
pę varšuviečiai, kurie mielai lanky
davo Palangą, kaip “vienintelę len
kišką vasarvietę“, prieš pirmąjį pa
saulinį karą, klebono pensijonu bū
davo labai patenkinti. Gavau teigia
mą atsakymą — ir rugpiūčio 1 d. 
išvykau į dausas. Oras puikus. Vil
tys rožinės.

Vienas iš patraukliųjų Palangos 
burtų buvo tai, kad ten būdavo ga
lima rasti, taip sakant, visą Lietu
vą — daugybę suvažiavusių iš visur 
didesnių ar mažesnių, artimų ar 
svetimų žmonių, gerai nusiteikusių, 
turinčių daug laisvo laiko, linkusių 
nuoširdžiai pasižmonėti. Ką šiemet 
rasiu Palangoj? Su kuo gyvensiu 
klebonijoj? Gal bus ten ir Maironis?

Atvykau į Palangą automobiliu 
pavakariop. Einu prisistatyti panai 
Onai, klebono seselei, kurią gerai 
pažinau dar gimnazistas būdamas 
(gera dūšia, plačiai bei teisingai po
puliarus asmuo). Ji nurodo man 
kambarį, kur man skirtas, ir ve
das į valgomąjį keleivio pasotinti. 
Priemenėj, rodydama į aukštas rus
vas duris priešais valgomąjį, man 
pusbalsiu sako: “O šitam kambary 
nutūpė pralotas Maironis!’’ — taip 
reikšmingai, paslaptingai. — “A-a!“ 
— atsakiau aš, irgi pusbalsiu, ir 
pagarbiai žvilgterėjau į tas tylias 
duris, už kurių gal nūn ilsis ar sva
joja, ar kuria Maironis.

Man begeriant saldų pieną su 
skania duonute ir besišnekant su 
vaišingąja šeimininke, staiga girgž
telėjo durys. Mudu žvilgterėjova ten 
link — Maironis; tuščia ropine ne
šinas — matyti, vandens ateina.

— Gerbiamas pralote, prašome 
pas mus pavakarės, šitai ir naujo 
svečio susilaukėme — kviečia Ona.

Aš pagarbiai atsistojau. Maironis 
priėjo, pasisveikino paprastai, san
tūriai, neversdamas savęs parodyti 
jaunesniajam ypatingo malonumo 
ar palankumo (kaip kad daro ne 
vienas kitas aukštas dvasininkas), 
ir atsisėdęs ėmė ramiai užkandžiau
ti, pats perdaug nesistengdamas pa
laikyti gyvo pašnekesio, palikdamas 
tą triūsą mudviem su Ona. Toks 
jau buvo Maironis: visiškai savoj 
kompanijoj laisvas, šnekus, links
mas, o kiek svetimesnėj — truputį 
susivaržęs, ne taip jau lengvai pri
sitaikąs ir surandąs temų pašneke
siui. Tam daikte jis buvo tipiškai 
lietuviškas.

Apie ką, manau, čia būtų pato
giau su juo kalbėti? žinoma, apie 
tai, kas iš bendrų pažįstamų yra 

Palangoj. Gal Jakštas? — šis buvo 
užvažiavęs, bet jam nepatikę Pa
langoj: perdaug žmonių, perdaug 
tuščių susitikimų ir nerimtų kalbų
— tad apsigyvenęs Giruliuose palei 
Klaipėdą ir snopinėjąs po šilą, kny
ga nešinas, kaip koks atsiskyrėlis...
— Pasakoja Maironis — ir vis kaž
kaip ironiškai: Jakšto adresu jis 
mėgdavo paironizuoti. O ir Jakštas 
(ne vien “Principų tvirtume”), 
salva reverentia Maironiui — poe
tui, gebėdavo, atvirai įsikalbėjus, 
jakštiškai Maironį-žmogų pačiupinė
ti: labai jau jųdviejų gyvenimo sti
liai skyrėsi nuo viens antro: Jakš
tas — asketas, atsiskyrėlis, kabine
tinis mokslininkas, Maironis — pa
saulio kunigas, mėgstąs žmonių 
draugiją, gyvenąs plačią žmogiškų 
išgyvenimų skalę.

Klausiu, gal jau yra Vaižgantas.
— Kurgi nebūsiąs! Kaip galėtų Pa
langa be jo apseiti!.. Ir jau žybčio
ja Maironio akyse šelmiški, bet ne
pikti, žiburėliai, ir dainius žymiai 
palinksmėja. — Vaižgantas jau esąs 
ir netgi čia pat klebonijoj apsigyve
nęs, tik nežinia, kuomet aš gausiąs 
jį pamatyti, nes jis taip pat ūmai 
išnykstąs, kaip ir pasirodąs...

O kas daugiau iš mūsiškių? — Ar 
pažįsti monsinjorą Jasėną? Tas čia 
pat, klebonijoj. Yra dar Putinas, 
bet tas apsigyveno romantiškoj Jū
ratėj. Kurią čia dieną visu būriu 
ėjome į šventąją — ėjo ir jis... Ne
buvau manęs, kad jis, tas kėkštas, 
toks stiprus: priėjome upelį; reikė
jo bristi; kiti nusiavė ir brido, o 
kad man nereikėtų autis kojų, Pu
tinas paėmė mane į nugarą ir per
gabeno į antrąjį krantą.

Mane net šiurpas nukratė, pa
mąsčius, koks būt buvęs vaizdas, 
jeigu vidury upelio Putinas būtų su
guręs po sunkiąja našta! Juk jis— 
berniokas, o ne milžinas Kristupas, 
ir Maironis — lokomotyvas, o ne 
kūdikis.

Iš tikrųjų — ir sveikas gi drūtas 
tas mūsų senasis dainius! Lokomo
tyvo palyginimas prašyte prašosi — 
nieko nepadeda nė pagarba. Ir ant 
to storo liemens, apskritų apskrito, 
kuris taip ištempęs sutaną, jog, 
rods, tuoj visos siūlės suirs, viršum 
akademinės pelerinėlės, didžiulė 
galva, kuri ant tos uolos atrodo ne
didelė. žilai, dar nebaltai (kaip 
kad Vaižganto) pražilusi, trumpais, 
praretėjusiais plaukais, bet nepra
plikusi, nors Maironiui tuomet ėjo 
jau 62 metai. Kiek geriau įsižiūrė
jęs, tuoj pastebėsi, kad ji, taip sa
kant, truputį dreba, kaip kad kar
tais labai senų žmonių (nors Mai
ronis šiaipjau dar labai jaunai lai
kosi) : lyg nepritariamai sukaliotus 
į šalis. Bet tas veidas, veidas! — 
minties, valios, jėgos simbolis, nors 
apybraižos apvalainos, ne kampuo
tos, kaip kad Jakšto; mat, veidas 
derlus, net seniškai apdribęs šiek 
tiek. Plati mąstytojo kakta. Propor- 
cionali, taurios išvaizdos nosis. Jau- 
tulinga normali burna su sultingo
mis lūpomis, kurių kampuose slypi 
išdaigiškas šypsulys, visada pasi
rengęs bligztelti, jei dainius žmonė
se; jei vienas — išdaiga pasisle
pia, ir Maironio lūpos įgauna kaž
kokią rūstoką nuotaiką. Smakras 
niekuo nepuoląs į akis, gal kiek sa

vim patenkintas. O tam veide sielos 
vartai, akys? Nuostabu — jos su
teikia senyvam Maironio veidui 
keisto panašumo, sakyčiau, į dram
blio veidą (jei leista dramblio fizio
nomiją taip vadinti): tokios pat 
nedidelės, aptinusios, ar primerk
tos, blizgančios, protingos tokiame 
pat stambiam smulkiai drambliš
kai raukšlėtame fone... Ir visas tas 
nekasdieniškas veidas, ta didi gal
va, tas galingas stotas lyg sakyte 
sako: tai — kurioj nors srity ga
liūnas, tai — prigimtas vadas.

Papavakariavęs Maironis stojos 
eiti. Aš jį paklausiau, ar prieš vaka
rienę jis esąs laisvas ir ar būsiąs 
savo kambary. “Taip”, — atsakė,— 
”o ką?” — “Mat, aš norėčiau pas 
tamstą pirma apsilankyti.”

Man tai būtų dabar patogiausia, 
nes jau pirmieji ledai, šiaip ar taip, 
pralaužti — ir dabar būtų nebe taip 
nejauku pas tą didį vyrą apsilanky
ti... Maironis mano apsilankymo 
perspektyva, pasirodo, nelabai te- 
sužavėtas ir nelabai ryžtai, truputį 
mikčiodamas, man sako: “N-na, ž-ži- 
noma, prašom... nors čia vasarvietėj 
nėra griežta pareiga eiti su vizi
tais...

“Tonkij namiok na teistoje obs- 
tojatelstvo” — pagalvojau aš paties 
Maironio mėgiamuoju rusišku posa
kiu (lietuviškai maždaug — “plonas 
priminimas — storos aplinkybės”); 
bet atsitraukti nebebuvo galima — 
tad pakvietimą priėmiau, kaip gerą 
pinigą, ir abudu įėjova į Maironio 
šventvietę.

Jis su rezignacija sėdos į senutę 
avietspalvę sofą užu vienakoje ap
valaino stalo, uždengto žalia api
blukusia pliušine staltiese, ir susi
varžiusiai tyli, matyt, nebežinoda
mas, ką toliau veikti; o aš sėdaus 
kairėj į pagarbos vertą senutį fo
telį ir karštligiškai galvoju, apie 
ką čia užvesti kalbą... O, laime! 
Ant stalo besilsį “Pavasario Bal
sai”. Lyg pats likimas būtų pirštu 
rodyte nurodęs: “Kalbėk apie jo 
kūrybą!” Aš paklusniai, pats dar 
aiškiai nenumanydamas, kas iš to 
išeis, pradėjau: “Atleiskite: ar ga
liu pažiūrėti? bene “Pavasario Bal
sai?.. — Maironis vos regimai 
linktelėjo — vadinas, pritarė, tad 
imu kukliai įrištą knygutę. Beesąs 
anas neskoningas leidinys su dau
gybe dainiaus pažįstamų nuotrau
kų. “Be abejo, Palangoj jūs mums 
sukursite naujų lyrikos gražumy
nų?” sugestijonuojamai klausiu dai
nių. Jis atkuto. “Kas žino, gal... jei 
kas ateis į galvą,” atsakė jis, kaip 
paprastai, neieškodamas vaizdingų 
žodžių. Aš atsargiai einu toliau: 
“Ar galiu paklausti: gal ką rašote 
šiuo laiku?” — “Taip, rašau dabar 
naują dramos veikalą “Vytautas pas 
kryžiuočius.”

Nors man ta naujiena nebuvo 
miela, nes nemaniau, kad Maironis 
gali gerai pasireikšti kaip drama
turgas (vasario 15 mačiau premje
rą “Kęstučio mirtį”: padarė labai 
skystą įspūdį), bet mandagumas 
reikalauja pasidomėti rašomuoju 
kūriniu — tad klausiu: “Gal teik
tumėtės šį tą papasakoti apie tą vei
kalą? Man tai būtų labai miela.” 
Maironis ir šitokiu atveju nebuvo 
šnekus. Jis šelmiškai šyptelėjo ir 
sako: “Kažin, ar verta. Pavadini
mas šį tą pasako apie turinį, o 
smulkmenas bus daug įdomiau su
žinoti pačioj premjeroj. Režisierius 
Dauguvietis neduoda nė atsipūsti: 
girdi, kaip tik pabaigsiu, tuoj ir

ATEINA 
MAIRONIO METAI

Spalių 21 d. sueina 99 metai nuo 
didžiojo Lietuvos atgimimo dai
niaus Maironio gimimo, — taigi pra
sideda ŠIMTIEJI MAIRONIO ME
TAI.

Sukaktuviniais, 1962, metais su
eis 30 metų nuo Maironio mirties.

Daugiau kaip dvi dešimtis me
tų, Lietuvai nešant rusų vergijos 
jungą, Maironis buvo iškiliau
sias Lietuvos atgimimo ir laisvės 
pranašas ir dainius. Bet ir toje ke
turiolikoje laisvės metų (po 1918 
vasario 16), kuriuose jam teko gy
venti, Maironis buvo vienintelis 
tautos poetas, taip plačiai liaudyje 
pasklidęs, taip giliai visų pamiltas, 
taip su užsidegimu dainuotas ir de
klamuotas. Jo rinkinys “Pavasario 
Balsai” buvo ir išliko kaip vienas 
kertinių mūsų literatūros stulpų, 
ant kurio remiasi naujoji lietuvių 
poezija. Jis sukūrė liet, toninės ei
lėdaros formas, ištobulindamas rit
mą ir rimą ir naujosios poezijos 
žanrą iškeldamas iki meninio lyg
mens. Jis davė plačiausią iki tol bu
vusį rašytinės poezijos turinį, api
mantį nuo asmeninio pasaulio iki 
monumentaliųjų tautos idealų ir sie
kimų. Maironis vienas sutelkė savo 
poezijoje tiek motyvų, kiek neapėmė 
visi jo laikotarpio poetai kartu. 
Maironis — buvo tas magiškas var
das, kuris viešpatavo kaip kolosas, 
vis augdamas tautos sieloje ir neš
damas jai viltį ir ryžtą, tikėjimą ir 
drąsą, nusiraminimą ir džiaugsmą, 
maldą ir paguodą, meilę ir didybę. 
Jis sukūrė gadynę.

Tautos siekimams įsikūnijus vals
tybės formoj, senieji idealai užlei
do vietą naujiems, ir jų dainius ne
bebuvo aktualus. Bet užėjus nau
jiems nelaisvės metams, vėl atgijo 
patriotinis Maironio kultas, vėl jo 
knygos įvairiose okupacijose buvo 
leidžiamos ir graibstomos kaip nie
kad.

šimtieji Maironio metai, be abejo, 
atneš naują Maironio kūrybos ir jo 
idelų atgimimą tiek tėvynėje, tiek 
laisvojo pasaulio lietuviuose.

Te mūsų kalendoriuje 1962-ji me
tai bus atžymėti Maironio metais.

statysiąs”. Taip. Kurgi ne! Viena: 
tai — Maironio; o antra: tai — iš 
karžygiškos savos praeities, kuri 
nūnai, ką tik įsikūrus savomis di
delėmis pastangomis naują nepri
klausomą valstybę ir gyvenant dar 
pirmąjį, herojinį jos laikotarpį, taip 
vilioja kiekvieną — tad žada spėk 
taklius su išparduotais visais bi
lietais ir tai ilgą eilę tokių spektak
lių. Juk štai “Kęstučio mirtis” eina 
ir eina — ir vis žmonių pilna. Ir 
kurgi ne! Juk išvystame gyvą, ir 
čia pat ranka pasiekiamai, tą nuo
stabų, mielą romantiką — karžygį 
Kęstutį, tokį tartum legendų didvy
rį, o juk tikrų tikriausią istorinį as
menį ir tai paprastą lietuvį, savo 
tikrą brolį! Prisipažinsiu, kai prem
jeroj išvydau scenoj neužmirštamą
jį Petrą Kubertavičių, kaip gyvą 
kokios Kęstučio atvirutės kopiją, 
ir tai dar raitą įjojantį ant tikro 
gyvo žirgo į sceną, — ir man gy
viau suplasnojo širdis.

Nukelta į 16 psl.
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MAIRONĮ S
Pirmą kartą lietuviškai spausdinami Maironio kuriniai

IŠ POEMOS “NUO BIRUTĖS KALNO”

Pirmoji giesme

Frangmentas

Nuo kalno Birutes, kur Baltijos jūra, 
Iš amžių svajonėmis širdį piprildo, 
Daina nelietuvišku žodžiu tau kurias: *) 
Bajoro ausies Lietuvoj jis nešildo! 
Tikri kunigaiščiai, bajorai pasviečiais 
Kalba ir dvasia — čia svečiai krokuviečiai.

Lietuviai — artojai; sūnai Gedimino 
Su herbais nuo Vislos kitaip pasirėdę; 
Kiek žemei dėkingi? Kuo buvo? Nežino 
Ir prosenių savo kalbos šventos gėdis. 
Tai ką, svetimąja dainuot? Ar skausmingai 
Numesti kankles jūrų gelmei audringai?

Ne sapnui liūliuoti, kaip ramiosios bangos... 
Stygas sudrebensiu, kad skausmas skambėtų! 
Kai taurę išgėriau kantrybes žabanguos, 
Ar burtų sapnais jus pagirdyt galėtau?
Tad jeigu akordai kartumais bus gimę, — 
Tai skausmas tebūnie, tai ašarų žymes.

Kalba ta kieta, nes ne motinos žodžiai,
Kaip broliams-lenkams mūs’ žemaitiškos šnektos!
Bet Liublino puotoj palaiminę godžiai 
Vienybę, kaip paukščiai sparnų mes netekom. 
Rytoj, kai Maskva ims mus broliais vaduoti, 
Vėl ponai lieps rusiškas giesmes giedoti!..

Tautos Dainiaus Maironio biustas, kurį paminklui Clevelande (žiūr. 19 p.) 
sukūrė skulptorė E. Docienė (Toronte). Spalio 21 d. sueina 99metai nuo 
Jono Mačiulio-Maironio gimimo ir prasideda šimtieji Maironio metai, kurįų 
iškilmingam minėjimui jau pats laikas pradėti planuoti ir rengtis.

Bust of poet Maironis, recently completed by sculptress Mrs. E. Docius. 
The bust was presented to the Cultural Gardens in Cleveland, Ohio.

Poezija gelmių beveidžių!
Kas tavo paslaptį rakina?
Kai tavo kanklių stygos žaidžia, 
Atgimsta dangiški šaltiniai.

O angele, kai susimąstęs 
Širdies slaptas kančias tu skrodi, 
Kas tavo žvilgsnį gali spręsti? 
Ką skriejantys sparnai parodo?

Jaučiu aš tavo dvasios alsą, 
Bet lūpos nebyles nutyli!
Dainos stebuklą šaukčiau balsiai, 
Bet skundžiuos tik kaip jūros gylis.

Kankintoja! Valdoves pirštuos 
Prie kanklių dangiškų aš puolu, 
Bet žodis lūpose numiršta!
Ko tyli akmenys ir uolos?

Poezija! Kankles man duoki
Ir tonus garso stebuklingo!
Ir Lietuvai skausmai prinokę 
Sakys: “Pakilk!” ir kils galinga.

#) Autorius rašo "nelietuvišku žodžiu", nes ši poema ir parašyta ne lietuviškai, 
o lenkiškai (Znad Byruty). Lietuviškai ji išversta tik dabar. Vertė Faustas Kirša.

O Baltijos jūra banguodama rausia 
Ramumą ir veidą gelmių veidrodinį: 
Tai kelias kaip milžinas vėtrom didžiausiom, 
Tai gula prie kranto putom sidabrinėm. 
Ant kalno Birutės ten vienišas masto, 
Jis dainą dainuoja, kuri jūron skęsta:

Kur tie metai kadais,
Kurie vyto žiedais 

Ankstyvų spindulių nepažine!
Ir svajonės laimingos 
Neįvardintos dingo, 

Tik aidais tolimais prisiminę!

Kraujas džiūsta veiduos.
Kam jie skundus išduos?

Gal tik nakčiai be žvaigždžių tamsiausiai!
Už tą laiką kankynių
Tom dienom vienatinėm

Tiktai sutarta duoklė tikriausia!

Bet apgauna sapnai,
Džius rauda vogtinai,

Tiktai veiksmas bus amžių hosanna!
Būki rimtas tėvynei, 
Vėliava tavo žiniai,

Tarsi žvaigždė, kai rytą plevena!



Vytautas Marijosius diriguoja Hartfordo styginj orkestrą s. m. gegužės 21.
V. Marijošius conducting the string orchestra of Hartford on May 21 

■of this year. ,

VYTAUTAS MARIJOŠIUS
MUZIKAS, DIRIGENTAS IR ŽMOGUS

STASYS SANTVARAS, Boston, Mass.

Nepriklausomos Lietuvos muziki
niame gyvenime plačiai žinomi diri
gentai buvo Myk. Bukša,, J. Tallat- 
Kelpša, B. Dvarionas ir L. Hofmek- 
leris. Dirigento lazdelę bandė j 
rankas paimti kompozitoriai St. 
Šimkus ir J. Gruodis. St. Šimkus 
atliko didelį darbą, diriguodamas 
ir ugdydamas Klaipėdos konserva
torijos simfoninį orkestrą, kurio 
auklėtiniai ilgainiui sudarė Valst. 
Operos Teatro orkestro branduolį. 
Komp. J. Gruodis dirigavimu nesu
sižavėjo ir grįžo dirbti į Kauno kon
servatoriją kaip jos direktorius ir 
kompozicijos klasės vadovas. St. 
Šimkaus mokinių tarpe buvo du pa
tys jauniausi Nepr. Lietuvos diri
gentai — Vytautas Marijošius ir Je-
ronimas Kačinskas, abu muzikos 
studijas gilinę čekų auksinėj Pra
hoj.

Dažnai gyvenime pasitaiko, kad 
vaikai paseka tėvų pėdomis. Vytau
tas Marijošius, kuriam š. m. liepos 
10 d. sukako 50 m. amžiaus, gimė 
muziko šeimoj. Jo tėvas, Antanas 
Marijošius, buvo žinomas muzikos 
mokytojas, vargonininkas ir chor
vedys. Gausioj Antano šeimoj trys 
sūnūs studijavo vieną ar kitą mu
zikos dalyką ir gražiai pasireiškė.

Polinkis į muziką Vytautui Mari- 
jošiui buvo įgimtas. Ir polinkis į 
dirigavimą taip pat yra jam duota 
didi prigimties dovana. Pirmasis jo 
muzikos mokytojas buvo tėvas. Ga
bų vaiką nesunku buvo tėvui išmo
kyti fortepijonu skambinti ir var- 
goninkauti. Kai V. Marijošius, dar 
žalias jaunuolis, atvyko į Klaipė
dos konservatoriją, jis jau nebuvo 
aklas ir kurčias nuostabiame garsų 
pasauly. Jis jau pažino muzikinę 
kalbą — skaitė gaidas ir neblogai 
skambino fortepijonu. Klaipėdos 
konservatorijoj, kaip absoliuti tos 
mokyklos studentų dauguma, komp. 
St. Šimkaus kietai priveržtas prie 
darbo, Vytautas su atsidėjimu stu
dijavo teorinius muzikos dalykus, 
fortepijoną ir grojimą violončele.

Be to, jis buvo nuolatinis dainavi
mo klasės akompaniatorius, išradin
gas ir įdomus būsimų dainininkų 
muzikinės kultūros gilintojas. Gro
jimas orkestre buvo privalomas, tad 
jis grojo čelistų pulte. Drauge su 
J. Kačinsku suorganizavo konser
vatorijos studentų vyrų chorą, tą 
chorą mokė dainuoti ir jam diriga
vo. Pažymėtina, kad tas choras pir
mą kartą atliko jaunvjų kompozito
rių dainas — J. Bertulio, J. Kačins
ko ir J. Strolios. Visa krūvon sudė
jus, atrodo, kad studijos ir kt. dar
bai Klaipėdos konservatorijoj Vyt. 
Marijošiaus talentą atskleidė ir jo 
asmenybę subrandino.

Baigęs mokyklą, V. Marijošius 
1928 m. pradėjo dirbti Valst. Operos
Teatre Kaune. Kurį laiką buvo kon
certmeisteris, italų operiniu stilium 
kalbant — dirigento asistentas. Jis 
akomponuodavo bendrose repetici
jose ir su solistais paruošdavo at
skiras operų partijas. Mykolas Buk
ša, dirigentas akademikas ir Ope
ros Teatro meno vadovas, netrukus 
pastebėjo V. Marijošiaus talentą. 
1933 m. buvo paskirtas jo dirigenti- 
nis pasirodymas. Pirma opera, kurią 
V. Marijošius dirigavo, buvo Rims- 
kio-Korsakovo Caras Šaitanas. De
biutas puikiai pasisekė, talentingo 
dirigento gimimas buvo atžymėtas. 
Tuo džiaugėsi Teatras, džiaugėsi ir 
visuomenė.

1936-38 m., kaip valstybės stipen
dininkas, Marijošius studijavo diri
gavimą r muzikos teorinius daly
kus Prahoj. Ten jo mokytojai buvo 
muzikos pasauly gerai pažįstami 
Paul Dedeček, Rudolf Karei ir Do- 
ležil. Bestudijuodamas Prahoj, M. 
pažino ir pamėgo B. Smetanos ope
rą Parduotąją nuotaką. Jo pastan
gom ir rūpesčiu ta opera buvo pa
statyta ir mūsų Valst. Operos Te
atre. Čekoslovakijos prezidentas 
Benešąs už nuopelnus čekų tautos 
kultūrai Marijošių apdovanojo or- 
denu. Savo ruožtu Prahoj, pradžioj 
diriguodamas Radijo simfoninį or

kestrą, o vėliau Prahos Filharmoni
ją, Marijošius supažindino čekus su 
mūsų kompozitorių M. K. Čiurlio
nio ir J. Pakalnio kūryba.

Prahoj studijas baigęs ir grįžęs į 
Kauną, Vyt. Marijošius tuoj buvo 
paskirtas Valst. Operos Teatro di
rigentu. Berods, 1941-44 m. jis buvo 
to teatro meno vadovas. Kauno kon
servatorijoj būdamas operos klasės 
vedėju, jis rūpinosi ne tik būsimų 
solisty muzikine kultūra, bet ir itin 
gera liet, kalbos tartimi. V. Operos 
Teatre jis dirigavo šias operas: 
R.-Korsakovo Carą Šaitaną ir Kite- 
žą, Verdi Trubadūrą, Rigoletą, Otel- 
lą, Puccini Toscą, Bohemą, Massnet 
Verterį ir Manon Wagnerio Lohen- 
griną, Gounod Romeo ir Juliją ir kt. 
Ypač reikšmingu V. Marijošiaus 
darbu laikytinas G. Verdi Otelio 
pastatymas. Tai buvo ne tik V. Ma
rijošiaus asmeninis laimėjimas, bet 
ir V. O. Teatro regimas šuolis į 
pradžią naujo ir stipraus operinio 
meno kilimo Lietuvoj. Iš tikro, Ma
rijošius muzikiniu požiūriu paruošė 
ir St. Šimkaus Pagirėnus. Tik, at
siradus nesutarimų su autorium, vė
liau tą operą dirigavo M. Bukša.

Vytautas Marijošius šešių mėnesių 
amžiaus. (Gimė 1911 m. liepos mėn.
10 d.).

Vytautas Marijošius at 6 months.

Antanas Marijošius, Vytauto M. tė
vas 1957 metais (mirė 1957.XI 1.31). 
Naujalio mokinys, vargonininkas ir 
muzikos mokytojas.

A. Marijošius, father, in 1957.

Vytauto Marijošiaus šeima New Yorko uoste, tik ką išlipus iš laivo, kuriuo 
atplaukė iš Europos 1948 m. gruodžio 24 d. Priešais M. vaikai: Gražina, 
Marius ir Elona. Iš šonų — juos vaišinančios A. Raudonojo Kryžiaus at
stovės. ši nuotrauka plačiai spausdinta amerikiečių spaudoje.

The family of V. Marijošius upon arrival in the U. S. on Dec. 24, 1948.
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Vytautas Marijošius savo šeimoje. Dukterys Gražina ir Elona ir žmona. 
(Nuotraukoje nėra sūnaus, kuris dabar atlieka karo tarnybą).

The family of Marijošius — wife and daughters.

Dainininkas F. I. Ša/iapinas (trečias iš kairės) Lietuvoje jį apdovanojus 
Gedimino I laipsnio ordinu už nuopelnus operos menui. Iš kairės: Vytautas 
Marijošius, Kipras Petrauskas (Elonos Marijošiutės krikšto tėvas), F. I. 
šaiiapinas, operos solistas Juozas Mažeika (1934 m.).

Soloist F. I. Shaliapin after being awarded the medal of Gediminas for 
his merits in opera performances. First from left V. Marijošius.

Berlyne 1942 m. su vokiečių sim
foniniu orkestru Marijošius į plokš
teles įgrojo M. K. Čiurlionio Mišką, 
J. Pakalnio Romantines overtiūras 
ir J. Karnavičiaus Lietuvos rapso
diją.

Kilęs karas ir okupacijos Nepri
klausomos Lietuvos kultūrinį gyve
nimą sujaukė. 1944 m. vasarą Mari

jošius jau buvo Vokietijoj, 1948 m. 
atvyko į New Britain, Conn., kur 
liet, parapijoj užėmė kuklią vargo
nininko vietą.

Netrukus, 1950, kaip pats Marijo
šius sako, visai atsitiktinai jis pra
dėjo dirbti Hantt Muzikos kolegijoj. 
Hartford, Conn. Dabar ta kolegija 
jau yra įjungta į Hartfordo univer-

Po Vinco Krėvės pagerbimo 1947 m. Ried im Inkreis DP stovykloje, Aus
trijoje. Prie Vytauto M. stovi duktė Gražina, dešinėje tarp mergaičių — 
Elona, dabar dr. J. R. Vaišnio žmona, kairėje mokytoja Grigaliūnienė.

After commemoration ceremonies of writer Vincas Krėvė in 1947, re
fugee camp in Ried im Inkreis, Austria.

Visas foto nuotraukas spaudai parengė P. Jasiukonis

Bronius Marijošius, Vytauto brolis, 
dainininkas ir dailininkas, gyvenąs 
Kanadoje.

Bronius Marijošius, brother of 
Vytautas, artist, residing in Canada. 

Romanas Marijošius, V. brolis, dai
nininkas gyvenąs okupuotoje Lietu
voje.

Romanas Marijošius, brother, so
loist, now liwing in occ. Lithuania. 

sitetą, o Vytautas Marijošius yra to 
universiteto associate profesorius ir 
dėsto muzikos teorinius dalykus, di- 

mento vadovas. Be to, styginio or
kestro dirigentas; dirigentas-svečias 
Hartfordo muzikos festivaliuose.

Nors lietuviui muzikui gal nėra 
taip sunku šioj šaly prasimušti į 
viešumą, kaip, pvz., rašytojui, nes 
muziko kalba yra tarptautinė, bet 
rigavimą ir yra dirigavimo departa-

Pabaiga 12 psl.

Rūpinantis kom. J. Kačinsko veika/o 
pastatymu Hartt Muzikos College. 
Iš kairės: dr. Gotschalk, Jurgis Pet- 
kaitis, V. Marijošius, dr. Paranov, 
komp. J. Kačinskas, dr. Freed ir 
Mr. Deamente.

The musicians who were respon
sible for introducing the composi
tion of J. Kačinskas at Hartt Music 
College.
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VYTAUTAS MARIJOŠIUS...
Atkelta iš 11 psl.

iš mūsų žinomų to meno atstovų, be
rods, tik vienam V. Marijošiui pa
sisekė taip stipriai iškilti šio konti
nento krante. Hartfordo muzikos 
kritikai giria kiekvienų jo diriguo
jamų koncertų, laiko jį puikiu mu
zikos interpretatorium ir net stato 
pavyzdžiu kitiems dirigentams. Kai 
festivalio kritikas rašo, kad “we 
press upon the leonine head of Mr. 
Marijošius and of the players the 
wreaths of myrtle and ivy...” mums 
belieka tik džiaugtis ir ploti.

Minėdamas savo amžiaus 50-jį 
gimtadienį, V. Marijošius Hartfordo 
muzikiniame festivaly š. m. liepos 
19 d. pastatė ir dirigavo komp. J. 
Gaidelio Vl-jų simfonijų. Kritika 
autorių ir dirigentų gražiai pagyrė.

V. Marijošius, anot amerikiečių 
muzikos kritikų, yra puikus muziki
nės kūrybos interpretatorius. Kaip 
dirigentas, jis pasižymi gyvu ir ug
ningu temperamentu, mostų tikslu
mu, subtiliu atliekamo kūrinio pa
žinimu. Turėdamas gilių muzikinę 
kultūrų ir įgimtų muzikinį jausmų, 
Marijošius duoda spalvingų ir iš
baigtų kūrinio vaizdų. Jis sugeba 
įsigilinti į partitūros paslaptis ir 
muzikos stilius, kilniausia to žodžio 
prasme — jis yra savo meno erudi
tas. Pats jisai ir jo dirigavimo tech
nika keldavo pasigėrėjimų Lietu
voj, atrodo, kad ir šiame krašte jis 
ty įtaigos galių neprarado.

Kasdieniniame gyvenime V. Ma
rijošius yra įdomus ir patrauklus 
žmogus. Drųsus ir tiesus savo minty 
ir žody, neatlaidus kovotojas už 
mūsų muzikinės kultūros kėlimų į 
aukštų meninį lygį. Kaip toks, jis 
nevisada ir ne visiems gali patikti. 
Tačiau bičiulių tarpe jis yra jaukus 
ir nuoširdus.

Džiaugiantis asmeniškais dirigen
to V. Marijošiaus laimėjimais ir pa
sisekimais muzikos mene, negalima 
paslėpti liūdesio, kad tokia jėga tu
ri eiti kelti ne savosios, bet kitų 
muzikinės kultūros.

Baltojo Liūto Ordinas, kuriuo Čeko
slovakijos vyriausybė yra apdova
nojusi tik du lietuvius: Vytautą Ma- 
rijošių ir Mykolą Bukšą. Ordinas 
teikiamas menininkams už nuopel
nus Čekoslovakijos menui. Vytautui 
Marijošiui ordiną įteikė dr. Kalic- 
kis, č. ministeris Lietuvoje.

Medal of the White Lion was 
awarded to V. Marijošius by the 
Czech government.

KNYGOS IR AUTORIAI
SKIPIČIO ATSIMINIMAI

Rapolas Skipitis buvo aktyvus ir 
pryšakinis nepriklausomos Lietu
vos statytojas laikotarpyje nuo rau
donosios armijos invazijos iki de
mokratinio režimo žlugimo Lietu
voje 1926 m. gruodžio 17 d.

šios knygos autoriui teko organi
zuoti pogrindžio rezistencijų prieš 
bolševikus ir bermontininkus, būti 
Lietuvos respublikos vidaus reika
lų ministeriu dr. K. Griniaus kabi
nete ir seimo nariu, tad jis 1918-27 
m. laikotarpyje be pertraukos buvo 
nepriklausomos Lietuvos statyto
jas ir tai pryšakinėse “statytojų” 
eilėse.

Tokio žmogaus atsiminimai įdo
mūs istorikams ir tiems, kuriems 
tame laikotarpy teko Lietuvoje gy 
venti, dirbti ir daugiau ar mažiau 
pažinti tuos veikėjus, kuriuos R. 
Skipitis savo knygoje mini ar cha
rakterizuoja.

Pagrindinė knygos idėja — tai 
demokratinio režimo tinkamumas 
lietuvių tautos psichologijai: lietu
viai nelinkę į asmenybės kultų; 
per demokratiškus seimo rinkimus 
žmonės balsavo už partijas, o ne 
už asmenis; nors buvo bandyta eiti 
į seimus individualiai, be partijos 
paramos, bet žmonės už tokius kan
didatus visai nebalsavo, nors jie 
buvo ir populiarūs.

Autorius rašo gyvai, gan objek
tyviai ir įtikinamai, — tik social
demokratus charakterizuoja netiks
liai, pav., M. Biržiškai, 1910 metais 
buvusiam socialdemokratų partijos 
nariui, priskira tokį posakį: “Savo 
tautinį jausmų laikau užrakinęs 
devyniais raktais” (383 psl.). Jei 
bent juokais būtų tai M. Biržiška 
pasakęs. Joks lietuvis socialdemo
kratas savo tautinio jausmo nelaikė 
ir nelaiko “devyniais raktais užra
kinęs”. Ir ne tik Biržiška, bet ir 
lietuvių komunistų lyderiai V. Kap
sukas ir Karolis Požėla nesigėdijo 
savo lietuviškumo, sielojosi lietuvių 
kalbos ir literatūros reikalais. Jei 
jau V. Kapsukas ir K. Požėla neslė
pė savo lietuviškumo, tad juoba to 
nedarė liet, socialdemokratai ir 
ypač M. Biržiška..

Taip pat neįtikinamas prof. A. 
Voldemaro šovimas į miegantį dr. 
.J. Purickį (329-333 pp. šis momen
tas jau susilaukė neigiamų komen
tarų spaudoje).

šiaip knyga parašyta lengvu sti
lium ir skaitoma su smalsumu. Tik 
tenka apgailestauti, kad autorius 
nemoka liet. k. gramatikos, nes 
daro daugybę kalbos ir rašybos 
klaidų, o tai buvusiam Lietuvos 
ministeriui garbės nedaro. Peikti
na ir knygos leidykla, kad neprižiū
rėjo korektūros.

Rapolas Skipitis, Nepriklausomą 
Lietuvą statant. Atsiminimai. 440 
psl. Terros leidinys. 1961. Įrišta.

J. Gobis

I-jo Pasaulinio karo tremtyje

Bernardas Žukauskas yra vienas 
iš žymesnių ateitininkų ir krikščio- 
nių demokratų veikėjų pirmojo Pa
saulinio karo metu Rusijoje, tad jo 
atsiminimai yra verti dėmesio.

Jo knyga padalinta į tris skyrius: 
1. Caro replėse: ateitininkai prieš 
pirmąjį Pasaulinį karų, karui su
liepsnojus, Vilniuje, Voroneže; ki
tos moksleivių srovės; ateitininkų 

veikla, ginčas su aušrininkais, atei
tininkų savišvieta ir saviveikla, 
sekcijos, spaudiniai, tremtinių glo
bos kuopa. 2. Pirmosios Rusų revo
liucijos laisvėje: iš pogrindžio į 
viešumų, Petrogrado lietuvių sei
mas, jo rinkimai ir seimo sesija; 
krikščionių demokratų konferenci
ja, po seimo ir konferencijos. 3. 
Antrosios Rusų revoliucijos pan
čiuose: veiklos sąlygos bolševikų re
voliucijos metu; at-kų veidas ir 
nuotaikos; Katalikų Akcijos Fon
das; Draugija nukentėjusiems nuo 
karo šelpti; draugijos likvidavimas, 
moksleivių reikalų taryba; nuoty
kiai ir šokiai; ateitininkai ir poli
tika; paskutinės tremties dienos.

B. Žukauskas rašo savo atsimini
mus objektyviai ir su meile ateiti
ninkų ideologijai, Lietuvai ir krikš
čionių demokratų vadovams, ypač 
M. Krupavičiui. Autorius pabrėžda
mas cituoja M. Krupavičiaus posa
kį: “Rusija mums ne tėvynė; leis
kime jai griūti be mūsų pagalbos” 
(103 p.). Ne be pagrindo B. Žukaus
kas teigia, kad jei ne ateitininkai, 
tai V. Kapsukas jau 1919 metais bū
tų sukūręs tarybinę Lietuvą.

B. Žukausko knygoje pasitaiko 
gramatinių klaidų, bet jo atsimini
mai skaitomi lengvai. Ypač skaity
tina ateitininkams, nes ji įdomi ne 
vien istoriniu atžvilgiu: jį įkvepia 
meilės patriotiniam herojizmui.

Bernardas Žukauskas, Pirmojo Pasaulinio 
Karo tremty. Atsiminimy pluoštas. Lietu- 
viy Krikščioniškosios Demokratijos Studijy 
Klubo leidinys. 1961. 136 psl. Kaina $1.50.

J. Gobis

—Juozas Tini n is, LD literatūros 
redaktorius, gavo laiškų iš “Books 
Abroad”, An International Literary 
Quarterly, žurnalo naujo redakto
riaus laiškų, kuriame jis praneša, 
kad yra numatyta kiekv. žurnalo 
numeryje duoti vietos dviems-trims 
liet, knygų aptarimams. Aptariamos 
gali būti poezijos, prozos ar litera
tūros kritikos knygos. J. Tininis yra 
prašomas suvesti į kontaktų su liet, 
kritikais bei rašytojais, galinčiais 
tame žurnale bendradarbiauti.

Kaip žinoma, žurnalas “Books 
Abroad” yra leidžiamas Oklahomos 
Universiteto ir vienintelis tos rūšies 
JAV-se, gal ir kitose šalyse, šalia 
straipsnių apie įv. tautų literatūrų 
(neseniai buvo apie liet, literatūrų) 
žurnalas turi naujų įvairių knygų 
labai gausų aptarimų skyrių, čia 
yra buvę recenzuota ir liet, knygų 
(Anykščių šilelis ir kt.).

“Books Abroad” su ’’Liet. Dieno
mis” palaiko kontaktų ir visada jas 
pamini pasaulio žymiųjų žurnalų 
tarpe.

—Poetas Jurgis Baltrušaitis pa
saulinės poezijos antologijoj vokiš
kai atstovauja Lietuvą. 1960 išleis
toj įv. tautų poezijos antologijoj Ly- 
rik aus aller Welt “Unsterbliches 
Saitenspiel” įdėtas J. Baltrušaičio 
eilėraštis “Die Sanduhr”. Eilėraščio 
vertėjas ir knygos sudarytojas Jo
hannes von Guenther yra gimęs 
Mintaujoj, ilgai gyvenęs Rusijoj, ge
rai mokąs rusų kalbų ir asmeniškai 
pažinęs arba draugavęsis su Balt
rušaičiu, Bloku ir kitais to meto ru
sų literatūros garsenybėmis. Yra 
išvertęs daug rusų prozos ir poezi

jos į vokiečių kalbų, tarp jų ir 
pluoštų Baltrušaičio poezijos, dėl 
kurios išleidimo vokiškai yra susi
rašinėjęs su Bern. Brazdžioniu ir 
prisiuntęs dalį vertimų.

—Angliškai leidžiamo žurnalo Li- 
tuanus redakcijoje keletą metų sėk
mingai dirbusi Alina Staknienė pa
sitraukė, ir nuo Nr. 2 redaktoriaus 
pareigas perėmė Kęstutis čerkeliū- 
nas. Jis suredagavo dailininkui M. 
K. čurlioniui paminėti numerį. Po 
to redakcija keliama į Chicagų, kur 
jai vadovaus jaunimo tarpe žinomas 
Adomas Mickevičius, buvęs akade
mikų skautų žurnalo Mūsų Vytis 
redaktorius.

Čiurlionio 50 metų mirties sukak
ties proga išleistame Lituanus nu
meryje apie Čiurlionį ir jo kūrybą 
sudėti beveik vien svetimtaučių ra
šiniai. Redakciniam kolektyvui tal
kininkavo A. Rannit.

—Kasmet leidžiamo International 
Free Academy of Sciences and Let
ters Bulletin No. 4, 1960 (prancūzų 
kalba) pažymėta, kad tos Akademi
jos (egzilų) Taryboje lietuvių atsto
vu yra Jurgis Baltrušaitis. Akade
mijoje lietuvių nariy yra 20 (latvių 
— 4 ir estų — 7).

Buletenio 25-30 psl. yra santrau
kos pranešimų, darytų Akademijos 
1959 m. posėdžiuose: dr. S. A. Bač- 
kio “Milosz, procurseur de l’idee 
Europeenne” ir jauno prancūzų po
eto Jacques Buge “La presence de 
la Lithuanie dans 1’oeuvre de Mi
losz”.

Tos Akademijos nariai yra sumi
nėti šie lietuviai: S. A. Bačkis, J. 
Baltrušaitis, J. Balys, M. Biržiška, 
A. Darnusis, J. Gravrogkas, Z. Ivins
kis, Pr. Jucaitis, J. Kaminskas, S. 
Kolupaila, M. Krikščiūnas, S. Lozo
raitis, A. Maceina, V. Maciūnas, K. 
Pakštas, J. Puzinas, A. Salys, V. Si
dzikauskas, Pr. Skardžius ir P. Vėb
ra. Akademijos skyrius yra ir JAV- 
se, New Yorke.

ŽUVO RAŠYTOJAS A. ŠKĖMA

Rugsėjo 11 d. automobilio kata
strofoje žuvo rašytojas Antanas 
Škėma. (Tuo pačiu metu žuvo stud. 
Zita Audėnaitė ir Jurgis Jaks-Tyris; 
sužeista Škėmos duktė Kristina, 
Laima Vasiliauskaitė ir Penikas; 
jie visi grįžo iš Santaros suvažiavi
mo J. Bačiūno Tabor farmoje).

A. Škėma buvo gimęs 1911 m. 
Pradžioje reiškėsi kaip aktorius, ne
trukus ėmė rašyti radijo vaidini
mus, pjeses, beletristikų. Tremtyje 
reiškėsi teatro scenoje, režisavo ir 
rašė čia vaidinimus, čia noveles, ku
rių pirmas rinkinys buvo Nuodėgu
liai ir kibirkštys. JAV išleido apy
sakų rinkinį šventoji Inga, romanų 
Baltoji drobė ir smulkios beletristi
kos rinkinį čelesta. Panašus yra jo 
scenos vaidinimų palikimas: Vienas 
ir kiti, Živilė, Pabudimas, žvakidė.

Studentų Santaros suvažiavimo 
literatūros vakare A. Škėma skaitė 
ištraukų iš romano “Izaokas”. Su
režisavo K. Ostrausko vaidinimų 
“Pypkę”, jame ir vaidinndamas. Tai 
buvęs Škėmos 25 m. teatrinio darbo 
sukakties paminėjimas. Veikalo pa
statymas buvęs eksperimentinio 
pobūdžio. Neįprastų, eksperimenti
nių polėkių Škėma turėjo ne tik 
scenos kūryboje ar dramaturgijoje, 
bet ir savo raštuose.

Spauda skelbia, kad jau susidarė 
rašytojo bičiulių būrelis, kuris rū
pinsis A. Škėmos raštų rinkinio iš- 
leimu. Į laikinų komisijų įeina :inž. 
V. Adamkavičius, dr. V. Kavolis, J. 
Kaupas, M. Katiliškis, A. Kėželis, A. 
Mackus, H. Nagys, K. Ostrauskas, 
dr. J. Valaitis.
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L. Vyčių 48-ojo metinio seimo dalyviai Clevelande rugp. 24-7 dienomis.
Pirmoje eilėje sėdi (iš kairės): Larry Janonis, Helen Shields, Rev. Cinikas, 
Nellie Arunski, Steve Onaitis, Robert Boris, Rev. Kontautas, prel. Tulaba, 
prel. Balkonas, kun. Jutt, kun. Pakalniškis, Ursula Yankauskas, Mary 
Trainy, Dorothy Sinkavitch, Loretta Kassel.

The 48th National Convention of Knights of Lithuania, August 24-7.

"MUMS VISKĄ DAVĖ LIETUVA..."
Iš Lietuvos Vyčiy 48 metinio seimo Clevelande

Rugpiūčio 23-27 dienomis Cleve- 
lan įvyko senos Amerikos lietuvių 
■organizacijos — Lietuvos Vyčių 48 
seimas, sutraukęs 400 delegatų ir 
svečių. Tai buvo vienas gausiausių 
ir sėkmingiausių šios organizacijos 
suvažiavimų paskutinių metų laiko
tarpyje.

šiame seime be darbo posėdžių 
buvo nemaža ir pramogų, kurioms 
buvo paskirtos dvi dienos.

Seimo posėdžai vyko Carter vieš
butyje, kur buvo seimo vyriausia 
būstinė ir pravesta daugelis kitų 
šeiminių pobūvių.

Seimo prezidiumų sudarė: Larry 
Janonis, pirm., Al Jankauskas ir 
Jokūbas Stukas, vicepirm., Frances 
Daniels ir Bernice Kavadaras, sekr.

Iš viso buvo 5 seimo posėdžiai, 
kurių metų diskutuota organizaci
niai reikalai, išklausyti sveikinimai, 
išrinkta nauja valdyba, nutartos 
1962 ir 1963 m. seimų vietos, priim
tos rezoliucijos ir kt.

Bendrų pietų metu išklausyta 
dviejų kalbėtojų, kurių pirmas buvo 
Joseph Prokop, buv. žymus lietu
vių sportininkas, dalyvavęs lietuvių 
tautinėje olimpiadoje 1938 m. Kau
ne ir ten laimėjęs 3 aukso bei si
dabro medalius. Kitas kalbėtojas, 

M. Pop, John Carrol universiteto 
istorijos ir politinių mokslų pagelb. 
profesorius, rusų ideologijos insti
tuto direktorius, iškėlė komunistų 
taktikų, kuria norima užvaldyti pa
saulį.

Gražų koncertų seimo dalyviams 
davė Čiurlionio ansamblis rugp. 25. 
Programų atliko A. Mikulskio vado
vaujamas ansablis ir solistai — A. 
Stemužienė ir V. Verikaitis. Dau
gelį progrmos dalykų teko kartoti. 
Po programos publika atsistojo ir 
apie 3 mnutes užtrukusiu plojimu 
pagerbė ansamblio dalyvius ir solo 
dainininkus. Tai graži pagarba me
nininkams.

Iškilmingas seimo mišias rugp. 
27 šv. Jurgio par. bažnyčioje atlaikė 
prel. J. Balkūnas, asistuojamas kun. 
A. Kontauto ir kun. J. Jutkevičiaus. 
Pamokslų pasakė svečias iš Romos 
prel. L. Tulaba.

#
Vienas įspūdingiausių seimo įvy

kių buvo baigiamasis banketas rug
piūčio 27, kada pagrindinį žodį tarė 
vyčių garbės narys, svečias iš Švei
carijos prof. Juozas Eretas. Kalbė
tojas vyčius pripažino esant nenu

galima emigracijos dalimi ir svei
kino išlaikius ištikimybę savam 
kraštui. Profesorius nupasakojo is
torijų, kaip jis ryžosi važiuoti į Lie- 
tuvų ir jų pasirinkti antrųja tėvy
ne. Jis pažymėjo, kad į Lietuvų jį 
nukreipė vieno Šveicarijoje džiova 
mirštančio lietuvio prašymas. Ati
dėjęs gerų pasiūlymų važiuoti į 
Venecijų, J. Eretas pasuko į Lietu
vų. “Jeigu dabar vėl reiktų pasi
rinkti — ar į Venecijų ar į Lietuvų, 
dar kartų vykčiau į Lietuvų,” — pa
brėžė prof. J. Eretas.

Prof. Eretų pristatė inž. Rudis, 
kuris tarė žodį katalikų akcijos rei
kalu. Garbingam svečiui iš Šveica
rijos, o taip pat čikagiečiui Ignui 
Sakalui įteikti vyčių garbės narių 
medaliai.

#
Į centro valdybų išrinkta: Robert 

Boris, pirm., kun. Stankevičius, Det
roit, dvasios vadas, H. Shields, Phi
ladelphia, I vicepirm., W. Grigas, 
Worcester, II vicepirm., A. Kassel, 
Chicago, ižd. U. Yankauskas, Cle
veland, nutarimų rašt., Rita Pinkus, 
Worcestre, fin. sekr., E. Laurin, 
Chicago, ir S. Waitkus, Dayton, iž
do globėjai.

1962 m. seimas vyks New Yorke, 
o 1963 — kada bus minima vyčių 
50 metų sukaktis, — Bostone.

#
Posėdžius baigus, nuskambėjo A- 

merikos, Lietuvos ir vyčių himnai. 
Išsiskirstančius lydėjo neužmiršta
mi vyčių himno žodžiai: “Mums vis- 
kų davė Lietuva, vaduosim galva 
jų sava!” E. šulaitis

Loretta Kassel iš Chicagos, buv. L. 
Vyčių c. v. sekretorė, dabar išrink
ta “Vyties” žurnalo vyr. redaktore.

L. Kassel, Editor of “Vytis”.
Foto V. šulaitis
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JURGIS JUODIS

Gyvenimo ironija 
(Autoportretas) 

Life's Irony (Self-portrait)

TEN, KUR AS GIMIAU
JURGIS JUODIS Where I was born

Dailininkas Jurgis Juodis 
praeities ir dabarties dienu spalvotose vizijose

ŠV. JUOZAPO SAPNAS
JURGIS JUODIS St. Joseph’s Dream

Dail. Jurgis Juodis gimė garsiau
sio mūsų dailininko M. K. Čiurlionio 
mirties metais, būtent 1911 m. spa
lio 22 d., Kauno aps., Pakuonio vis. 
Dailininko talentą jis atsinešė gim
damas, o tapybos pradus, dailės 
“abėcėlę” išmoko pas dail. V. Ka
šubą. Besimokydamas Il-je klasė
je, Juodis ėmė gilintis j Čiurlionio ir 
Šimonio kūrybą. Abu šie dailinin
kai Jurgiui Juodžiui padarė nepa
prastai ddelį įspūdį: jis susižavėjo 
jais, jų tematika, o ypač Čiurlionio 
kosmosine filosofija ir mistika. Po 
to Šimonis ir Čiurlionis Juodžiui bu
vo dviem vadančiom žvaidždėm, ro
dydami kūrybos kelią. Stengdama
sis nepamėgdžioti nė vieno, Juodis 
ieškojo savo kelo. Ir jo paveiksluo
se daug mistikos, daug turinio, 
daug spalvų ir simbolikos. Savo kū
rybinėse vizijose jis mato galingą
ją Lietuvos istorijos praeitį, mato 
ir išgyvena dabartį ir joje viešpa
taujančią netiesą, mato blogį ir že
miškojo gyvenimo laikinumą. Ir nu
tolusią tėvynę jis mato kaip nuosta
bią Walt Disnėjaus pasakų šalį (ž. 
I pav.).

Įdomu išgirsti, kaip pats dailinin
kas galvoja apie savo kūrybą, štai 
jo žodžiai:

“...kūryba nėra tas pats, kuo šian
dien laikome fotografijos meną. Ne
sistebiu, kad Rafaeis savo Madoną 
kūrė net trejus metus... Tu klausi, 
kokiu tapybos keliu aš einu... Tau 
atrodo, kad aš ...abstrakcijos šali
ninkas... Tu klysti! Aš realistas! 
Tik aš nesu fotografas: aš nenoriu 
ir nemoku kopijuoti nei gamtos, nei 
daiktų, nei gyvy būtybių, nei visa
tos — kosmoso galybių spalvų ir 
grožio. Aš kurdamas užmirštu viską 
ir paskęstu svajonių nirvanoj. Idė
ja? Idėją paprastai aš nešioju ilgai 
savyje... kol ji subręsta. Teptuku ir 
spalvomis stengiuosi viską, ką aš iš
gyvenau, ką vazdavausi, perteikti, 
išryškinti... Pavyzdžiui, akmenėlis, 
mestas į vandenį, juk nedngsta be 
pėdsakų. Akmenėlis, palietęs van
denį, tekštelį, sudaro garsą, sujudi
na vandenį, pagimdo bangas, o vė
liau ratilus, kol vėl viskas aprims
ta ir pasidaro lygu, taip, kaip anks
čiau buvo. Imk kad ir mūsų dainuo
jamas dainas — garsus, gėlių kva
pą, gėlių žydėjimo koloritą — dai
nos akordai bei melodijos, miško 
ošimas, jūros bangų ūžimas — sklin
da į tolį ir aukštį verpetais, ratais, 
elipsėmis... kol dingsta begalybėje 
ir susilieja kur nors kosmose. Dings
ta. Taip atrodyty! Bet ne — betkoks 
vyksmas nedingsta be pėdsakų. Tos 
bangos grįžta, kaip garso akordas, 
kaip jo aidas pamiškėje, ar kalnų 
papėdėje, ar šlaite, štai ir yra ma
no kūryboje — mano tapybos pa
grindinės priemonės.”

Ir tikrai, įsižiūrėję į bet kurį Juo
džio kūrinį, pastebėsime minimus 
“bangų ratilus”, elipses, kurie nei
na be tvarkos, bet yra surišti pie
šinio detalėmis į vienos idėjos pa
veikslą. Praeitis ir dabartis čia nu
kyla į fantaziją. Nemaža čia ir fi
losofijos.

Jis mato planetų ir žvaigždžių 
kelius. Tų orbitų beribiai pločiai 
erdvėje, tų kosminiy kūnų perpetu-

Dailininkas Jurgis Juodis

JURGIS JUODIS
VYTAUTAS DIDYSIS KOVOS SŪKURY 

Vytautas the Great in the Midst of Battle

um mobile tikslingumas jį pagauna. 
Bet piešdamas erdvę, dail. Juodis 
nepamiršta ir žmogaus. Jo temati
koje vyrauja žmogus, nes autorius 
tikintysis, jis žino žmogų turint ne
mirtingą sielą, kuri pergyvens vi
satoje skriepančius dangaus kūnus. 
Todėl virš visko jo kūryboje vyrau
ja gyvoji dvasia. Dvasia, kuri įpras
mina gyvenimą.

Į dailės meno pasaulius Jurgis 
Juodis pasuko prieš 35 metus, bet 
kaip dailininkas kūrėjas jis tik pas

kutiniuoju metu ima daugiau reikš
tis. Tapybą studijavęs Kauno meno 
mokykloje, J. Juodis buvo nepri
klausomos Lietuvos aviacijos kari- 
ninkas-lakūnas. Tremtyje be pieši
nių jis yra daręs teatrui dekoraci
jų. Pagaliau atvykęs į Ameriką jis 
vėl stojo į mokyklą ir čia baigęs 
“Famous Artists School”, Westport, 
Conn., gavo diplomą. Buvo priimtas 
į amerikiečių dailės sąjungą “Art 
Legue of Long Island, Inc., New 
York” ir į “Art in America Society” 
tikruoju naril. Priklauso Lietuvių14

Dailininkų Sąjungai Chicagoje, da
lyvavo jos narių parodoje.

VI. Mingėla
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MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO PASKAITOS1. Perdėtas dėmesio ir veiklos sukoncentravimas į visuomeninius klausimus be apaštalavimo. Abi sritys gali būti rūpinamos kartu, svarbesnis tačiau yra apaštalavimas, o visuomeninė veikla yra tik apaštalavimo priemonė.2. Tuščiai kalbama apie “pasauliečių emancipavimąsi” iš Bažnyčios hierarchijos kompetencijos ir vadovavimo. Vekla be deramo ryšio yra už Katalikų Akcijos ir Pasauliečių Apaštalavimo sąvokų ribų. Santykis tarp pasauliečių ir Bažnyčios hierarchijos apaštalavimo ir katalikiško veikimo srityse nėra tik
VIENA VALANDA SU MAIRONIUAtkelta iš 8 psl.žinoma, ir “Vytautas pas kryžiuočius” turės ne mažesnį pasisekimą. Bet kaip būtų gerai, kad Maironis verčiau imtų mums kurti dar tokių lyrinių posmų, kur taip krikštoliš- kai blizga ir skamba, kaip paprastutė rasotai gaivi vyturėlio daina... Ir aš atsargiai, rinkdamas žodžius, sakau dainiui: “Taip, kur nenorės Dauguvietis kuo greičiausiai gauti naują tamstos dramos kūrinį, kai publikai taip paliko pirmasis... Bet aš taip geisčiau, kad tamsta mums čia sukurtumei dar ne vieną tokį maironišką brangumyną, kaip štai” ... — ir ėmiau sklaidyti “Pavasario Balsus”, o suradęs kurį sau labiau patinkantį eilėraštį, — jį pusbalsiu skaityti, lyg sau pačiam, paprastai, nuoširdžiai, santūriai.Taip perskaičiau “Ten kur Nemunas banguoja” — ir vogčia dirstelėjau į kūrėją, ar kartais nesišypso pašiepiamai. Ne, žiūri gana maloniai — tad sklaidau toliau ir, radęs, skaitau, jau nebe taip būkštau- damas, “Užmigo žemė”, o baigęs vėl tiriamai dėbteliu į Maironį, ar nežybčioja jam gudriose akyse pašaipos kipšiukai, kaip kad dažnai. Ne: žvilgsnis švelnus ir šiltas... Ieškau, prasidrąsinęs, daugiau, štai “Išnyksiu, kaip dūmas, išblaškomas vėjo.” Skaitau... Baigęs valandėlę tyliu, veizėdamas į dainiaus veidą. O jis švelnaus liūdesio pridengtas. Pertraukdamas pauzą, Maironis sako: “Gal dar paskaitytumei?” Ach, tad mano bandymas nėra jam abuojas? Gerai! Ir imu skaityti “Miškas ūžia”, paskui “Lietuva, brangi mano tėvyne”, “Kur bėga Šešupė.” Sustojau, stebiu. Maironio akys žiūri taip spindulėtai ir lūpos šypso širdingai. Ir jis sako: “Nebūčiau manęs, kad mano eilės būtų tokios malonios klausyti! Paskaityki dar!” Man to tik ir reikėjo. Radau “Išsisupus plačiai vakarų vilnimis”, kur man taip į širdį kalba, ir sakau tuos posmus, tartum savo paties. Dėbteliu baigęs — dainius žiūri kažkur į sau vien regimą tolį, skaudžiai susimąstęs. Valandėlę patylėjęs, skaitau nuostabų “Eina garsas”, čia pats susijaudinau ir baigęs už- skleidžiau tą krikštolo dainyną.Valandėlę abu tylėjova. Pagaliau jis taria; “Ačiū, labai ačiū. Malonią praleidau valandėlę.”Tai buvo daug pasakyta, nes šiaip Maironis nemėgdavo, o gal ir nemokėdavo sakyti vyrams komplimentų. Tam kartui atsisveikinau, nes netrukus bus vakarienė.Buvau patenkintas: ta viena valanda suartino mane su Maironiu gal labiau, negu būtų galėję tai padaryti daugelis susitikimų.

Atkelta iš 5 psl. žmogiškos drausmės reikalas, o yra Kristaus palikta tvarka. Per apaštalus Kristus paliko hierarchiją Bažnyčioje pašvęsti, valdyti ir mokyti. Be hierarchijos niekas negali savintis sau nė vieno iš tų trijų dalykų.3) Taip pat yra tuščios kalbos apie vadinamą laisvą “pasauliečių teologiją”. Teologija yra viena. Bažnyčios nuostatai vienodai saisto ir kunigus ir pasauliečius. Ir kunigai ir pasauliečiai turi laikytis tų pačių ortodoksijos ir drausmės ribų. Negalima teisinti pasauliečių, esą jiem valia teologijos srityje laisviau kalbėti, kadangi jie nesą teologijos studijavę. Išmintingas žmogus nesikėsina kalbėti jam nežinomais klausimais — tai yra diletantų kelias.Kad teologų teologija būtų moksliška ir mokslininkų mokslas būtų teologiškas, krikščionys teologai ir mokslininkai turėtų savo tarpe bendradarbiauti. Teologas nėra kompe- tingas kalbėti žmogaus ir bendrai prigimties klausimais, jeigu nėra tinkamai susipažinęs su žmogaus kūno prigimtimi ir bendrai gamtos mokslais. Taip pat ir mokslininkas savo išvadose gali tapti heretiškij hipotezių skelbėju, jeigu pakankamai nenusimano teologijoje. Popiežius Pijus XII visiems sektinu pavyzdžiu mini vokiečių Goerresge- selschaft, kur teologai bendradar- bia su gamtos mokslų žinovais.žvelgiant į mūsų laiką, kuriame bedieviškasis komunizmas išaugo į didelę jėgą, pavergė didelį skaičių katalikų ir graso kitiems kraštams, visi katalikai turėtų giliai įsisąmo- nnti, kad Bažnyčios misija yra atkovoti, kas buvo prarasta ir apšviesti tautas ir teritorijas, kur Evangelija dar nepasiekė. Katalikui netinka aimanuoti, kaltinti praeitį ar dabartį, o reikia planingo, sistemingo, drausmingo visų katalikų darbo dalintis išganymo dovana su tais, kurie jos nepažįsta, — baigė vyskupas V. Brizgys. —o—Dr. Andrius Baltinis MODERNUSIS ŽMOGUS IR TIKĖJIMAS Į DIEVĄsavo paskaitoje visų pirma atkreipė dėmesį į vieną svarbiausių pažiūrų, klaidingai išvedančių krikščioniškos religijos krizę. Dėl to, esą, mažėjanti ir jos įtaką į Vakarų kultūrą, kurios žlugimas artėjąs. Sąryšy su tuo keliamas labbi rimtas rūpestis tek dėl atskiro žmogaus, tiek dėl tautų ir net visos žmonijos ateities.Pravartu tad pažvelgti į modernaus žmogaus santykį su religiją. Nors religija yra daug daugiau negu žinojimas ir savo esme visai kas kita, tačiau joje yra ir pažinimo momentų, tarp kurių svarbiausi, kad yra Dievas, viršgamtinė Būtis, kuri yra visos tikrovės priežastis, šaltinis ir tvarkytoja.šiuo pažinimo atžvilgiu modernusis žmogus ir daro daugiausia prie- kaitštų religijai. Juos visus galima suskirstyti į 3 dideles grupes.Pirmieji priekaištai taikomi tikėjimui į Dvievą, kritikuojant Jo išraišką šv. Raštu, dogmomis ir kultu. Antri priekaištai proto atžvilgiu taikomi pačiai tikėjimo į Dievą idėjai. Pagaliau galima daryti priekaištai išeinant iš pasaulio netobulumo fakto.

Pirmosios rūšies priekaištai patys populiariausi. Jie remiasi naivia pažiūra, kad tikėjimas į Dievą stovi ar krinta su kiekvieno šv. Rašto žodžio, dogmos, ar kulto žodinės išraiškos priimtinumu ar nepriimtinu- mu. Tikėjimo į Dievą žodinės išraiškos netobulumus yra gerai išaiškinę šv. Rašto tyrinėtojai ir teologai, todėl daugeliui moderniųjų žmonių šie dalykai yra aiškūs ir nesudaro jokių kliūčių tikėjimui į Dievą.Tikėjimo į Dievą esmė glūdi antgamtinės Būties pripažinime ir santykių su ja palaikyme, čia tat neigiama pati antgamtinė Būtis, ginama tezė, kad jokio Dievo nėra, ir kiekviena kalba apie Jį yra be užtenkamo pagrindo mokslo ir proto atžvilgiu, kad mokslas įrodo, kad Dievo iš viso nėra, žmonės, kurie tai tvirtina, yra mažai įsigilinę į mokslo pagrindus ir kompetencijos problemas ir mokslo ribas. Jei jie būtų įsigilinę, jie gėdytųsi tvirtinti, kad mokslas yra įrodęs, kad Dievo nėra, nes kiekvienas, kuris šiek tiek yra susipažinęs su logikos pagrindais, žino, kad — kad koks nors daiktas neegzistuoja,jo nėra, iš viso negalima Įrodyti. Egzistenciniai, t. y. kokį nors buvimą išreiškiantieji sprendimai, yra įžvalgos sprendimai taip, kad kas nors gali sakyti, kad jis ėnra įžvelgęs ar matęs kokio nors dalyko, bet negali sakyti, kad jo iš viso nėra: ką vienas nėra įžvelgęs ar matęs, tai kitas gali būti įžvelgęs.tų ir nekritiškų Dievošiuos Dievo buvimo neigimus dr. A. Baltinis pavadino dirbtinai sudarytais ir nekritiškais. Ilgiau to nenagrinėdamas, jis pabrėžė, kad mėginimai įrodyti, kad Dievo nėra ir kad Jo egzistencija negalima, yra visiškas nesusipratimas, nes mokslo pagrindinė metodologinė tiesa yra, kad kieno nors nebuvimo iš viso negalima įrodyti.šalia Dievo buvimą neigiančių, yra daugybė žmonių, kurie Dievą yra įžvelgę ir Jo buvimą betarpiškai išgyvenę ir patyrę. Ir jie nėra tamsūs, nesąmoningi, bet aukštai iškilę, genialūs žmonės, filosofai bei mokslininkai su aštriai kritišku protu. Iš to seka, kad Dievo buvimas filosofijos ir mokslo atžvilgiu yra rimtai ir nesugriaunamai pagrįstas ir kiekvienam mąstančiam žmogui aiškus ir priimtinas.Todėl labai mažai yra tokių, kurie proto ar mokslo atžvilgiu gali abejoti Dievo buvimu. Tačiau rimta abejonė iškyla iš ensančio pasauly blogio: jei yra aukščiausioji Būtis ir ji visagalė ir teisinga, arba kaip kai kurie gilesnieji mąstytojai mano, kad ji yra pati Meilė, tai jos sukurtasis ir palaikomasis pasaulis turėtų būti geras, jame turėtų viešpatauti laimė ir teisybė. Bet jame daug blogio ir kentėjimų ir srovėmis teka nekaltųjų kraujas ir ašaros.Nors daugybė šių blogybių kyla iš pačių žmonių, tačiau neišvengia mai kyla klausimas, kodėl Dievas sutvėrė žmones tokius netobulus? Įsigilinus i šį klausimą, paaiškėja, kad šis netobulumas yra būtina sąlyga didesniam žmogaus tobulumui — jo laisvei. Be laisvės žmogus būtų automatas ir jo veiksmai neturėtų jokios dorovinės vertės. Bet laisvėje glūdi galimybė nukrypti nuo gėrio ir siekti blogio, kristi į moralinę nevertybę, į visokias kaltes. Iš čia pasauly tiek daug blogio ir tragizmo.Bet šis tragizmas jokiu būdu nesilpnina Dievo buvimo tikrumo. Kuo gi remiasi mūsų pretenzijos, kad 

pasaulis būtų idilė, o ne tragedija? Ar pirmasis pats savyje būtų tobulesnis už pastarąjį?Tai labai sunku tvirtinti. Kiekvienu atveju, ir tragiškoji žmogaus egzistencija, surišta su žvelgimu atviromis akimis į baisius, bet neišvengiamus dalykus, neleidžiant jų būti išjudintam iš savo būties gi- lausių pagrindų, yra aukštos rūšies egzistencija, ir kas ją bus įžvelgus, tas visai nenorės paneigti giliausios transcendentinės Būties buvimo, bet, galbūt, kaip tik čia įžvelgs jos buvimo patvirtinimą.
Kun. K. Raimondas Jančauskas “TAUTINĖS KULTŪROS GALIMUMAI J. A. V. MOKYKLOSE”paskaitoje palietė nepaprastai opų klausimą, sukėlusį didžiai karštas diskusijas, nebetekančias mokslinių svarstymų ribose, čia paduodame prelegento minčių santrauką.Nepakanka turėti parapijas, spaudą, literatūrą ir vasarines stovyklas, norint išlaikyti lietuvybę šitoje šalyje. Jaunoji karta greitai skiriasi nuo senosios, ypač nuo to meto, kai patenka į valstybines ar į pritinęs mokyklas, kurios jokios tautybės nepaiso. Nepalankiai veikia ir visuomeninė apianka. Be to, mišrių šeimų sukūrimas yra taip pat didelis nutautėjimo kelias.Taigi, reikia sutikti, kad vienintelė priemonė išlaikyti lietuvybei yra savo mokyklos, kurios teigiamai derintų amerikietišką ir lietuvišką kultūrą.Privačioms mokykloms neįmanoma išsilaikyti. Dėl privačių mokyklų paramos katalikai, pavyzdžiui, kreipiasi į valdžią. Jų kova yra pavyzdys ir kitems.Išsikovojus teisę pasirinkti mokymą su tikyba ar be tikybos, tėvai gali reikalauti teisės apsispręsti ir kitais klausimais, pav., kokia jų vaikams turi būti dėstoma literatūra, kokių turi būti mokoma meno dalykų, kalbų ir tt. Tokiu būdu ir mes, lietuviai, galėtume bandyti organizuoti savo mokyklas, atitinkančias mūsų reikalavimus arba pakeisti vietose jau esančias mokyklas, suprantama, nenuskriaudžiant savo vaikų ir nepakenkiant šiam kraštui.Kaip įvesti kultūrinę autonomiją su valstybine parama? Pirmiausia reikia turėti nusistatymą, kad mūsų ypatinga kultūra turi vertės ir turi būti kaip nors išlaikyta, čia reikia rimtumo, nes mes neišvengimamai turime prisidėti ir prie JAV kultūros.Antra, norėdami daugiau laimėti ir to siekdami demokratiniu keliu, turime dėtis su šios šalies katalikais ir dalyvauti jų kovoje, kuri dabar, atrodo, eina teigiama prasme, kad tėvai turėtų didesnį balsą savo vaikų auklėjimo klausimais. Prisidėdami prie tos kovos, išnaudotume pilietinę strategiją savo teisėms ginti. Patirtume, kad svarbu ir kitiems žydams, italams, lenkams, tas pačias teises, turėti, siekiant išlaikyti savo tautybę.Trečia, bendradarbiaudami su kitų tautų reprezentantais, išsiaiškintume įvairių tautų galimumus JAV mokyklose. Pasitardami su žydais, galėtume sužinoti, ar apsimoka išlaidos jų bandomam Yeshiva Universitetui rytuose arba žydų Mokslų Kolegijai Chicagoje. Tokie pasitarimai padėtų greičiau ir tiksliau vykdyti savo norus.
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Kun. R. K. Jančauskas, SJ, yra Chi- 
cagoje gimęs lietuvis (1915). Bai
gęs šv. Antano par. mokyklą ir šv. 
Ignaco aukštesniąją, 1932 m. įstojo 
į Tėvų Jėzuitų draugiją. Kunigu įšv. 
1945 m. B. A. laipsnį įsigijo Loyolos 
u-te, ir M. A. laipsnį ekonomikos 
srityje — St. Louis un-te. Studijas 
gilino Columbia ir Detroito univer
sitetuose, D. Ph. laipsnį gavo Kata
likų un-te 1955.

Loyolos un-te dėsto ekonomiką ir 
statistiką. Yra prisidėjęs prie para
šymo knygų, kurias vartoja studen
tai: Money and Banking (1957), 
Public Finance (1959), Principles 
of Economics (1959). Rašo žurna
luose moralės ir ekonomikos santy
kio klausimais.

Pagaliau, reikia paliesti ir šį svar
bų klausimą: ar mūsų vaikai no
rės lietuviškoje kultūroje augti ir 
mokytis?

Kadangi šis klausimas būtų per 
sunkus vienam išspręsti, galima 
bent tiek užsbrėžti: kurioje nors 
vietoje suburti gyva amerikiečių lie
tuvių grupė, kuri aiškiai įrodytų, 
kad ir tokiu keliu asmuo gali pilnai 
išugdyti savo asmenybę.

KNYGOS IR AUTORIAI
Atkelta iš 12 psl.

—“Giedra” — vyresniosios giedri- 
ninkės ir korporacija papskelbė ro
mano konkursą. Premija — $1000. 
Data: 1963 m. rugsėjo 1 d.

Sąlygos: Romano herojus turi bū
ti teigiamo charakterio lietuvė mo
teris. Pageidaujama, kad būtų su
kurtas idealus dvasinis ir fizinis 
lietuvės moters tipas. Fonas gali 
būti panaudotas istorinis, netolimos 
praeities, daraties, ar ateities. Dy
dis: nemažiau 200 mašinėle rašytų 
psl.

Rankraštis pasirašomas slapyvar
džiu ir sunčiamas konkursij įpras
tine tvarka romano komisijai: 8741 
Albany Ave., Chicago 42, Ill.

Konkurso komisija: Benys Bab- 
rauskas, Kazys Bradūnas, Elena 
Juknevičienė, Vincas Ramonas, Ju
zė Vaičiūnienė.

Konkurso skelbimas išspausdin
tas Draugo paskutiniam psl. 1961, 
rugp. 29 d.

—Prancūzų kariuomenės luksu- 
sinis žurnalas Revue Historique de 
L’arme savo š. m. Nr. 2 3-25 psl. pa
talpino pulk. J Chabanier straipsnį 

Tannenberg 1410. Pulk J. Chabanier 
jau ne pirmą kartą tame pačiame 
žurnale rašo Lietuvą liečiančiais 
klausimais.

—Baigiamas spausdinti “Elemen
torius Ė”, kurį parašė pedagogas Ig
nas Malėnas. Spausdina saleziečių 
spaustuvė Italijoje, leidžia Ateitis, 
remiama Neries bendrovės savinin
kų dr. J. Kazicko ir dr. K. Valiūno.

Elementorius parašytas visai nau
ju metodu ir pradžioje vietoj įpras
tinės A raidės eina Ė, kuri esanti 
viso skaitymo pradžia.

—Prel. M. Krupavičius rašo J. Go
biui, kad jis užtikęs pas senuosius 
lietuvius ateivius senų retų lietuviš
kų knygų, kurių jie nevertina ir 
mielai atiduoda. Neabejojame, kad 
yra ir daugiau senųjų ateivių, kurie 
norėtų nusikratyti tokiomis senie
nomis. Daugelis, nesuprasdami blo
gai darą, tokias senas knygas ati
duoda popierių rinkėjams. Perspė
jame: tai yra lietuviškų kultūros 
turtų naikinimas — nedarykite to, 
visus senus leidinius — knygas, 
laikraščius ir kitus spaudinius ati
duokite raštą išmanantiems žmo
nėms arba tiesiai lietuviškiems ar
chyvams, knygynams bei draugi
joms. Naujieji ateiviai, mūsų žur
nalo skaitytojai, kviečiami talkon 
rinkti ir gelbėti senuosius — JAV-se 
ir Nepriklausomoje Lietuvoje — 
leistus raštus.

—“Mūsų žingsniai”, Santaros ir 
šviesos sambūrio leidžiamas biule
tenis, spausdinamas “Naujienų” šeš
tadienio priede, rugsėjo 16 d. laido
je spausdina Santaros-Šviesos suva
žiavimo aprašymą, kuriame tarp ki
to ko rašoma, kad “išleistas suva- 
žiaviminis “Fluxus” leidinys.”

Spaudoje dar nenutilo kalbos dėl 
skelbto išeisiant bendradarbiautojų 
su sovietais “Fluxus” leidinio; ar 
tai tas pats, ar tik plagijatas, nes, 
matyt, leidinio redakcija nebuvo su
važiavime R. Vaičio skaitytoj pa
skaitoj, kur jis “parodęs, kokių įdo
mių žodžių lietuvių kalba turi įvai
rioms funkcijoms nusakyti.”

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti

Atžala. Cicero Aukštesniosios Lituanisti
kos Mokyklos penkmečio metraštis. 1956- 
1961. Red. Č. Grincevičius, dail. Alg. Ku- 
rauskas, techn. red. J. Kreivėnas. Sveiki
nimai, iliustruota mokyklos istorija, moky
tojai, abiturientai, mokiniy rašiniai ir pai
šybos darbai. 80 psl- Simpatiškas, dailiai 
ofsetu atspaustas leidinėlis.

Ignas Končius, Žemaičio šnekos. I dalis. 
Nidos Knygy Klubo leidinys, Nr. 33. 1961. 
283 psl. Nariams — $1, nenariams $1.50.

Juozas Girnius, Tauta ir tautinė ištikimy
bė. Su dr. V. Vardžio ir St- Barzduko įžan
gos žodžiais. Išleido "Į Laisvę Fondas Lie
tuviškai kultūrai ugdyti" (dr. P. Celiešiui 
mecenuojant). Leidinio nr- 2. 1961. 320 p. 
Aplankas S. Ramanausko. Kaina $3-50.

Leave Your Tears in Moscow. By Barba
ra Armonas as told to A. L- Nasvytis. J. B. 
Lippincott Co. Philadelphia and New York. 
1961. 222 p. $3.95.

Šie Armonienės vergijos ir tremties išgy
venimai Sibire, surašyti inž. A. Nasvyčio, 
jau prieš pasirodant knyga susilaukė dėme
sio amerikiečiy tarpe ir sutrumpintai per
leisti per Life žurnalą. Dabar išėjo 20 .000 
egz. laida, prie kurios išpirkimo, reikia 
manyti, daug prisidės ir lietuviai, nes tai 
knyga, kuri įdomi pačiam paskaityti ir ver
ta padovanoti kitataučiams, kad bent kiek 
pamatyty, kas yra komunizmas. (Ištrauka 
ir apie autorius žiūr. angliškai 22 ir 23 p.)

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ,

J VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
| Furniture Center, Inc.

Vietinių ir importuotų baldų prekyba. 

Baldai siunčiami į visą Ameriką Ir už jos ribų.

MARQUETTE PARKE
| 6211-6219 So. Western Ave. PRospect 8-5875
| BRIDGEPORTE — ved. Ed. Rudaitis

| 3207 So. Halsted St. Victory 2-4226

CLEM'S MARKETS
• Puikios lenkiškos dešros, švie- 

a žiai namuos gamintos.

• Importuoti lenkiški kumpiai.

• Įvairiausi mėsos ir maisto pro- 
g dūktai.

■ Galima užsisakyti mažesniais ar-
■ ba didesniais kiekiais, piknikams, 
g bankietams, vakarienėms.

Clem’s Markets jau keletas metų 
g patarnauja Los Angeles ir apylin- 
s kės lietuviams.

šiuo laiku turime tikro lietuviško 
| sūrio, gaminto Andrulio ūkyje.
| 3002 W. Florence • PL. 95058 
g 7529 S. Normandie • PL. 3-9676

Clem Taberski, savininkas
| OIIIDIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIM

j ADOLPH and CECELIA
| CASPER

Laidotuvių Namas

COWLEY & CASPER
g praneša, kad dėl freeway'jaus pravedimo 
H susidariusiy nepatogumų, persikėlė į nau

ją vie*ą ir susijungė su

Į LUKE O'CONNOR &
| SONS MORTUARY
g 931 W. Venice Blvd. Richmond 9-1061
9 Mes čia patarnausime savo draugams lie
ji tuviams su tuo pačiu nuoširdumu ir sim- 

tija kaip ir anksčiau.
| oiiiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

HELEN'S
I HOUSE OF BEAUTY

New Address:
HELEN MOCKUS
5265 Fountain Ave.

| HOLLYWOOD California

g New Telephone: NOrmandy 5-3351
| oiiiiiiiiHiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiii^

PAKEITĘ ADRESĄ,
Į neužmirškite pranešti LD leidyklai.

■■■m

P. V. RAULINAITIS
H Real Estate-Insurance-Tax Returns
g Notaro darbai; namų ir automobi- 
g lių apdraudos; mokesčių apskaičia- 
g vimas; tarpininkavimas namus per- 
g kant ir parduodant; dokumentų 

vertimas.
| NO 2-5433, Los Angeles 27, Calif, 
g Res.: 1972 N. Commonwealth Ave. 
B

| iiiiiiiiiiiiiiiiiiih

Linkėjimai 
taupytojams ir skolintojams

| CRANE SAVINGS &

J LOAN ASS'N

B. R. PIETKIEWICH,

President
| 2555 W. 47th St., Chicago 32, Ill.
| niiiiinmiim™

| ANTANAS F. SKIRIUS

| REAL ESTATE — TAX SERVICE 

INSURANCE

Kreipkitės telefonu NO 4-2919

arba įstaigoje
J 4366 Sunset Blvd., Hollywood 29.

Calif.

| oiiiniiiBBiuBiniiniiiN

I LITHUANIAN REALTY
I COMPANY

Charles Luksis Realtor
■

Phone: EX. 4^986I
3020 Wilshire Blvd.B

fl Mielai patarnauja norintiems pirkti- 
g parduoti namus ir sklypus; apdraus- 
g ti automobilius, namus ir kitokį 

turtą; gauti paskolas.
Atlieka notaro darbus.

SANTA MONICA, CALIF.
I

17



{ Lietuvių Fronto Bičiulių Centro valdyba (iš 
kairės): dr. J. Kižys, dr. V. Majauskas, dr. P. 
Kisielius, prof. J. Brazaitis, pirmininkas, L. 
Prapuolenis, dr. Vardys (tuo metu “Į Laisvę” 
redaktorius; dabar ĮL redaktorium pakviestas 
P. Daunys), dr. K. Ambrozaitis. (Nuotraukoje 
trūksta inž. V. Naudžiaus). Nuotrauka daryta 
Liet. Fronto Bičiulių konferencijos metu Cle- 
velande gegužės 28-9 d.

Dr. P. Kisielius mecenavo neseniai išleistą 
V. Mačernio poezijos knygą. Antroji frontinin
kų fondo kultūrai liet, remti išleista knyga yra 
dr. J. Girniaus “Tauta ir tautinė ištikimybė", 
kurią mecenavo dr. P. Celiešius.

Central committee of the political organiza
tion “Lithuanian Front”.

Liet. Prekybos ir Pramonės rūmų Golfo 
Dienos rugp. 16 (Silver Lake County Club, Or
land Park, III.) moterų laimėtoja Josephine 
Mills ir vyrų — Charles Macke, Jr.

Golf day champions of the Lith. Chamber of 
Commerce in Chicago, Ill.

Ateitininkų Sendraugių stovykla “Dainavoje” prie Michiga- 
no ežero sutraukė 70 dalyvių; savaitgalyje skaičius pakilo 
iki 120. Įvairi programa linksmino poilsį ir davė susikaupti 
taip pat rimtam darbui.. Paskaitų cikle buvo nagrinėjami 
šie klausimai: Visuotinis Bažnyčios suvažiavimas (kun. dr. 
(doktorantas K. Keblys),Nutautimas ir moralė (kun. J. Ki- 
Bičiūnas ir kun. V. Bagdanavičius), Kūrėjas ir veikėjas 
dikas), Lietuvių Bendruomenė ir jos uždaviniai (St. Barz- 
dukas), Ateitininkai tautinėje kovoje (S. Sužiedėlis, B. Vit
kus ir dr. A. Damušis), Amerika XX-me amžiuje (dr. Arūno 
Liulevičiaus vadovauta tema atskirų studijų būreliuose).

♦
Lithuanian Catholic Intellectuals organization’s “Ateitis” 

summer camp participants in “Dainava”, Manchester, Mich.

'If 1D f) 1 y a) i u a

Operos solistė E. Kardelienė, Montrealy, Kanadoje, su savo 
studijos mokinėmis solistėmis J. Pauliute ir E. Paškevi- 
čiene. Pauliutė pakviesta koncertuoti Chicagoje.

Opera singer E. Kardelienė of Montreal with two of her 
voice students, J. Paliutė and E. Paškevičienė.

I
Medellino, Kolumbijoje, liet, kolonijos reprezentacinė grupė 
Medellino šv. Jėzaus širdies garbei tradicinėje eisenoje, 
kurioje dalyvauja 200.000 žmonių. Lietuvių grupei sukelta 
daug ovacijų. Liet, grupei vadovavo kun. M. Tamošiūnas.

Representative Lithuanian group in the traditional Sac
red Heart procession in Medellin, Colombia.
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Tautos Dainiui Maironiui paminklas, birželio 25 d. pastatytas Clevelando 
Kultūriniam tautų daržely. Biustą darė skulpt. E. Docienė iš Toronto. 
Buvo pamaldos, atidengimo iškilmės ir banketas. Pamaldose pamokslą pa
sakė kun. dr. J. Prunskis, giedojo ir Maironio tekstais dainas dainavo čiur- 
loniečių ansamblis. Maironio paminklo įrengmo komitetui pirmininkavo 
V. česnulis.

A monument for Lithuania’s poet Maironis was recently erected at the 
Cultural Gardens in Cleveland, Ohio. Foto V. Kizlaitis

I. Balfo pirm. Končius su Balfo Muenchene tarnautojais: 
įgal. I. Rugienius, E. Kairienė, G. Šimkutė-Johansen ir S. 
Laukaitienė (stovi). Dalį tarnautojų atlygina USPE.
II. Dr. kun. Končiaus 70 metų proga suruošto pagerbimo 
liepos 30 Muencheno Haus der Begegnung prieky dalyvių 
dalis. Matyti T. A. Bernatonis, E. Simonaitis, dr. kun. L. 
Gronis, Balfo patarėjas adv. K. Oleka ir kt.

Dr. kan. Končius vėl Balfo reikalais keliavo po Europą, 
lankėsi Bonnoje, dalyvavo šalpos draugijų konferencijoje, 
aplankė daugelį liet, stovyklų, dalyvavo Genevoje Pabėgė
lių šalpos ir įkurdinimo klausimams svarstyti konferecijoj.

BALF chairman Rev. J. Končius with other workers for 
the relief organization, Munich, W. Germany.

Fatimos Marijos grota šv. Juozapo par. Shenandoah kapi
nėse pašventinta rugp. 6 d. Parap. kleb. kun. J. A. Karalius.

Our Lady of Fatima Shrine at St. Joseph’s cemetery 
in Shenandoah, Penna.

Lietuviška kopytėlė Vaikų Namų kie
me Toronte (projektas arch. Kulpavi- 
čiaus). Prie jos stovi J. Matulaitis, ko
plytėlės statytojas ir fundatorius. Ma
tulaičiai yra daug prisidėję ir prie dar
želio statymo.

Lithuanian cross-way chapel at the 
Children’s Home in Toronto, Canada.

Dr. Vincui Kudirkai paminklas, nese
niai pastatytas Liet. Tautinėse kapi
nėse Chicagoj.

Paminklo atidengimo iškilmės įvyko 
rugsėjo 16 d.

A monument for Dr. V. Kudirka, 
recently erected at the Lith. national 
cemetery in Chicago, 111.

I. Lietuvių Bendruomenės Montrealio Apylinkės
valdyba. Sėdi iš k. J. Lukoševičius, vicepirm., J. 
Rinkevičienė, kultūros fondo įg., A. Norkeliūnas, 
pirm., J. Adomonis, sekr. Stovi: dr. J. Mališka, šal
pos reik, ved., V. Kudžma, parengimų vad., P. Pe
lekas, ižd. Foto L. Stankevičius

Commitee of the Lith. Community in Montreal.

II. Montrealio liet, kooperat. bankas “Litas” posė
džiauja. Iš kairės: J. Kardelis, D. Jurkus, banko 
dir., A. Norkeliūnas, P. Rudinskas, J. Juškevičius, 
L. Bernotas, pirm., V. Zubas, Rukša, J. Bulota, rev. 
kom. pirm., ir B. Staškevičius (nėra Vazalinsko).

Lith. Bank “Litas”, of Montreal, directors during 
their recent meeting.
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ŽMONES, DIENOS 
IR DARBAI

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

— Eiena Tumienė, University of 
Southern California ir Immaculate 
Heart College profesorė, pakviesta 
dėstyti pasaulinę literatūrą. Los 
Angeles County Art Institute.

—Boston Bar Association meti
niame susirinkime adv. A. O. Shali
ną vėl buvo perrinktas svarbios ko
misijos — Unlawful Practice of the 
Law, — nariu 1961-2 metams.

—Lietuvos konsulas Chicagoje dr. 
neraliniu konsulu Chicagoje.
P. Daužvardis pakeltas Lietuvos Ge- 
tarnauja U. R. Ministerijoje nuo 
1925.VIII.20. Tų metų XII.11 jis pa
skirtas Lietuvos vice-konsulu New 
Yorke, o nuo 1937.IV.16 jis yra Lie
tuvos konsulas Chicagoje.

Valstybės Departamentas jam iš
davė pažymėjimą su Valst. Sekreto
riaus Dean Rusk parašu, kad nuo 
š. m. rugp. 11 d. dr. P. Daužvardis 
yra oficialiai pripažįstamas Lietu
vos generaliniu konsulu Chicagoje.

—Valstybės Dep-to, USIA Recre
ation Ass., atsiuntė Lietuvos pasiun
tinybei padėkos laišką už Bostono 
L. T. šokių Sambūrio, vadovaujamo 
O. IVaškienės, V. Departm. tarptau
tinėje Gala dalyvavimą š. m. birže
lio 13 d. Padėkos laiške pažymima, 
kad lietuviai šokėjai labai praturti
nę programą, įnešę entuziazmo ir 
visų dalyviy buvo nuoširdžiai svei
kinami.

—Rugsėjo 8 — spalio 13 d. Wa
shingtone įvyko 8-ji Tarptautinė Ke
ramikos paroda Smithsonian Insti
tuto Natural History Muziejuj. Lie
tuvos Pasiutinybė Washingtone 
šioje parodoje išstatė šešis jos nuo
savybėj esančius lietuvių keramikų 
darbus.

—Lietuvių Muzikos Komisija Chi
cagoje spalio 7 d. Jaunimo Cent
re rengia Juozo Bertulio 50 metų 
muzikinės ir visuomeninės veiklos 
minėjimą. Bus susirinkimas, J. Ber
tulio kūrybos paroda ir vakarienė.

—Rugsėjo 17 Kalifornijos L. Ben
druomenės Centre Los Angeles Dra
mos Ratelis turėjo metinį susirinki
mą. Dalyvavo apie 20 asmenų, jų 
tarpe ir nenarių, bet teatru besido
minčių. Iškelta eilė sumanymų re
pertuaro, režisūros, lėšų telkimo pa
statymams ir pn. Nutarta sudaryti 
pastovų Ratelio narių sąrašą ir ap- 
sidėti po $1 mokesčio metams. Val- 
dybon išrinkta: V. Gilys, V. Dovy
daitienė, D. Mitkutė, Apeikienė ir 
Žilevičiūtė.

Posėdžiui pirmininkavo A. Miro
nas, sekretoriavo V. Mitkutė.

Praėjusios valdybos pirmininkas 
buvo V. Gilys. Jam pirmininkaujant 
ir Los Angeles L. Bendruomenės 
Apygardos valdybai padedant lėšo
mis ir talka, buvo pastatytas G. Ve
ličkos pjesė “Minija vėl išsiliejo.”

—Aktorė Gražina Digrytė, Vienos 
lietuvaitė, buvo pakviesta atlikti re- 
čitatyvinę programos dalį literatū
ros vakare, kurį surengė Oesterrei- 
chische Volkspartei Rerum Nova- 
rum enciklikos 70-ties metų proga. 
G. Digrytė, prieš kelius metus bai
gusi garsiąją Muzkos ir Dramos 
Akademiją Vienoje, susilaukė šia
me vakare didelio pasisekimo, re- 
čituodama austrų ir vokiečių poetų 
kūrinius.

—Rugsėjo 10 Los Angeles Bend
ruomenė surengė Lietuvių Dieną, 
kurios svarbiausia dalis buvo kon
certas. Koncertą atliko sol. J. Vaz- 
nelis iš Chicagos ir P. Armono su
organizuotas kvartetas “Daina”. Vi
suomenė koncertu labai domėjosi 
ir solistą priėmė karštomis ovacijo
mis, iššaukdamas bisui. Solistas J. 
Vaznelis padainavo liet, kompozito
rių dainų ir ištraukų iš operų. Lais
vai valdomas ir plačios skalės bal
sas nepaskendo blogai rezonuojan
čioje Ukrainiečių salėje: skambėjo 
galingai ir pagaunančiai. Kvarteto 
dainininkai losangeliškiams girdėti 
kitais atvejais, pirmoje dalyje užsi
rekomendavo gerai, bet pasimetė 
išėję su solistu Vazneliu. Solistui 
akomponavo Ruth Buell, kvartetui 
R. Apeikytė, puikiai koncertui va
dovavo ir pranešinėjo V. Mitkutė.

—žurnalistas Pranys Alšėnas, LD 
bendradarbis, sulaukė 50 metų. Tai 
atžymėjo keli liet, laikraščiai, ku
riuose jis gausiai bendradarbiauja. 
Vokietijoje P. Alšėnas yra išleidęs 
beletristikos mėginimų, vardu “Ta
lismanas”’. Neseniai leidykla “Rū
ta” Kanadoje išleido jo rašinių rin
kinį “Maži žodžiai.” Pr. Alšėnas 
nenuilstamai seka svetimą spaudą, 
tuojau informuoją mūsiškę ir daž
nai laiškų forma svetimuosiuose 
kelia bei oponuoja lietuviškus rei
kalus.

— Bostono garsaus Liet. B-nės 
Kultūros Klubo dabartinę valdybą 
sudaro: pirm. dr. Bronius Baškys, 
vicepirm. Jadvyga Barūnienė ir Da
nutė Izbickienė, sekr. inž Apolina
ras Treinys, kasin. Stasys Eiva.

—Vienuolis salezietis kun. Petras 
Urbutis iš Italijos, lankydamas A- 
merikos Vakarus, užsuko į Los An
geles ir lankėsi LD redakcijoje. Do
mėjosi spaudos reikalais ir pažadė
jo parūpinti reportažą iš kultūrinės 
liet, saleziečių veiklos Italijoje.

—Gasparas Velička parašė naują 
vaidinimą, kurį ketina statyti Los 
Angeles Mažosios Lietuvos bičiuliai.

— Dr. J. ir Giedrė Gudauskai, at
sikėlę iš Chicagos, įsikūrė Santa 
Monica, Calif. Dr. J. Gudauskas ga
vo darbą Los Angeles veteranų li
goninėj. Giedrė Gudauskienė, mu
zikė kompozitorė, žada įsijungti į 
vietos kultūrinį gyvenimą.

—Buv. Lietuvos Operos Teatro so
listė Vincė Jonuškaitė Leskaitienė 
vasaros atostogas praleido pas se- 
srį Santa Barbara, Calif. Nnumato- 
ma jos paskaita apie senąsias liet, 
liaudies dainas Los Angeles Kultū
ros klube.

—Vincas Kazokas, poetas ir re
daktorius, Sydnėjuje Australijoj, 
Plunksnos klubo susirinkime skai
tė paskaitą tema “Literatūros kūri
nio tematika ir momento reikalavi
mai”, kuri sukėlė daug diskusijų 
narių tarpe.

— Stasys Santvaras, So. Boston, 
Mass., pakviestas ir sutiko redaguo
ti kultūrinį priedą “Dirvoje”, kuris 
būsiąs “Darbininko” Kultūros Prie
do formato ir pasirodysiąs neperio
diškai.

—Rugsėjo 7 d. New Yorke mirė 
“Tėvynės” redaktorius M. L. Vasil- 
Vasiliauskas. SLA spaustuvėje jis 
išdirbo 40 metų, redaktoriaus parei
gose — 13. Tuo tarpu “Tėvynę” re
daguos redakcinė kolegija: .Anta
nas Sodaitis, pirm., Jonas Petrėnas 
(rašyt. P. Tarulis) ir kun. Petras 
Dagys.

Los Angeles Lietuvių Dienos koncerto dalyviai (iš dešinės): solistas Jonas 
Vaznelis, akomp. R. Buell, vyrų vartetas “Daina” — Jarašiūnas, Seliukas, 
Armonas—vedėjas, Dargis ir Mačys; pranešėja V. Mitkutė.

The performers of the musical program of the concert, sponsored by Los 
Angeles Lithuanian Community, Sepember 10. Foto L Kančauskas

— LD skaitytojas A. V. Savage iš 
Locust Point, Md. atsiuntė $20.00 
prenumeratos mokesčio, įsakmiai 
pažymėdamas, kad tai yra jo mokes
tis tik už šiuos metus. Už tokią LD 
garbės prenumeratą jam priklauso 
didelė LD leidyklos padėka.

-— LD leidyklą aplankė Los Ange
lėse besisvečiuojąs Tėvas J. Vaiš- 
nys SJ, “Laiškų Lietuviams” redak
torius. Jis domėjosi žurnalo leidimo 
ir iliustravimo klausimais ir papa
sakojo apie savo laikraščio darbą 
bei planus. “Laiškai Lietuviams” 
mūsų religinėje spaudoje yra bene 
pirmas toks kultūringas ir estetiš
kai patrauklus žurnalas. Jis deda 
daugiausia liet, dailininkų darbus 
ir meniškai atliktas foto nuotrau
kas, nebūtinai grynai religinio po
būdžio.

— Bostono Lituanistinei šeštadie
ninei mokyklai šiais metais vado
vauti išrinktas rašytojas Antanas 
Gustaitis, Lietuvoje kurį laiką dir
bęs mokytojo darbą, o vėliau perė
jęs į radijofono ir teatro sritis.

— Lietuvos Atstovo J. Kajecko 
kalbą, pasakytą Il-oj L. Dainų šven
tėje, išspausdino “Congressional Re- 
cods” No. 149, psl. 16057-58 (VIII. 
28.) Congr. Records tiražas 42.000.

—Montrealyje rugsėjo 2-3 dieno
mis įvyko Kanados Vlll-ji Lietuvių 
Diena. Jos programą sudarė kon
certas, meno paroda, sporto žaidy
nės, iškilmingos pamaldos ir balius. 
Ta proga išleistas metraštis. LD re
dakcija yra užprašiusi L. Dienos fo
to reportažą. Jei gausime, bus iš
spausdintas spalio numeryje.

—-Iš L. Bendruomenės atstovų su
važiavimo New Yorke foto reporta
žo, užprašyto šiam numeriui, nesu
laukėme.

Filatelistams
Aš esu filatelistas mėgėjas, turiu 

du pilnus komplektus N. Lietuvos 
pašto ženklų ir esu surengęs parodų 
įvairiose Anglijos vietose. Be to, 
turiu daugelį pavienių ženklų ir 
pilnomis serijomis, iš kurių galė
čiau dalį perleisti norintiems papil
dyti savo albumus. V. Tamašauskas, 
10, Constance Rd., Birmingham 5, 
England.

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS CENTRAS

4415 Santa Monica Boulevard, 
Los Angeles 29, California

Namuose yra: salė susirinki
mams, minėjimams, mažesniems pa
rengimams; svetainė (su virtuve) 
posėdžiams ir mažesniems susirin
kimams; 3 butai (visi išnuomoti); 
atskiri kambariai — valdybų posė
džiams, skautų buklai ir kt. Kamba
rių dar yra neišnuomotų.
..Namų svetainė atdara savaitga
liais: penktadieniais — 6 — 12 vai. 
vakaro; šeštadieniais — 2 v. — 12 
vai. vakaro ir sekmadieniais — 1 
v. p.p. — 12 vai. vak.

Kreiptis: reik. ved. J. Andrius, 
NO 4-2910 dieną ir NO 2-1728 vak.

—F. Katalinas, jaunas Clevelando 
lietuvis, čia gimęs ir augęs, kandi
datuoja į Clevelando miesto tarybą. 
Jis yra teisininkas ir aktyvus jau
nosios kartos visuomenininkas, dau
giau pasireiškiąs amerikiečių jau
nesnės kartos organizacijose. Jis 
yra Clevelando Lietuvių Demokra
tų klubo narys ir aktyviai klubo re
miamas savo pirmoje politinėje 
kampanijoje. Ir kiti lietuviai turėtų 
savo tautietį paremti.

F. Katalinas, a young Lithuanian 
living in Cleveland, is a candidate 
for a seat in the city council.

20



LIETUVIU

DIENOS
LITHUANIAN DAYS

OCTOBER /SPALIS 1961

Folk art exhibit organized by the 
K. Donelaitis School of Lituanistics 
in Chicago. Exhibit was held this 
spring.

Iš tautodailės parodos K. Done
laičio Lituanistinėj mokykloj Chica- 
goje šį pavasarį baigiant mokslo 
metus.

Lithuanian folk art exhibition at 
the Southern Connecticut College 
in New Haven. Skirmuntas Rastas 
and Jonė Rastatitė, who organized 
the exhibition. This exhibition was 
first of its kind in this college c

Liet, tautodailės paroda P. Conn, 
valst. kolegijoje New Havene.

Lithuanian Folk Art
Lithuanian folk art has a very long history 

and folk traditions. Many of its motifs reach 
as far back as the Stone Age. Much of what 
we know about Lithuanian folk art is uncover
ed from archeological excavations in castle 
hills and graves which reveal interesting or
naments manufactured and worn in the home
land.

All of these facts indicate a native originality 
peculiar to the people — they may be crosses, 
statues, ornaments and things in everyday use 
at the time.

Jurgis Baltrušaitis, professor and historian 
of this form of art, states: “Besides wood and 
ceramics, work on textiles, wool, cotton and 
particularly linen is one of the richest and 

most ancient branches of popular art.”

Lithuania is most famous for its intricately 
and colorfully woven female raiment: it is 
equally famous for its luxurious rugs, called 
kilimas. Today these rugs are being re
produced along the lines of the old forms by 
artist Mrs. Anastazija Tamošaitienė (See Back 
Cover), a master in this rare and almost for
gotten skill.

The most prevalent symbol in Lithuanian 
folk art, whether it be in cloth or wood, is 
the tulip and the star rather than the instru
ments of war or force. These indicate psycho
logically the peaceful and homy nature of the 
bucolic Lithuanian.
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GOOD-BYE TO CIVILIZATION
Excerpts from the book “Leave Your Tears in Moscow”, the life story 

of Barbara Armonas as told to Al Nasvytis. Published by J. P. Lippincott 
Co. Philadlphia and New York. 222 pages. Price 3.95....Our transport consisted of sixty cars so it can be estimated that about 2400 persons were on this train. Finally, the train started to move slowly. The people on the train and relatives surrounding the station started to cry. Some youth on the train started to sing Lithuanian patriotic songs. Some even sang various songs of the partisan groups for they were no longer afraid. What worse could happen to them?The feelings of human beings herded into cattle cars is impossible to tell. No one knew where he was going nor what could he expect in the future. No one thought that we were to be killed, but no one knew how long we could survive either. The misery in the crowded cars and the nervous tension caused by such a disaster could be compared with cattle being transported if they had intelligent minds. But even this comparison is not real for such cruel transportation of cattle is forbidden by law in any civilized country.I think that if the Communists had done nothing more wrong than commit such an atrocity as this kind of deportation, they still would have no right to be part of human society....The train stopped a few times each day, sometimes in small stations, sometimes out in the fields. We were allowed to stop off the train but not allowed to cross the ditches on either side of the tracks. People had to take care of heir physical needs under such circumstances. Men, young girls and society ladies were side by side. Each time the train stopped in the vicinity of a Russian Army barracks, the crews were sent from the cars to bring food. This happened sometimes once a day, sometimes every second day, so the passengers had to draw from their supply brought from home...The biggest problem on our car was our 85 year old paralyzed lady. There was no way to keep her clean. Very shortly everything a- round her was stinking and she was covered with open sores.There was absolutely no medical care available on this train. In some cars no doubt there were doctors, nurses or medical students, but they were not allowed to move.Some days were very hot, the heavy stink in the cars was unbearable and people started to get sick. In our car one two year old boy got a high fever and pains and was crying constantly. The only help that his parents could get was aspirin, from another person. He got worse and worse and finally died. At the next stop in the unknown forest the soldiers took his body from the train and presumably buried him. The sorrow and helpless rage of his parents was heartbreaking. Now, no one even knew for sure where he was buried. I was thankful that my son was well all the time.We started the second week of our journey. Everyone was dirty and very tired. We heard that already about 15 had died on the train. Our old paralyzed lady was 

still with us. We passed by, or met in stations, other big train full of Lithuanians. From the names of the stations we passed through we found that we were already behind the Ural mountains going into Siberia and that we were on the famous Trans-Siberian track. Finally, about fifteen days after we started, we stopped in a station called Cernikovskoe. This place on the Trans-Siberian Railroad is about 160 miles from Irkutsk, the largest city in Siberia near the Baikal Sea. Someone knew that there were coal mines here and we all thought that we would be put to work there.We were kept on the train nearly 24 hours longer. On June 7th we were ordered to get out and stand on the platform. We stood there for about four hours in a cold rain mixed with snow. The children cried all the time. We glanced at the city a little and it looked very muddy and had no paved streets.Later a Russian officer came and told us that we must take our things and put them into a barracks about a quarter mile from the station. He warned us to be careful with our things because there were many thieves around. After we put our things in the barracks we were allowed to go to a bath house. This helped us immensely after two weeks of dirt.After bathing we were ordered to stay near the barracks with our things and our transport was divided into three parts. This was done according to how our goods were lying. Again there was much crying and yelling because each family wanted to go with their friends or relatives and the separation was made regardless of our wants and our protests made no difference. One-third of the people were to stay in Cernikovskoe, another third was sent to Talniks to the forest industry, and the last third, in which I was placed, was sent about eighty miles from Cernikovskoe to Novostroika, another area of the forest industry.The roads were very bad. We left after noon and didn’t arrive until just before midday the following day. That night we slept in open trucks in the rain. The children were still crying and we tried to cover them and comfort them but no one cared about our comfort at all.In the morning we came to a river which had a small ferry. First the passengers were transported, then our goods, and finally the military trucks were taken across one by one. From this river it was about an hour’s ride on a bumpy road to Novostroika. When we arrived the commandant of the new place counted the people and became very excited because one was missing. Now we remembered that during the commotion caused at the river, our sick, paralyzed old lady had been left behind. A truck was sent back to bring her alone. They put her in the open truck and drove back over the bumpy road. She was jolted too much and died just after arrival. This was the first Lithuanian grave in the Novostroika cemetery.

“We passed by... other big train...”Sovietiškai motorizuotas transportas bevykdant penkmečių planus...

“There were some barracks with broken doors and windows...” Sovietiniame rojuje darbininkai gyvena tokiuose “rūmuose”.

Novostroika — The Forest VillageThere were about 130 families who arrived in Novostroika that day. We found the place very wild and run down. There were some barracks with broken doors and windows and about five new small houses.When the trucks stopped our people started to get out and gather their sacks about them. I was in the last truck and while we were waiting to the order to get out, the trucks were ordered to move on. All of us in the trucks started to cry and begged not to be seperated from our friends and relatives, but no one listened to our pleas. Fortunately, we drove only about a mile to another part of Novostroika 

called Gorodok. This was an older part of Novostroika, located directly on the Biela River which is a very fast and noisy mountain stream coming from the Sajen Mountains. Gorodok was even more run down than the newer section. About ten families, mine included, were put into the school house. This was a one room affair and we had hardly enough room to put all of our sacks down. There was no place to sleep except on the floor and we cooked our meals out in the yard on improvised camp fires. We remained there until school started in September and were very fortunate that there was little rain that summer. Directly above my area in the school house was a leak in the roof which soaked everything I had when it did rain.
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In the first part of Novostroika 
where the rest of the deportees 
were left, was the newer section 
where the Russian administration 
lived. Here the camp commandant, 
officers, engineers, supervisors of 
the work teams and tractor station 
lived and some of them had sepe- 
rate houses and gardens.

The next day the camp comman
dant, whose name was Katshergin, 
came and ordered us to sign a paper 
which stated that we were banish
ed to this place for the rest of our 
lives and that any escape attempt 
would be automatically punished 
by a ten year prison term.

We had time on the second day 
to look around a little. We found 
one store which had only rationed 
bread, matches and salt for sale. 
We asked the Russian people living 
there who had been there before 
us. They said that in 1942 there 
had been a few hundred families of 
Volga Germans brought there but 
they had been taken away a week 
before our arrival. There were only 
two or three truckloads of them 
left. The big cemetery with German 
inscriptions on the wooden crosses 
told us the story. The Russians also 
said that twenty years before their 
parents had been brought there 
with their families and left without 
any living facilities. Only a few of 
them had survived.

It was now clear to everyone that 
we had been sent here to die.

As we looked about us, we saw 
mountain slopes covered with huge 
evergreen trees in varying shades 
of green. We were about two hun
dred miles from the Chinese Mon
golian border and were told that 
we were free to go as far as we 
wished in that direction. In the 
direction of civilization, though the 
limit was two miles. Those who 
overstepped these limits were to 
be considered as escapees. In this 
dirction about twenty miles away 
was Kalumetz, the administrative 
center of the forest industry.

All of the men, and all girls six
teen years and older, were assign
ed to felling trees eight hours a 
day. The working place was five 
to six miles from the barracks 
however, so they really worked 
from dawn to dusk. The work norms 
were very high and with such poor 
tools and no experience, the men 
made only between fifty and sixty 
rubles the first month.

I was sent to saw and split wood 
near the barracks. The trees were 
big and full of branches, and the 
women assigned to this task made 
only fifteen to twenty-five rubles 
a month, again due to poor tools 
and absolute lack of experience.

A pound of bread in the store 
cost two rubles and the only way 
that most of us survived this sum
mer and the first winter was be
cause we had supplementary food 
which we had brought from home. 
We had nice pieces of dress mate
rial, shoes, silver spoons and such, 
which interested the Russians and 
they traded food for these items... 
I had a very good winter coat which 
I had brought with me. When the 
oportunity came, I showed it to the 
wife of the forestry engineer who 
was much impressed by its beauty. 
I traded it to her for 500 rubles, 60 
heads of cabbage and 30 pails of 
potatoes. I was very glad to get the 
potatoes as there were none in the 
store and a small pail of potatoes 
was worth about 80 rubles when 
you could get them from the local 
farmers.

MRS. BARBARA ARMONAS

A. L. NASVYTIS

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

I had an intense desire to get 
word to my husband as to what had 
happened to us. Knowing the pos
sibility that I could be deported, I 
had made arrangements with a 
friend working in a postoffice in 
Lithuania to send immediately a 
telegram to my husband that Bar
bara and Johnny had gone to visit 
his godmother. This telegram went 
through all right but later when 
friends of mine tried to write to 
John about me and send him my 
address in Siberia, they were not 
successful. I wanted to write to 
him myself but I didn’t have a 
stamp and couldn’t buy any. I wrote 
I letter anyhow and mailed it with
out postage and by some unexplan- 
able set of circumstances it was 
sent through and I recently found it 
in my husbands file. It was written 
on poor paper and mailed in a dirty 
envelope, said very little really but 
did describe my feelings, so I, repeat 
it here:

Siberia, July 14, 1948 
Hello,

We arrived here one month ago. 
It’s far from our native land — 
some 8,000 kilometers. Now I have 
even less hope to see you ever 
again. Our little Johnny is still a- 
live, so am I...

...If you desire to ever see your 
Johnny again, help him as much 
as you can. The food is our great* 
est need...

BOOKS & PERIODICALS
“Leave Your Tears in Moscow”, 

by Barbara Armonas, as told to A. 
L. Nasvytis, which Lippincott pub
lished this month, is Mrs. Armonas’ 
story of the years of superation 
which began in 1940 when she was 
forced to remain in her native Lith
uania while her American husband 
and daughter returned to the Unit
ed States. In its everyday dėtais, 
especially, her story is a continual 
revelation: of the war years, when 
the Armonas farm was literally a 
battlefield; of her long bitter exile 
in a Siberian labor camp; of her 
imprisoment for unspecified “poli
tical crimes”; and finally of the 
last nerve-shattering days before 
she could return to freedom.

Born in Pasvalys, Lithuania, Mrs. 
B. Armonas finished high school 
there, studied home economic for 
two years, and soon met and mar
ried John Armonas, who had come 
from the United States to visit his 
parents. In 1929 they went to Ame
rica, lived in Cleveland for six 
years, and then decided to return 
to Lithuania, where they owned a 
farm. In 1939, when war became 
imminent, John Armonas started 
preparing for their return to Ame
rica. Before they could leave, how
ever, the Russians occupied Lithu
ania, and Barbara, who was not an 
American citizen, was forced to re
main behind when John and their 
daughter returned to the United 
States. Although her documents 
were in perfect order, her appeals 
for an exit permit were not grant
ed. In 1948 she and her son were 
deported to Siberia, where they 
were forced to remain for nine 
years.

Barbara Armonas’ story first at
tracted nationwide interest in the 
press when excerpts from “Leave 
Your Tears in Moscow” appeared 
in Life in April, 1961. But until now, 
the entire story of Barbara Armo
nas’ struggle for survival in a police 
state, has never been told.

A L. Nasvytis is also a native of 
Lithuania, and at the beginning of 
the Russian occupation of Lithua
nia, was assistant in industrial eco
nomic problems at the State Uni
versity of Kaunas. He was dis
charged and arrested by the Rus
sians as a counterrevolutionary, 
but escaped sentence to Siberia by 
being exchanged as a prisoner to 
Germany. During the Nazi occupa
tion of Lithuania he worked in the 
Lithuanian University as a lecturer 
in industrial economins and mana
gement; after the war, he held 
various offices, to the British mili
tary government in Lower Saxon 
in refugee problems. He immigrat
ed to the United States in 1950, 
and is now an engineering special
ist in Cleveland.

■■iiiiiiniiiH

Big mountains and great forests 
surround us here. Good-bye to civi
lization — it won’t take long before 
we find ourselves transformed to 
wolves. It’s warm here in summer, 
but in winter the mercury drops to 
50 below zero...

I pray and hope that you will get 
this letter. Please answer immedia
tely and see what you can do about 
the food.

Barbara.

SOVIET INEQUALITIES
IN OCCUPIED LITHUANIA

Fear — the Main Component of 
Life under Communism

The excerpt quoted below is from 
a short story published in the Feb
ruary issue of the magazine “Per
galė”, organ of the Lithuanian 
Writers’ Association. The protago
nist is a university lecturer, who 
has in the past trespassed against 
the rules of the Communist Youth 
Organization. These are his words:

“I have had enough of this kind 
of life. There is always something 
I must tremble about. I’ve been 
trembling with fear throughout the 
war, and throughout the postwar 
years. I’ve been trembling about 
the past, and I must tremble for 
my future. At home a am trembling 
for wat I speak at the university, 
in the university I am trembling for 
what happens at home. I don’t have 
my own voice, my own opinion, my 
own face — there’s the rub! I can
not get rid of a ghostly feeling 
that someone is listening to me, and 
I’ve forgotten how to speak aloud! 
When I sit at my desk and work, 
it seems to me that there is some
one standing behind my back, in
cessantly. Each night, before going 
to sleep, I pace around tens of 
times to check whether my doors 
are properly locked; at night I 
hear someone knocking at my win
dow... That’s how all my life was 
spent. To hell with such a life! 
Now I have plenty of everything. 
All I want now is to sit for days 
and days by the river with my fish> 
ing rod, not to harm anybody — if 
only nobody would disturb me. I 
want to rest.”

The Rat (in the Kremlin)

In the warenhouse lived a rat, 
Next to the food pile was her nest, 
The arrogant rat fed on 
The cellar’s very best.

One day the fat rat saw
A mouse, so thin and starving, 
Who in a corner chewed on 
A single grain of barley.
“Theft! Pillage! Monster,
You ate at least a ton of grain...” 
The rat made swift, stern justice 
And chased the mouse away.
And one is often seized with fury 
To see the rats in warenhouses 

enthroned, 
To watch the judges, rats themsel

ves, 
Never to punish rats, but mice 

alone..
The above poem (by K. Kubilins

kas), published in issue No. 3, 1959, 
of the magazine “Pergalė” graphic
ally illustrates the all-pervading 
corruption and peilfering in Soviet- 
occupied Lthuania. The problem of 
corruption was equally acute in 
1959, but has come to head now. 
The author of the poem accuses 
primarily the high officials and not 
the little man”, who is forced to 
steal by circumstances. The logical 
conclusion for the poem and for the 
entire issue of corruption is an in
dicting finger pointed at the chief 
“rats” and ’’judges” in the Kremlin.

Do you believe, that
“...Many families (in Canada) kill 

their children and commit suicide 
for a bite of bread, but the govern
ment pays no attention to that” 
(Tiesa-The Truth, June 9, 1961).
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MICHIGAN FARM SŪRIS

Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite Michigan Farm 
Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines Andriulių 
ir jų šeimos, Fountain, Mich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
1. King John III Sobieski (1629-1696). — Karalius Jonas III Sobieskis.
2. King Sobieski and his Allies after the victory near Vienna, sending a 
Message to Pope (Sept. 12, 1863). After a painting by Jan Matejko in 
the Vatican Gallery. — Karalius Sobieskis po pergales prieš turkus prie 
Vienos 1863 m. siunčia pranešimą, popiežiui. (Pagal J. Maeikos pav.)
3. Sobieski’s monument at Warsaw. — Sobieskio paminklas Varšuvoj.

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums pasakys. 
Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes esame labai dėkingi 
sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, kad Jūs tiek išpopuliarinote 
Michigan Farm Sūrį, kuris paliko visų mėgiamiausias. Mes pasižadame 
ir toliau jums gaminti tik patį geriausią, sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC.

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
ANTANAS BERNOTAS, Waterbury, Conn.

PART LX

Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS
69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y. Tel. TW 4-8087

After Kink John Casimir’s abdi
cation, the Republic remained with
out a ruler. There was nobody in 
the Vaza family who could be elect
ed king and the boyars looked 
around for a new candidate. This 
time Lithuanians did not offer their 
own candidate and agreed with the 
Poles’ choice. But Poland itself was 
of divided opinion: some were for 
the French Duke Conde, others — 
for a member of the Habsburg fam
ily. At last Duke Michael K. Viš- 
niavecki of Ukraine was chosen as 
king in 1669.

Duge Višniavecki was a distant 
descendant of the Grand Duke Al
girdas. His family once was the 
wealthiest in the Ukraine, but lost 
everything during the wars with 
Russians.

The wealthiest family in Lithu
ania at this time was that of Pacas. 
At first it opposed Višniavecki, but 
later supported him. Chancellor 
Christopher Pacas built the famous 
monastery of Pažaislis near Kau
nas, and his brother Michael — the 
most beautiful church of Vilnius, 
the church of St. Peter and Paul.

King Višniavecki soon started a 
war against the Turks, who, already 
occupying a large portion of Podole, 
were heading toward the city of 
Lwow. The war was unsuccessful, 
because one part of the boyars 
supported Polish army leader Het

man Sobieski, another part was a- 
gainst him. Lithuanians were un
willing to participate in this war 
at all. At last Sobieski was vic
torious, he freed 12,000 Polish war 
prisoners and regained a part of 
the lost territory.

In 1673 King Višniavecki died and 
the Republic remained without a 
ruler again.

The following year, 1674, Hetman 
John Sobieski was elected as the 
new king of the Republic. The Pa
cas family and other Lithuanian 
noblemen were against Sobieski’s 
election, but were overruled.

King Sobieski spent almost all 
of his life fighting the Turks. At 
one time he was in alliance with 
the French King Louis XIV and 
supported him in his fight against 
Kaiser-elect Friedrich Wilhelm of 
Prussia, another time he was in 
alliance with the French rival, 
Austria, and helped to fight the 
Turks.

The Turks, who had subdued 
Hungary and the neighboring coun
tries, were invading Austria and 
heading toward Vienna. The danger 
was grave, and Austria called King 
Sobieski and others for help. So
bieski rushed with his army to de
fend Vienna and in 1683 the Turks 
were badly beaten and partially 
driven out of Austria.

VICTOR ABECŪNAS
351 Park Street, New Britain, Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Denison Street, Baltimore, Md. Tel.

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospect Street, Hyde Park, Mass.

GEORGE GALONAS 
1400 Caniff, Detroit, Mich.

STANLEY METRICK
1804 W. 47th St., Chicago, Illinois

JOHN SHURNA 
5418 So. Albany, Chicago, Illinois

BRONIUC C. BUINYS 
5001 N. 12th St., Philadeyphia, Pa.

BRONIUS DŪDA
804 No. Vermont Ave., Los Angeles 26, Calif.

Tel. BA

Longwood

3-1342

6-2622

Tel. Hyde Park 3-3975

Tel. T. O. 8-7062

Tel. Yards 7-8393

Tel. Grovehill 6-7783

Phone GL 7-2293
“ DA 4-8329

Tel. NOrmandy 1-0292

BEN GRAŽULIS
6905 Superior Ave., Cleveland, Ohio

JOHN TENZI
9*£ Union Street, Inkerman, Pittston, Pa.

PRANAS KUPINSKAS
131 Inslee PI., Elizabeth, New Jersey

Makes Lithuanian Rye bread also.

Tel. HE 2-2395

Tel. OL 4-1083

Tel. 4-0970

Lithuanian representatives at the Pax Romana Congress in Switzerland, 
held in Fribourg. Left to right: Dr. P. Karvelis, Dr. J. Grinius, Mrs. P. 
Vygantas, Dr. J. Norkaitis, Dr. V. Vygantas.

Lietuvių atstovai Pax Romana kongrese Šveicarijoj, Friburge. (Foto 
nuotraukoje trūksta J. Kairio).

Lithuanians did not directly par
ticipate in the wars against Prus
sia and the Turks. In 1678 and 1679, 
when the Swedes, supporting King 
Sobieski in his fight against Prus
sia, were marching through Žemai
tija toward Pruusia and back, Het
man Pacas’ army guarded the Swe
des, so that 'they marched on roads 
indicated to them. When the Polish 
army was fighting against the 
Turks at Vienna, Hetman Pacas was 
late and did not participate in the 
battle.

King Sobieski died in 1696. Turks 
were driven out of his country, but 
he did not achieve his other goals, 
and his son Jacob did not receive 
the Polish throne because of vari
ous intrigues from inside and out
side the country. In Lithuania 
meanwhile, other nobles were in 
power, the Sapiega family, who also 
did not support Sobieski.

(To be continued)

PEACE THROUGH POETRY

By Nadas Rastenis

When inspiring rhythm and verse— 
And not the slaying sword and gun 
Rules the restless hearts or men, 
Then there will be no clouds of

/ war;
Bound by the starlit universe,
Beneath the eversmiling sun, 
Forarmed by the poetic pen
The peace will reign forevermore.

The above poem was written by Nadas 
Rastenis, Baltimore, Md. translator and 
representative of World Poetry Day move
ment. World Poetry Day is now being 
observed in many States and abroad, and 
Rastenis' poem was composed specifically 
to observe the occasion on Oct. 15-
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JOHNNY UNITAS (JONAITIS) IN NEW HAVEN
Photo P. Jasiukonis

((LITHUANIANS MAKE NEWS»

• On June of this year, at the 
the St. Casimir’s Men’s Club in 
New Haven, the certificate for 
“Outstanding Lithuanian-American 
Athlete” was presented to the great 
Johnny Unitas (Jonaitis). Mayor 
Lee of New Haven proclaimed June 
8th “Johnny Unitas Day”. (In pho-
to left to right: Pr. Makauskas, 
club president Kazys Dėkas, Yale 
University football coach William 
Simon-Siimonavičius, Johnny Uni
tas (Jonatitis), Eugenijus žiūrys, 
Jr., and Pranas Antanavičius).

© Dr. Petras Karvelis, Chairman 
of the ACEN Delegation in Bonn, 
addressing a meeting of the Inter
national Committee for the Defense 
of Freedom, in Cologne on June 12, 
denounced the Soviet Union as an 
“imperialistic and colonial power 
without compare.” The ACEN re
presentative, recalling the anniver
sary of the brutal Soviet arrests 
and deportations of June 1940 and 
1941, gave a detailed account of 
Soviet duplicity which ended in the 
incorporation of the three Baltic 
countries into the Soviet Union.

© Romualdas G. Vildžius has been 
appointed ACEN ( Assembly if 
Captive European Nations) Perma
nent Representative in Manila, the 
Philippines.

© Artist J. Akstinas was appoint
ed by the Morgan Co. in Montreal, 
Canada, as assistant to the director 
in charge of decorating and as first 
artist-decorator.

©Dr. J. Mačernis has written a 
book in Spanish on philosophy and 
modern sciences. The book has 
been published in Buenos Aires 
under the title: “Filosofia y la 
Sciencia Moderną”.

©Actress, poetess and novelist 
Birute Pūkelevičiūtė, Montreal, is 
the moving spirit of the Montreal 
Drama group. Through her efforts 
it was made possible to record the 
drama “In The Shadow of the 
Giant”, an historic drama by Balys 
Sruoga. She also made a record of 
childrens tales “žirginėliai.”

© Dr. Martynas Kavolis, Chicago, 
Ill., is professor and head of depart
ment at Northland College, Ash
land Wisconsin. A recent ap
pointee, he will teach German lan
guage and literature.

• Prof. Zenonas Ivinskis is com
pleting his history of Lithuania in 
the German language. It will be 
published by the Baltic Institute 
in Germany, a Bonn University De
partment which has given financial 
support to Baltic publications.

DANCER JONĖ RASTAITĖ Photo P. Jasiukonis

©Jonė Rastaitė last June gradu
ated from S. C. S. C. in New Haven 
and received her bachalor’s degree 
in physical education and health. 
This fall Miss Rastaitė will start 
teaching in Washington, D. C. col
lege.

© Dalia Tallat-Kelpša, having 
taught for a year in England, will 
now teach in American higher in
stitutions of learning in Italy.

©Books in English by Lithuanian 
authors. Just off the press is a 
story written by Stepas Zobarskas 
for children entitled Bobby Wish- 
ingmore. The book is illustrated by 
Ada Korsakaitė and Published by 
Manyland Books. Other publications 
by Zobarskas published earlier: 
Lithuanian Folk Tales and Lithua
nian Short Stories. Another collec
tion of short stories by S. Zobars
kas, The Maker of Gods, is forth
coming from the Voyages Press. 
Still another book of short stories 
by four Lithuanian writers is due 
this year. The authors are: Aloy
zas Baronas, Marius Katiliškis, Al- 
grdas Landsbergis and Ignas Šei- 
nus.

©Vytautas Adomaitis, research 
chemist in Baltimore, Md. together 
with coauthors C. M. Memzie and J. 
B. DeWitt presented a paper before 
the American Chemical Society’s 
140th national meeting on Septem
ber 7 in Chicago. It was called Ef
fects of Organophosphate Insecici- 
des on Quail and Pheasants. Ado
maitis is a former English editor 
of Lithuanian Days magazine.

©Sister M. Antanina is the win
ner of first prize in a poetry contest 
for college and university students 
in the U. S. She is the Daughter of 
opera soloist I. Nauragis of Worces
ter, Mass, and now is at Emmanual 
College, Boston. Before studying to 
become a nun, Daiva Nauragytė 
had been a contributor to the Lith
uanian youth press. A year ago 
she had won recognition as a poet 
from the Atlantic Monthly.

© The French Academy has ho
nored dr. J. Baltrušais with its Ca- 
tenacci award for his work entitled 
Reveils et Prodiges. Art historian 
Baltrušaitis is the first Lithuanian 
to receive this coveted honor. Even 
President de Gaulle has gone on 
record in recognition of Baltrušai
tis’ important contribution to 
French culture.

©Lithuanians K. Čibiras, Uru
guay, C. Juknevičius, Argentina and 
Prof P. Stelingis, Chili, were Lithu
anian delegates at the Christian 
Democratic 3rd world congress in 
Santiago, Chili, where they ap
prised fellow members of Soviet 
colonization in Lithuania.

©The men’s and women’s opera
tic choir in Chicago has begun re
hearsals for presentation of the 
Aida (in Lithuanian language) in 
the spring of next year.

©The gold medal of the P. S. 121 
Queens school of Richmond Hill, 
N. Y. , went to a Lithuanian gradu
ate of that school Dalius J. Briedis 
graduated “Summa cum laude”. He 
received the American Legion med
al for best scholastic achievement 

in history. He also earned medals 
for music and sports.

RENEW 
YOUR LITHUANIAN DAYS
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LIETUVIŲ PAVILJONAS TARPTAUTINĖJ PARODOJ 
CHICAGOJE

Lietuvos paviljono Tarptautinėje Prekybos ir pramonės parodoj Čikagoj 
bendras vaizdas.

View of the Lithuanian Pavilion at the International Trade Fair in 
Chicago, Illinois. Foto V. Noreika

Dešimtys tūkstančių lankytojų matė mūsų šauksmų: 
"Mes esame rusiško kolonializmo auka" 

ir žavėjosi mūsų tautodailės darbais

Lietuvos paviljono organizatoriai ir rengėjai (iš kairės): inž. D. Šatas, 
arch. V. Vepštas, arch, žemaitis, pirm., arch. Germantas, arch. K. Jėčius, 
arch. V. Rūbas. Sėdi: L. Braždienė, G. Antanaitytė, arch. Br. Lukštaitė, 
paviljono direktorė. Stovi: kons. dr. Daužvardis. Foto V. Noreika

Organizers of the Lithuanian Pavilion.

Parodos lankytojai prie Lietuvos paviljono. Visą laiką 
drabužiais apsirengusios davė paaiškinimus ir dalino

Visitors at the Lithuanian Pavilion.

lietuvaitės tautiniais 
leidinį apie Lietuvą.

Foto V. Noreika
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LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS,
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis''.

Los Angeles, Calif.
LITHUANIAN MELODY HOUR

Transliuojamo šeštadieniais 9 vai. ryto 
iš KBLA — 1490 kc stoties.

Direktorius Bruno Gediminas, 4023 W. 60 
St., Los Angeles 43, Calif. AX 5-2260 
Reikalų vedėjas — George Rudelis, 5027 

Zelzah St., Encino, Calif.

Amsterdam, N. Y.
Lietuviška programa
WCSS — 1490 klc.

Sekmadieniais 7-8 vai. vakaro.
Programos vedėjas - Juozas Olšauskas.

Reikalų vedėjas ir pranešėjas:
Leonardas Hartvigas

17 Eagle St., Amsterdam, N. Y.

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"

Girdima Marylande ir Washington, D. C- 
Sekmadienių popietėmis 12:30—1:00 

WBMD 750 kilocycles 
Programos vedėjai: Albertas Juškus, 

4515 Wilmslow Rd., Baltimore 10, Md., 
Phone: Tuxedo 9-8693;

Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave., 
Baltimore 27, Md- Phone: Circle 2-1779

So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių kultūrinė 
Radijo Programa

Sekmadieniais — 8_9 vai. rytą.
AM bangomis 1190 kilociklų; FM bango

mis 105.7 megaciklų iš
WKOX, Framingham, Mass.

P. Viščinis, programos vedėjas, 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. 

Tel. JUniper 6-7209.

LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA 
Seniausia liet. Radijo programa Naujojoje 
Anglijoje, veikianti nuo 1934 m. bal. m. 
vedama Stepono ir Valentinos Minkų, gir
dima nauju laiku (viena valanda anksčiau): 

Sekmadieniais nuo 1:00 iki 1:30.
Boston, Mass. — WLYN - 1360 

Programoje: pasaul. žinių santrauka, mu
zika, dainos ir Magdutės pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass. 

Tel.: AN 8-0489

Lietuvių Radijo valanda 
Sekmadieniais nuo 11:00 iki 12:00 vai. 

WHIL — 1430 banga, Medford 55, Mass.
Jonas J. Romanas, vedėjas

170 H Street, South Boston 27, Mass.
Tel. ANdrew 8-7635

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS

LIETUVIŲ ŠEIMININKIŲ PROGRAMOS 
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio 

10:00 — 11:00.
Šeštadienį ir sekmadienį — 8:30-9:30. 
'Vakaruškos" pirmadienio vak. 7:00-8:00- 

Visos programos iš
WOPA Stoties 1490 klc. A. M. 102-7 F. M. 
7159 S. Maplewood Ave., Chicago 29, III. 

Tel.: HEmlock 4-2413.

Cleveland, Ohio
TĖVIŠKĖS GARSŲ Radijo programa 
trans.iuojama kiekvieną sekmadienį 

nuo 5:00 iki 5:30 vai. popiet, 
per WDOK stotį, banga 1260.

Programos vedėjas — Juozas Stempuži| 
506 E. 118 St., Cleveland 8, Ohio

Detroit, Mich.
"BALTIC MELODIES"

Detroit WJLB, 1400 kilocycles.
Saturdays 8:30-9:15 P. M.

Director: Helen Rauby. 
16926 Pinehurst, Detroit 21, Mich. 

Telephone: UNiversity 1-1072.
LITHUANIAN MELODIES Radijo valandėlė 
girdima kiekvieną šeštadienį 5 vai. p. p- 

iš Detroito stoties WJLB — 1400 kil- 
Direktorius Ralph Valatka, 

15756 Lesure Ave., Detroit 27, Mich.
Telephone: BRoadway 3-2224

"LITHUANIAN VOICE"
(iš Inkster, Mich.) — WCHB, banga 1440 
Sekmadieniais 16:00 — 17:00 popiet.

Programos vedėjas J. Kriščiūnas, 
803 N. Crawford, Detroit, Mich.

Tel.: VI 1-5724

Hartford, Conn.
"TĖVYNĖS GARSAI" 

Connecticut valstybės kultūrinė valandėlė 
Hartford — WPOP — 1410 klc.

Kiekvieną sekmadienį 11:00 iki 12:00. 
Programos vedėjas J. Petkaitis, 60 Lincoln 
St., Hartford, Conn. Tel. JA 2-5556. 
Kultūrinės dalies ved. A. Dragūnevičius, 
273 Victoria Rd., Hartford, Tel. CH 9-4502

Madrid, Espana 
VYKDOMOSIOS VLIKO TARYBOS 

RADIJO BIURAS MADRIDE 
TAUTINIS ISPANIJOS RADIJAS 

laiduoja lietuviškai 21:30 — 21: 45 
Lietuvos laiku (arba 19:30—19:45 Vid. 
Europos laiku) 25 ir 42 metrų bangomis. 
Kiekv. programa kartojama kitos dienos 
rytą 8:30 Lietuvos laiku (6:30—6:45 Vid. 

Europos laiku 25 ir 42 metrų banga.

New York - New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ"

Radijo valanda girdima 
kiekvieną šeštadienį 5:00—6:00 vai. p. p. 
iš New Yorko stoties WEVD - 1330 kilv. 

ir 97.9 meg. (FM).
Direktorius Jokūbas J. Stukas, 
1264 White tS., Hillside, N. J.

Tel.: WAverly 6-3325

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WTEL — 860 kilocycl. 

Šeštadieniais nuo 4:30 iki 5:00 p.p. 
Kultūrinės, politinės apžvalgos, žinios, 
vietos kronika, muzika ir skelbimai. 

Valandėlės vedėjas Adolfas Gaigalas.
Programas tvarko ir praveda redakcinis 

kolektyvas.
Rašyti: "Bendruomenės Balsas", 335 Titan 
St., Philadlphia 47, Pa., Tel. HO 7-4176

Pittsburgh, Pa.
The First Lithuanian Radio Program in 

Pittsburgh, Penn.
Pittsburgh, Penn. - WPIT - 730 kilocycles.

Sekmadieniais 12:30—1:00 p. p.
Programos vedėjai:

Povilas ir Gertruda Dargiai.
Visais reikalais kreiptis:

2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.

Rochester, N. Y.
Lietuvių Radijo Klubas

Rochester, N. Y. — WHEC — 1460 klc. 
Programos kiekvieną sekmadienį 

9:30 — 10:00 rytą.
Klubo valdyba:

Pr. Salaolžius, garbės pirm-, 309 Alphonse 
St. (21); Pr. Puidokas, pirm. 38 St. Jacob 
St. [21); A. Cieminis, vicepirm. 226 Lux St. 
(21); Vyt. Žmuidzinas, ižd. 235 Furlong 
St. (21); R. Kiršteinas, sekr. 213 Berlin St. 
(21); Br. Krokys, narys 10 Dudley St. (5). 
Programas praveda valdybos nariai ir šie 
yedėjai:R. Gaidytė, St. Ilgūnas, D. Šiurilie- 

nė, H. Žemelis.

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

Sao Paulo, Brasil
"TĖVYNĖS GARSAI" 

Lietuviška muzikos valanda
Radio Cometa — Z. Y. R. 217, vidutinė
mis bangomis 1.130 kels.; mikrobangomis 

(frequencia modulada) 1071 mg.
Sekmadieniais

13:00-14:25 Rio de Janeiro laiku.
Vadovauja "Tėvynės Garsų" kolektyvas.
Caixa Postal 403, S. Paulo, Brazil, S. A.

Adresas:
Ši valandėlė girdima visose Amerikose.

Toronto, Ont, Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

Kiekvieną sekmadienį nuo 1 iki 2 pp. 
WHLD stotis, Niagara Falls, N. Y. Banga 
1270. Programos ved. J. R. Simanavičius, 
145 Rusholm Rd., Toronto 4, Ont. Canada

Telef.: LE 4-1274

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

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

Adresas:
Sezione Lituana, Stazione Radio 

CITTA DEL VAT1CANO.

WASHINGTON D.C.
Voice of America — Amerikos Balsas

Voice of America, Washington 25, D. C.
Pusės valandos programa duodama kas

dien Lietuvos laiku 19 vai. 30 min. — 
11, 13, 16, 19, 25 ir 31 metro bangomis; 
jos kartojamos 21 vai. 30 min. — vidutine 
251 m. banga ir 6 vai. ryto 25, 31, 41 ir 

49 m. bangomis.
Pastaba: vasaros laiku, kai Lietuvoj 19:30, 
— Washingtone 12 vai- 30 min. dieną, 

Chicagoje — 11 vai. 30 min. ryto 
ir Los Angeles — 9 vai- 30 min. ryto, 
o Europoj Grinvičo laiku 16 vai. 30 vak.

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA 

WATR, Waterbury, 1320 kilocycles.
Kiekvieną šeštadienio vakarą

~.4O iki 7:30 p. m.
Programos vedėjas ir direktorius,

John D. Adams-Adomaitis
27 Congress Avenue, Waterbury, Con. 

Telefonai: PLaza 3-2787 ir PL 3-8898

"L. DIENŲ" LEIDYKLOS 
žurnalo ir knygų

PLATINTOJAI
JUNGT. AMERIKOS VALST.J
Baltimore, Md. — A. Česonis, K. Bradūnas.
Brooklyn, N. Y.— J. Pašukonis, L.A.P. Klu

bo Spaudos Kioskas, J. Ginkus.
So. Boston, Mass. — D. Giedraitis, S. /W-' 
kus, kun. J. Klimas.
Chicago, III. — K- Babickas, Balys Braz

džionis, V. Grebliūnas; J. Karvelis; S. 
Metrick, Marginiai, P. Švelnys, Terra, 
B. Urbonas, V. Būtėnas.

Cicero, III...— J. Memenąs, E. Stangen- 
bergas.

Cleveland, Ohio — Dirva, V. RociOnas.
Detroit, Mich. — Gaiva, Neringa, St. An

thony's Parish Library.
Elizabeth, N J. — P. Kuduiis, A. Rudzi- 

tas.
E. St. Louis, III. — A. Vaitkus.
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis.
Hartford, Conn. — VI. Plečkaitis.
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas.
Newark, N. J. — K. Trečiokas.
Omaha, Nebr- — E. Ribokienė, kun. L 

Musteikis.
Philadelphia, Pa. — J. Karaška, B. Raugas 

V. Karalius.
Pittsburgh, Pa. — F. Žilionis.
Rochester, N. Y. — A. Sabalis.
Waterbury, Conn. — J. Gaidys, Spauda.
Waukegan, III. — V. Petrauskas.
Wilkes-Barre, Pa. — V. Ramanauskas.
Worcester, Mass. — P. Pauliukonis-

ITALIJOJE:
Rome — Kun. V. Mincevičius.
ISPANIJOJE:
Madrid — Kun. K. Patalavičius.
NAUJ. ZELANDIJOJE:
Auckland — G. Procuta.
VENECUELOJE:

Rev. A. Perkumas, Z. Domeika

ANGLIJOJE:

London — D. Daunoraitė.

KANADOJE:

Toronto, Ont. — A. Kuolas J. Smolskis 
Time Cigar Store, V. Aušrotas.

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas, J. Pleinys. 
S. Bakšys.

St. Catherines, Ont. — K. Kudukis.
Montreal, Que.— P. Rudinskas (Parish Lib 
Winnipeg, Man. — S. Bujokas. / rary) 
W. Lome, Ont. — A. Kojelaitis.
Welland,Ont. — K. Žukauskas.

AUSTRALIJOJE:

Melbourne — A. Vingis, B. Zumeris.
Canberra — V. Balsys.
N. Geelong — L. Bertašius.
St. Kilda — P. Bienkevičius, N. Butkūnas 
Sydney — Kun. P. Butkus.
Adelaide, Edwardstown, — A. Kubilius. 
Rivervale, W. Australia — Kun. L. Kemėšis. 
Williamstown — Kun. L. Vasaris.
Cabramatta — J. Skirka.
Brisbane — K. Stankūnas.

o o o

SKAITYKITE 

“LIET. DIENŲ” LEIDYKLOS 

IŠLEISTAS KNYGAS



LIETUVIU

DIENOS
LITHUANIAN DAYS

DAILININKĖS A. TAMOŠAITIENĖS AUSTAS KILIMAS “ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS”
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