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Front Cover - Pirmasis
Barbara Armonas’ story first attracted nation
wide interest in the press when excerpts from 
"Leave Your Tears in Moscow" appeared in 
LIFE in April, 1961. Now the entire story, as 
told to A. Nasvytis, is published in book form 
by Lippincot Co.

This is the story of suppression which began 
in 1940 when she was forced to remain in her 
native Lithuania while her American husband 
and daughter returned to the U. S. In its every
day details, especially, her story is continual 
revelation: of the war years, when the Armo
nas farm was literally a battlefield; of her 
long bitter exile in Siberian labor camp; of 
her imprisoment for unspecified "political 
crimes”; and finally of the last nerve-shatter
ing days before she could return to freedom.

Mrs. B. Armonas, her husband John, son 
and daughter, now reside in Cleveland.

Barbora Armonienė, kurios Sibiro tremties 
istoriją angliškai surašė A. Nasvytis, o atski
ra knyga išleido Lippincot knygų leidykla.

Istorija prasideda 1940 metais, kai komunis
tams okupavus Lietuvą, Jonas Armonas su duk
terimi grįžta Į JAV, o žmona, kadangi ne JAV 
pilietė, neišleidžiama. Okupacija, trėmimas į 
Sibirą, gyvepimas ir darbas darbo ir bausmės 
stovyklose ir pastangos, vyrui rūpinantis, iš
trukti iš sovietinio "rojaus", — visa tai aprašy
ta knygoje "Palik ašaras Maskvoje”.

Dabar B. Armonienė su visa šeima gyvena 
Clevelande.

Back Cover - Paskutinis
Viktoras Petravičius is one of the formost 

Lithuanian graphic artists. Having started his 
professional studies in Lithuania he furthered 
them in the Ecole Normale des Arts et Metier 
and Ecole Nationale Superieur des Beaux Arts 
in Paris. His Lithuanian-based talent was thus 
enriched by the best of western culture in his 
field.

The wood cuts and linoleum carvings of V. 
Petravičius clearly show the influence of Lith
uanian folklore and culture. The ornaments 
which decorate his cuts and carvings have a 
strinking resemblance to the crosses, shrines 
and dowry chests so often found in the ancient 
Lithuanian folk art.

Among V. Petravičius’ many prizes is the 
Grand Prix at the International Exposition in 
Paris. Many of his works are in the art muse
ums in Lithuania as well as in private collec
tions. The most recent recognition of his art 
was the prize for "My Native Country", award
ed to him by the Alumni of the Art Institute. 
(More — see 14-15).

Šv. Jurgis — vienas iš dail. V. Petravičiaus 
tapybos darbų. Daugiau apie dailininką ir jo 
kūrybą 14-15 puslapiuose.



Iš dail. A. Tamošaitienės kūrinių parodos (rugsėjo 30 — spalio 8 d.) 
atidarymo Čiurlionio vardo galerijoj Chicagoje. Vidury: J. Daužvardienė 
ir A. Tamošaitienė, aplink — Jaunimo Centro studentų šokėjų ansamblis

su Tamošaitienės austais tautiniais drabužiais. Foto P. žulpa
Opening of the art exhibition of artist A. Tamošaitienė at the Youth 

Center in Chicago, Illinois. (More — pages 22-23).

Gyventi lietuviu
Maironis kitąkart poetine forma ragino — numesk rūbą seną, kurį 

užvilko svetimi! “Svetimą rūbą” reiškė ne vien politinę priklausomy
bę, bet ir dvasinę kultūrą — kalbą, meną, papročius ir visą gyvenimo 
būdą. Nes nesunku yra priešintis fizinei vergijai, nepriimti svetimųjų 
valdymo formos — laisvė yra įgimta žmogaus savybė, ir bet koks 
laisvės pažeidimas ar atėmimas kelia natūralų pasipriešinimą. Visai 
kas kita, pasak dainiaus, “gyvenimo būdas” arba kultūrinis drabužis, 
kuris, kaip ir tiesiogine to žodžio prasme turi mados magiją, kuri 
traukia ir pavergia, pačiam tos “vergijos” laisva valia siekiant.

Nepriklausomas gyvenimas lietuvį apvilko savu drabužiu — išaugo 
savos kultūrinės institucijos, klestėjo savas menas, turtėjo sava lite
ratūra, kristalizavosi savi papročiai, skambėjo gryna lietuviška kalba. 
Atgijo lietuviškoji siela Savas tautinis kultūros drabužis žėrėjo vis gra
žesnėmis ir vertingesnėmis kūrybinėmi spalvomis. Bet — publicistiš- 
kai sakant — pačiame įsibėgėjime tai buvo komunistinės bei nacinės 
okupacijų nutraukta: likę tėvynėje vėl velkami “svetimu rūbu”, gi 
pasitraukę iš tėvynės atsidūrė prieš pavojų netekti išsineštojo “savo 
drabužio”. Dar blogiau: kai kam jis ima darytis ankštas, senamadiš
kas, nepritaikytas naujo gyvenimo sąlygoms, nepatogus ir... per pras
tas. Atrodo, kad ispaniški, meksikoniški, airišiški ir panašūs ameriko- 
niškan gyveniman įėję blizgučiai lyg turėtų “praturtinti ” lietuvišką
jį kultūros ir gyvenimo būdo apdarą.
° “Kleider machen Leute”, — sako vokiečiai. Kultūrinis asmens dra

bužis yra daugiau negu žmogaus paviršiaus pavidalas — tai yra sielos 
išraiška. Kas dėvi svetimą nelietuvišką kultūros drabužį, to ir siela, 

deja, yra lietuviškumui svetima, dar daugiau: lietuvybei mirštanti.
Gyvenant savame krašte, nesunku apsivilkti savu tautiniu drabu

žiu, gyventi sava tautine kultūra, naudojantis visomis jos apraiško
mis ir gėrybėmis. “Gyvendami svetur, — kaip sako dr. J. Girnius savo 
knygoje “Tauta ir tautinė ištikimybė”, — turime savo kultūrinę aplin
ką patys susikurti. O tai neįmanoma, patiems negyvenant savo tau
tine kultūra.” Pabrėždamas, kad nėra nieko savaimingiau, kaip lietu
viui gyventi savo lietuviškąja kultūra, dr. J. Grinius sako: “Gyventi 
lietuviu — tai gyventi visais lietuviškos kultūros laimėjimais... Savai 
kultūrinei aplinkai svetur sukurti visi privalome domėtis viskuo, kas 
savo turima. Tai reikalauja ne tik pasyviai naudotis mūsų kultūrinė
mis pasiekomis, bet ir aktyviai dalyvauti mūsų kultūrinio gyvenimo 
kūrime. Šiame uždavinyje dalyvaujame tiek kiekvienas atskirai, tiek 
su savo organizacijomis. Specialiai minėtini tokie sambūriai, kaip 
chorai, teatro mėgėjų grupės, tautinių šokių būreliai, sporto klubai. 
Mėgėjų saviveiklinė kūryba yra reikšminga ir savame krašte, bet dar 
ji reikšmingesnė svetur... Svarbiausia, visi mėgėjų sambūriai yra 
reikšmingi ne tik savo viešomis pasiekomis, bet ir savo dalyvių vidi
niu formavimu. Šiuo atžvilgiu mėgėjinė saviveikla ypačiai yra reikš
minga jaunimui.”

Čia paliesta daugiau kolektyviško gyvenimo apraiškų reikšmė gy
venti lietuviu. Kas nevengia bendruomeninio lietuviško gyvenimo, nė
ra abejonės, jis bus lietuviškai gyvas ir savo asmeniniame pasaulyje. 
Pirmas lietuvybės mirties simptomas yra šalinimasis iš lietuviškos 
bendruomenės ir stengimasis prisitaikyti rūbą, kuri deda svetimi.
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Visos foto nuotraukos V. MAŽELIO Lietuvių Bendruomenės Tarybos posėdžio da
lyviai (tarybos nariai, spaudos atstovai ir sve
čiai).

Members of the meeting of the Lithuanian 
Community Council.

JAV L. BENDRUOMENĖS TARYBA POSĖDŽIAUJA

JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos suva
žiavimas, vykęs rugsėjo 2-3 dienomis, apsvarstė 
eilė organizacinių klausimų, išklausė keletos 
referatų, kuriuose bandyta nušviesti L. Ben
druomenės veiklos gairės, lietuvybės išlaikymo 
priemonės, lituanistinis švietimas, jaunimo ir 
kt problemos.

Nauju centro valdybos pirmininku išrinktas 
veiklus bendruomenininkas J. Jasaitis iš Chi- 

cagos; jam pavesta sudaryti naujų valdybų, ku
rios centras bus Chicago j e. Clevelande liks LB 
Tarybos prezidiumas, į kurį išrinkta buvę c. v. 
nariai: St. Barzdukas, dr. A. Nasvytis, A. Mi
kulskis ir V. Kamantas.

Suvažiavime pasiektas didelis laimėjimas 
fondo klausimu: po diskusijų spaudoje ir po
sėdžiuose prieita sutarimo — steigiamas vienas 
Lietuvių Fondas (žiūr. šio nr. 10 nsl.).

L. B. Tarybos posėdžio metu atskira akade
mija pagerbtas prel. Jonas Balkūnas, jo ben
druomeninės veiklos dešimtmečio proga. J. Šle
petys įteikia adresų.

Mr. J. Šlepetys congratulating Msgr. J. Bal
kūnas on his tenth anniversary in Lithuanian 
community work at the Lithuanian Community 
Council convention.

L. B. Tarybą sveikina gen. konsulas Jonas Bud
rys (deš.). Iš kairės prezidiume sėdi: J. Jasai
tis, Alg. Nasvytis, St. Barzdukas.

General Consul Jonas Budrys, addressing the 
Lithuanian Community Council.
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Iš Liet Kat. Mokslo Akademijos suvažiavimo
PASKAITŲ SANTRAUKOS
Dr. č. Masaitissavo paskaitoje

DETERMINIZMAS IR ATSITIKTINUMASj klausytoją prabilo gal daugiau kaip filosofas, negu kaip “sausas” mokslininkas. Bet iš tiesu, reikia pasakyti, kad astronomija ir nėra “sausas” mokslas, ir astronomai, kaip ir poetai, yra arčiausia žvaigždžių.Savo paskaitą pradėjo šv. Rašto citata: “Ir ji ėmė iš jo vaisių ir suvalgė, ir davė savo vyrui, ir jis valgė. Ir juodviejų akys atsivėrė.”Ir toliau, sustodamas ties žmogaus nerimu ir buities prasmės ieškojimu, paskaitininkas savo mintis dėstė maždaug taip: — Dabar jie, pirmieji žmonės, stovėjo atvertomis akimis prieš buitį ir nebuvimą, kurių prasmės klausimas visu savo degančiu painumu užgulė jų protus ir širdį, jų individualumą ir savęs pajautimą, užgulė ir išdegino jų sielose nenumaldomą prarastojo rojaus ilgesį ir nepaliaujamą paklydusios širdies ieškojimą. Kai akmeninis slenkstis primityviais įrankiais buvo tašomas pirmajai žemėje šventyklai, jojo žiežirbos liepsnojo šiuo neatspėjamu buities klausimu: ir atominėse bombose nesurandama buities prasmė žėrės, milionais laipsnių degdama.Besivydami prabėgančio kasdienos rūpesčio šešėlį, dažnai mes tariamės palikę visą buities problemą susraukusioms filosofų kaktoms, kurios priraizgo miglotą sąvokų bei skambiųjų aforizmų labirintus ir pačios tarpe jų beviltiškai paklysta. Mes pasilaikom sau tik grynąjį buvimą — kasdieninį ir tikrą, kaip kunkuliuojančio gyvenimo saldumą. Įsitvėrę abiem rankom buvimo taurę, mes godžiai geriam jos nektarą, pamiršę jo prasmės ieškojimą. Tačiau dažnai, tartum pavargusį skubėjimą arba sudužusią svajonę, tylus nostalgijos vėjas įpučia gyveniman nekasdieninių dienų, kurių rytai pabunda, buities prasmės ieškodami, ir paskutinė vakaro žara užgęsta klausdama: kodėl toks nebuities nykus tuštumas.?Mūsų nerimas ir buities prasmės ieškojimas yra mūsų grįžimas į prarastąjį rojų, ir jis pasibaigs tik tada, kai mes vėl susijungsime su mūsų sielos, jos ilgesio ir polėkių kūrėju. Tik tada mes rasime atsakymą į amžiną žmogaus sąmoningumo klausimą: kas yra buitis? šio atsakymo ieškojimas tik savyje, savo prigimties esmėje, kuri stovi ant buities ir nebuities slenksčio- tenuveda tik į miglotas sąvokas, supintas kaskart į naujas filosofines sistemas, kurios dažnai atrodo tarytum kylančios galingos bangos, pagaunančios su savimi paklydusias ir neramiam vandeny subyrėjusio saulės atspindžio apsvaigintas širdis. Tačiau šios bangos visada sudužta į mažus ir drumzlinus lašelius, kai tik jos susiduria su amžinąja buvimo ir mirties problemos uola.Net jeigu nebandytume sukurt visos buities mozaikos, o teieškotume tik vieno akmenuko šiam paveikslui, tepažvelgtume tiktai į vieną šito klausimo aspektą, mūsų pasirinkimas būtų nudažytas mūsų vilties ir ilgesio varsom, nes kaipgi mes galėtume surasti tinkamą mozaikos margumui akmenėlį, nenuspalvintą jokiom abejonėm, jeigu mes nežinom kaip atrodyti visas paveikslas?Determinizmo ir atsitiktinumo klausimas yra vienas iš vyraujančių spalvų buities problemos vitraže, nes jis liečia pačią mūsų buvimo esmę, reikalaudamas atsakymo, ar žmogus yra individas, kurio esmė neapsprendžiama jį sudarančių atomų visumos, ar jis yra visų fizikos dėsnių atžvilgiu transcendentinė buitis, atsirėmusi į realybę, skirtingą nuo fizikos laboratorijos svarstyklių ir galvanometrų tikrovės; arba, gal, žmogus ir jo neramioji širdis tėra tik aklų gamtos dėsnių neišvengiamo likimo bangomis blaškoma skedrelė. Dėl šito neatsiejamo ryšio tarp buities ir determinizmo klausimo veltui bandytume pastarąjį spręsti visoje jo apimty, tik be reikalo sukeldami senuosius ginčus su visais jų nudėvėtais ir nuzulintais argumentais.Fizinio pasaulio tikrovė yra mūsų žinojimo 

apsprendžiama ir ji kinta kartu su besikeičiančiom mokslo pažiūrom, šio pasaulio dėsningumas tėra tik mūsų teorijų, t. y. mūsų sukurtų loginių struktūrų, interpretacijų. Teorijas sudaro mūsų sąvokos ir jų loginiai ryšiai, vadinami fizikos dėsniais. Dalis tų dėsnių reiškiami diferencialinėmis lygtimis, šitokia dėsnių forma suponuoja priežastingumą, jeigu pasaulį galimą padalyti į uždaras sistemas, kuriose galioja įvairūs pastovumo (masės, energijos ir t. t.) dėsniai ir jei dėsnius išreiškiančios dife- recinės lygtys turi vienareikšmius sprendimus. Kadangi klasinės fizikos dėsnių diferencialinių lygčių sprendimo egzistencija tėra įrodyta tik labai specialiems atvejams ir, be to, visiškai uždaros sistemos niekur neegzistuoja, tenka padaryti išvadą, kad priežastingumo idėja klasinėje fizikoje mirė prieš užgimdama.Dar prastesnė priežastingumo padėtis modernioje fizikoje — kvantų mechanikoje, čia vėl priežastingumą galima būtų išvesti iš diferencialinių lygčių, tačiau tokios išvados susiduria su tais pačiais sunkumais kaip ir klasinėje fizikoje. Net jei ir patikėtume neįrodytam kvantų mechanikos priežastingumui, jis tebūtų tik statistinio pobūdžio, visada su galimais netikėtumais, kurie yra ypač reikšmingi vadinamos nepastovios pusiausvyros atvejais. Todėl mechanistinio priežastingumo buvimo teigimas yra nepagrįsta išvada, kuri remiasi neįrodytom teorijom ir dargi tetinkančom tik abstrakčiom mūsų pojūčių tikrovėje neegzistuo- jančiom sistemom.Pagaliau, net pačių gamtos dėsnių reiškimas diferencialinėmis lygtimis gali būti tik apytikris, nes gali pasirodyti, kad laikas ir erdvė yra netolydiniai, kaip ir medžiaga bei energija. Gali būti, kad pasaulis nėra tolydus, kad jis neina nuo vienos mažiausios laiko dalelės pradžios iki jos galo, nuo kur vėl tęstų savo egzistenciją
Dr. Česlovas Masaitis gimęs Kaune, o gim

naziją baigęs Biržuos. 1937 m. baigė V. D. uni
versiteto matematikos gamtos fakulteto mate
matikos skyrių ir dirbo laborantu ir asistentu 
to paties universiteto astronomijos katedroje. 
Nuo 1940 iki 1944 profesoriavo Vilniaus un-te.

Pasitraukus iš Lietuvos, atsidūrė DP stovyk
loje, buvo jos pirmininku, Balfo atstovu švie
timo reikalams, Vliko vykdomosios tarybos na
riu.

Atvykęs į JAV profesoriavo Nazaretho kole
gijoje, Kentucky, Tennessee ir Delaware uni
versitetuose. Tennessee universitete Įsigijo 
daktaro (matematiks) laipsnį. Dirba Balistikos 
Tyrimo Laboratorijose, Aberdeen, Md. teorinės 
matematikos, numerinio analizio ir tikimybių 
teorijos srityse.

Yra vedęs garsiųjų Balčiūnų giminės Eleną 
Balčiūnaitę.

Dr. Aldona L. Balčytė-Gravrogkienė, gimusi 
JAV-se, užaugo ir gimnaziją baigė Lietuvoje.

Į Ameriką iš Lietuvos kartu su tėvais atvyko 
1947 metais. Medicinos mokslus baigė State 
University of New York, Syracuse, N. Y. 1960 
m. atvyko Į University of Illinois, College of 
Medicine Čikagoje, kur dėsto vidaus ligas “as
sistant Professor” t. y. docento titulu vyres
niųjų kursų studentams medikams. Turi univer
sitete savo laboratoriją, kur tyrinėja infekcines 
ligas, antibiotikus ir kraujo baltymus, sąryšy 
su infekcinėmis ligomis. Yra išspausdinus 5 
mokslinius darbus iš infekcinių ligų srities.

Ištekėjusi už Jurgio Gravrogko.
Tėvai ir brolis kun. Kęstutis Balčys gyvena 

Amsterdam, N. Y.

nuo naujos laiko dalelytės pradžios, bet jis iš karto egzistuoja visoje šioje trumpiausioje akimirkoje ir kartu su ja dingsta, kad vėl iš naujo atsirastų naujoje laiko dalelytėje — labai panašus į dngusį pasaulį, tačiau jau ne visai toks pat. Gal permanentinė ir tolydinė kūrinių buitis tėra tik mūsų sapnas, tik prarastojo rojaus svajonė, o tikroji realybė yra atmiešta nebuitim tarp byrančių laiko dalelyčių ir, gal, ji išlieka buitim tik nesiliaujančia transcendencinės Apvaizdos kūrybos jėga?Retorinis prelegento klausimas suponavo atsakymą, kuris nesunku buvo pasakyti “taip”.
Dr. Aldonos L. Balčytės-Gravrogkienėspaskaitos tema buvo:
ANTIBIOTIKAI MODERNIOJE MEDICINOJE.Joje prelegentė dėstė: Antibiotikai — vaistai prieš infekcines ligas yra vieni iš svarbiausių ir labiausiai naudojamų vaistų moderniojoje medicinoje. Jie pagrindinai pakeitė daugelio bakterinių ligų pasekmes. Tačiau statistikos duomenys rodo, jog mirtingumas nuo kaikurių infekcinių ligų, pav., rimtų staphylococcinių infekcijų, nėra sumažėjęs nuo pat antibiotikų atradimo.Pagrindinių antibiotikų yra priskaitoma iki dvylikos. Įvairūs jų preparatai ir kombinacijos šį skaičių padaugina bent 3 kartus. Antibiotikų veikimo būdai prieš bakterijas ir virusus yra labai sudėtingi, bet pagrindinai atrodo, jog jie yra nukreipti prieš bakterines enzymas.šių dienų gydytojams ir visuomenei reikėtų pilnai suprasti, jog apie 50% staigių infekcinių susirgimų priežastimi yra virusai, o ne bakterijos. Kitas aiškus faktas yra tas kad prieš virusus antibiotikų šiandieną nėra. Todėl labai netikslu pacijentui prašyti gydytoją antibio-
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tiko nuo slogos ar nuo gripo ligų, kurios yra 
virusų, o ne bakterijų sukeltos.

Gydytojui bakteriologins laboratorijos nau
dojimas yra būtinas modernioje medicinos prak
tikoje.

Ar antibiotikai gali būti žalingi ir net mirties 
priežastimi, sukeldami sunkias komplakacijas? 
Turiu atsakyti taip. Pagrindinės antibiotikų 
komplikacijos yra trys:

1) Alergija arba sensityvumu. šia komplika
cija ypatingai pasižymi penicilinas, ši alergija 
gali pasireikšti trimis būdais: a)anapliylakti- 
niu šoku, b) staigiu artritu, ir c) odos užde
gimu.

2) Injekcijos retomis bakterijomis, arba 
bakterijomis, kurios yra virtusios neatspario- 
bakterijomis, kurios yra virtusios atspariomis 
šių dienų antibiotikams.

3) Metaboliniai organizmo pakitėjimai, kaip 
nuo streptomycino, arba kaulų čiulpų degnera- 
nuo streptomycino, arba kaulų čiulpų degenera
cija nuo chloromycitino.

Surandant vis naujų ir spalvingesnių antibio
tikų, mikrobų pasaulis yra bent dalimi pakitė
jęs ir pasidaręs žalingesnis. Atrodo, kad išlai
kyti sveikų aplinkų gamtoje yra būtinas anti- 
biotinių medžiagų balansas. Sunaikinus šį ba
lansų ir sudarant dirbtinę aplinkų, bakterijų 
metaboliniai procesai kitėja, ir jos pasidaro at
sparios dabar esamiems antibiotikams.

Kadangi, atrodo, jog antibiotikai nesugebės 
kontroliuoti infekcinių ligų, kokios kontrolės 
tad būtų galima tikėtis ateityje?

Kaip ir prieš antibiotikų dienas, taip ir šian
dien, laboratoriniai tyrimai ir bandymai yra 
tęsiami žmogaus rezistencijai-atsparumui padi
dinti prieš infekcines ligas, ypač tada, kai jos 
yra sumažėjusios po sunkios operacijos, arba 
žmogui sergant vėžiu. Tų taip reikalingų natū
ralų atsparumų galima padidinti įvairiais skie
pais. Deja, tobulas skiepų išvystymas nėra 
lengvas, ir kai kuriose infekcinėse ligose gali 
būti neįmanomas.

šiuo metu tad mokslininko akys nukrypsta 
į tikrai nepaprastų ir sudėtingų su bakterijomis 
kovojimo būdų, kurį yra išvystęs leukocytas — 
baltasis kraujo kūnelis. Daug dėmesio yra krei
piama ir į kai kurias kraujo baltymų substan
cijas, kurios taip efektingai gali sunaikinti dau
gelį bakterijų ir net virusų. Tikimasi, kad ge
riau supratus natūralius organizmo gynimosi 
būdus nuo mikrobų pasaulio, galima bus dar 
tobuliau vystyti taip labai svarbų natūralų 
žmogaus atsparumų infekcinėms ligoms.

Gediminas Galva

SOCIALINĖS SANTVARKOS KRIZĖ

paskaitoje teigė, kad vakarietiškasis pasau
lis pergyvena sutemas. Du visuotiniai karai, 
klaidingai vadinami pasauliniais,, ir ūkinė krizė 
yra tik įvadas, kurį visi žino, bet tik kaikurie 
bando suprasti jų esmę. I-jo karo išvadoje pasi
reiškė socialinės, ūkinės, politinės, dorovinės, 
mokslo ir tikėjimo suirutės, šis pokaris turėjo 
būti laimingesnis, nes praeities smūgiai įspėjo 
nekartoti buvusių klaidų. Nesulaikomas Rytų 
įsigalėjimas sukėlė siaubų ir baimę vakarie
čiuose dėl dalies žmonijos sunaikinimo ateinan
čiame kare pasaulį užvaldyti. Ir šiandienų jie 
vengia net aptarti pasibaisėtino vyksmo prie
žastis.

Reikia pastebėti, kad politikos ir ūkio krizės 
išplaukia iš žmogaus dorovinio sųmyšio, inte
lekto anarchijos ir dvasinės nevilties, šio tarps
nio socialinės krizės priežastys turi ilgas šak
nis. Jos siekia Renesansų ir Reformacijų. Re
nesanso tarpsniui darė įtakos graikų kultūra, 
o ypač stoikai, bet stiprybę jis sėmė iš krikš
čionybės šaltinio kurti ano meto individualiz
mų. Renesanso tarpsnyje jau bandoma sėti kla
sinio racionalizmo grūdų — asmens savistovu
mų, kuris nepaveldėtas iš senovės krikščiony
bės. Reformacija, atsisakiusi bažnytinės herar- 
chijos, uždeda pareigų žmogui rūpintis būties ir 
sielos išganymu.

Bręstant ano meto individualizmui dar pri
pažįsta metafinzinį Dievų Kūrėjų, bet nusigrę
žia nuo Dievo Tvarkytojo, žmogus skelbiamas 
laisvas, jis tik turi pripažinti jo santykius be
tvarkančius įstatymus, žmogus — sau tikslas, 
ir paklusti įstatymų apsprendžia jo sųžinė.

Hugo Grotius .pasaulietiškos prigimtinės tei

sės aptarėjas, nurodo, kad ir Dievas negalįs jos 
pakeisti. John Locke aptaria žmogaus prigimtį 
— jos tobulumų: naujagimis yra tabula rasa— 
tuščia lenta; jų prirašo socialinė santvarka, šie 
autoriai padėjo pagrindus liberalizmui, kuris 
ypatingų dėmesį vėliau kreipė į ūkinę sritį.

Adam Smith, ūkinio liberalizmo pagrindėjas, 
iškelia žmogaus interesų, kuriam merkantilistai 
ir fiziokratai siekia laisvę užtikrinti. Pasak 
Locke, laisvė išplaukia iš gamtos dėsnių, o 
ano meto liberalai siekė jai praverti duris, žmo
gus, pagal juos, neturi būti trukdomas — visų 
žmonių gėrio siekimas savaime sukurs visuo
tinį gėrį. Panaikinkime blogus įstatymus, vals
tybės įsikišimų, — ir staiga viskas pagerės.

Liberalizmo skelbiamos idėjos sudarė sųly- 
gas luomams ir tautoms išsikovoti laisvę, bet 
jos, atšlijusios nuo krikščionybės, brandino nau
jus pavojus. Jo klaidingi pagrindai išugdė socia
linius konfliktus ir naujas sroves, kurios siekia 
sunaikinti pilnų prieštaravimų liberalinę san
tvarkų.

Liberalizmo purenamoje dirvoje įsigali utili
tarizmas, kurį David Hume aptaria savanaudiš
kumu, Jeremy Bentham — malonumais, suriš
tais su naudingumu. John Mill utilitarizmų įves
dina ūkio moksle.

Liberalizmas ir jo pavėsyje išaugęs socializ
mas yra priešingybės, tačiau abi pasaulėžiūros 
turi bendrus sųlyčio taškus. Utilitaristinio li
beralizmo įtakoje Auguste Comte skelbia pozi
tyvizmų, kuris daro ryškų poveikį socializmui 
ne tik ateistine pasaulėžiūra, visuomeninės rai
dos aptartimi, bet net ir terminija, kurių K. 
Marx savaip panaudojo.

Utilitaristinis liberalizmas, kapitalizmo rė
muose, išugdo praktiškųjį materializmų, kuris 
šliedinasi prie priešo — dialektinio materializ
mo, nors ir prieštaringos filosofijos.

šiame pokaryje utilitaristinio liberalizmo vai
kai yra savo vaidinio — status quo tarptauti
niuose santykiuose aukos. Jie svyravo kovoti 
savo metu prieš jų pačių iššauktų blogį — re
voliucinį socializmų, naujų demoniškųjų kultū
rų, kuri skverbiasi įsigalėti pasaulyje. Gyven
dami tik interesais ir nauda, pažeidė pavergtų 
tautų laisvinimo pradų, kurį anksčiau skelbė, 
bet nevykdė, nes jiems dorovinga tik tai, kas 
naudinga.

Kapitalizmų, kaip ir kitas atgyvenusias socia
lines santvarkas, revoliucinis socializmas sten- 
kia dar gyvų palaidoti. Barbarija auga, vakarie
čių rankomis ugdoma. Paskaitininkas mano, 
kad kviesti žmogų morališkai atgimti — per 
vėlu. Atskamba grųsūs žodžiai: dies irae... At
eina rūsčios pykčio dienos...

Išvadų jis nedaro.

Gediminas Galva (g. 1905) Vabalninko para
pijoje. Gimnazijų baigė Biržuose, ūkio ir teisės 
mokslus V. D. universitete Kaune. Trejus metus 
studijas gilino Vakarų Europoje. Dirbo žemės 
ūkio ir finansų ministerijose, buvo Prekybos 
Instituto Klaipėdoje lektorius ir docentas. Bu
vo specialių žurnalų red. ir bendros spaudos 
uolus bendradarbis. Tarp daugelio kitų, yra pa
rašęs plačios apimties veikalus: Statistikos te
orija, Pritaikomoji statistika, Ūkio konjunktū
ra, ūkio politika, Tarptautinis ūkis ir kt. Iš jo 
publicistinių gausių raštų paminėtina studija 
“Vakarų Europos kultūros krizė”, išsp. 1938 m. 
“Naujojoje Romuvoje”.

Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC paskaitoje

LIETUVIŲ VIENUOLIŲ ĮNAŠAS 
MŪSŲ IŠEIVIJAI

pirmiausia kalbėjo apie lietuvių visuomenės 
susidarymų JAV-^se, paskui apie seserų moky
tojų sukurtųsias vienuolijas, toliau apie kunigų 
ir brolių vienuolijų lietuviškas provincijas JAV- 
se ir gale apie patį įnašų. Baigė duodamas da
bartinį lietuvių visuomenės kultūrinio veido 
apybraižų.

Pirmoj daly prelegentas davė žinių nuo kada 
ir kaip ėmė kurtis JAV lietuvių kolonijos, pa
rapijos, kiek lietuvių priskaito oficialūs duome
nys ir kiek kiti šaltiniai.

Toliau nupasakojo, kaip atsirado 4 lietuvaičių 
seserų mokytojų vienuolijos ir davė jų veiklos 
ir augimo žinių: Kazimierietės pradėjo veikti

Kun. Kazimieras Aloyzas Matulaitis, Ph.D. MiC, 
gimęs 1894 Bitikų kaime, Sasnavos par., todėl 
nuo 1912 m. po kai kuriais savo raštais pasira
šinėja slapyvardžiu K. Bitikas.

Baigęs Friburgo, Šveicarijoje, universitetą, 
gavo filosofijos daktaro laipsnį.

Buvo seserų mokytojų kapelionas, o dabar 
kunigų seminarijos dvasios tėvas.

Pamilęs tautos praeitį, studijuoja ir rašo jv. 
istorinėmis temomis. Yra išleidęs Londono šv. 
Kazimiero baž. istoriją auksinio jubiliejaus pro
ga — Londono Lietuviai; Aušros Vartų parap. 
Chicagoje 50 metų istorijos bruožai. Rankraš
tyje turi Marijonų istoriją Amerikoje ir Ark. 
Jurgio Matulevičiaus-Matulaičio biografiją (yra 
arkivysk. Jurgio beatifikacijos bylos vicepostu- 
latorius ir propaguotojas liet, spaudoje.

Nuo 1960 m. redaguoja savaitraštį ’’Kristaus 
Karaliaus Laivą”, yra “Tautos Praeities” žur
nalo administratorius, šiais metais išleido as- 
ketikos ir mistikos temų knygą "Meilės ugnis”.

1907 m., buvo 3, dabar apie 500. Jos vadovavo 
53 įstaigoms trylikoje valstijų ir 1 pradžios mo
kyklai Argentinoj. Mokytojavo 312 seselių, ku
rių 88 moko 6^se aukštesnėse mokyklose ir savo 
globoje turi 12,303 moksleivius.

52 seserys vadovauja ir aptarnauja 3 ligoni
nes, senelių poilsio namus.

Yra išspausdinusios labai daug mokykloms 
vadovėlių. Turi didelę lituanistikos bibliotekų. 
Ilgus metus leido “šv. Kazimiero Akademijos 
'Vidus”.

Jų mokinės ruošdavo garsius koncertus; pa
sižymėjo sporto varžybose, mene, muzikoje ir 
kituose moksluose.

1956 m. Chicagos miesto galvos, pagerbdamos 
seseris kazimierietes, žemės plotų, kuriame tel
pa jų motiniškieji namai, Maria High, šv. Kry
žiaus ligoninė ir švč. M. Marijos gimimo lietu
vių bažnyčia, pavadino “Lithuanian Plaza”.

Seserys pranciškietės įsikūrė po ilgų vargų 
ir pastangų 1922 m., — jos atsiskyrė, šv. Tėvui 
leidus, nuo seserų lenkių nazaretiečių, pas ku
rias sutinkame lietuvaites mokytojas 1897 m., 
kai jos pradėjo mokytojauti šv. Jurgio par. mo
kykloje, Chicago, Ill., o vėliau kitose 7 parap. 
mokyklose.

šiai vienuolijai pakilti padėjo trys kunigai: 
J. Sutkaitis, M. Kazėnas ir M. L. Krušas. Nuo 
1929 m. pranciškietės veikia savistoviai; turi 
281 narę, 1960 m. mokytojavo 22 par. mokyklo
se, 15 katechizacijos centruose, dėstydamos ti
kybų apie 1,500 vaikų.

Brazilijoje jos turi 4 pradžios mokyklas ir 3 
aukšt. mokyklas su 300 mokinių. Ten veikia 45 
seselės, kurių 10 yra lietuvaičių.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų pirmos penkios 
pirmuosius įžadus padarė 1925 m. Savistoviai 
veikia nuo 1928 m. Turi 112 seselių. Jų centras 
— Brockton, Mass. Turi aukštesniųjų mokyklų, 
pedagoginius kursus, naujokynų, senelių prie
glaudų, žymių bibliotekų. Jos vadovauja 6 pa- 
pijos mokykloms.
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‘"Ateities” šokėjų dvidešimtmečiui paminėti koncerto, kuris įvyko šių metų 
pradžioje, Chicagoje, rengimo komisija: (iš dešinės): Bruno G. Shotas, 
grupės vedėjas, Z. Baltram onaitė, Vyt. Kąsniūnas, Fr. Gramontienė, Vyt. 
Lazauskas. Foto V. Noreika

Preparations committee of the 20th anniversary concert of the folk dance
group ’’Ateitis”

LIETUVOS VARDUI GARSINTI
“Ateities’' šokėjų 20 metų sukakčiai praėjus

“Ateities” šokėjai su jaunuoju atžalynu. Viduryje matyti patys pirmieji 
“Ateities” šokėjai: Albinas Reneckis, Vladas Klemka, Antanina Paškaus- 
kįenė, Jurgis Paškauskas, Bruno G. Shotas. Foto V. Noreika

’’Ateitis” dancers with their youth group.

Prieš pat II Pasaulinį karą ar 
jau karui vykstant būrys Lietuvos 
jaunimo dar pasiekė Amerikos 
krantus. Po to Lietuva liko atskir
ta karo frontų ir tik 1947 m. nauji 
žmonės, pasitraukę iš Lietuvos ir 
perėję Vokietijos “išvietintųjų” sto
vyklas, vėl pradėjo atkilti į šią šalį. 
Tarp 1940-47 metų lietuviško gyvy
bės kraujo čia nebegalėjo papildyti 
jokie ateiviai iš senosios tėvų že
mės. Tad ta paskutinioji prieškario 
lietuvių ateivių karta, matydama čia 

BRUNO G. SHOTAS Garbės prezidiumas “Ateities” 20 metų sukakties koncerte (iš kairės į d.): 
M. Vaidyla, L. šimutis, J. Jasaitis, M. Gudelis, J. Daužvardienė; kalba 
dr. P. Daužvardis; toliau — A. Rudis, kun. J. Prunskis, A. Kaulėnas, Vyt. 
Kasniūnas ir “Ateities” valdybos pirm. V. Samioška. Foto V. Noreika

Honorary guests at the anniversary concert of ’’Ateitis” folk dance 
group.

pradedančią merdėti lietuvybę, su
vaidino didžiulį vaidmenį lietuviško 
gyvenimo gaivinime.

Daugiausia jų, paskutiniųjų atei
vių iš Lietuvos, tada, prieš 20 me
tų, įsikūrė Chicagoje. 1941 m. birže
lio mėn. 5 d. Chicagoje jie, kun. dr. 
Deksniui iškėlus sumanymą, įsteigė 
Ateitininkų Draugovę ir tą dieną 
pirmą kartą Amerikoje suskambėjo 
Ateitininkų himnas.

1941 m. rugsėjo 23 d. Chicagoje, 
Antano ir Bronės Skiriu bute įvyko 
tos draugovės pirmoji tautinių šo
kių repeticija ir iš tos Ateitininkų 
draugovės išaugo reprezenacinė lie
tuvių tautinių šokėjų grupė “Atei
tis”, kuri šį pavasarį atšventė 20 
metų veiklos sukaktį. Grupė, lietu
vių tautinius reprezentuodama, yra

apskraidžiusi visą Ameriką, dalyva
vus visuose didžiuosiuose tarptauti
niuose festivaliuose, TV programose 
koncertuose ne vien lietuviams, bet 
daugiausia svetimtaučiams.

1941 metais “Ateities” grupė už
sibrėžė tokį tikslą: palaikyti lietu
viškumą amerikiečių tarpe, neleisti 
žūti tam, kas lietuvio širdžiai yra 
brangų. Pirmieji šokėjai buvo: L. 
Piliponytė ir B. Shotas, S. Pipiraitė 
ir Alb. Reneckis, B. Vancytė ir A. 
čelkis, A. Navikaitė ir J. Paškaus- 
kas.

1948 m. grupė priėmė konstituciją 
obalsiu: “Garsinti Lietuvos vardą 
tarp kitataučių.” Kartu buvo pa
tvirtinta ir griežta taisyklė, kad na
riai gali būti tik lietuvių kilmės.

Dabartiniame šokėjų sąstate yra 
ne tik Amerikoje gimusių pirmos ir 
antros kartos lietuvių, bet ir naujų
jų ateivių narių. Visi jie bendrai ir 
uoliai dirba. Gi šiemet F. Gramon- 
tienė suorganizavo “Ateities” šokė
jų jaunąjį atžalyną — buvusių ir 
dabartinių šokėjų vaikus, kurie taip 
pat šoko “Ateities” sukaktuvinia
me koncerte.

“Ateitis” žengia pirmyn su en
tuziazmu ir pilnu pasitikėjimu, sa
vo poilsį, laiką ir net pinigą auko
dami Lietuvos vardui garsinti.

Pirmųjų entuziastų — “Ateities” 
steigėjų prieš 20 metų įmintos pir
mos pėdos ilgainiui išvirto į žydrą 
saulės taką, kuriuo yra praėjusi ir 
kuriuo tebeina sukaktuvininkė “At
eitis”.

Dabartiniu metu “Ateities” moky
tojas ir valdybos pirmininkas yra 
Bruno G. Shotas, kuris 1940 m. va
sarą, palikdamas bolševikų okupuo
tą Lietuvą, Kauno stotyje su kitais 
išvykstančiais amerikiečiais viešai 
dar užtraukė Lietuvos Himną kaip 
ištikimybės priesaiką pasiliekančiai 
vargo vargti tėvų žemei Lietuvai.

#

Su “Ateities” veikla neatskiria
mai yra surišta daugelis šviesių 
Amerikos letuvių vardų: A. Skirius, 
L. Piliponytė-Zaikienė, A. Navikai
tė, Beliajus, J. Daužvardienė, V. 
Samoška, J. Paškauskas, R. Treo- 
nis, Br. Jameikienė, I. šilingienė, F. 
Gramontienė ir kt. V. R.



IŠĖJIMAS
Iš Jurgio Gliaudos romano ’’Ikaro sonata”, kurį netrukus išleidžia 

’’Nidos” Knygų klubas Londone

—Aguna, — pasakė Tomis, — tu 
šiukšti, ir tai negražu. Tai nedailu, 
ir to nusigąstų Colbertas. Argi ne 
mes visi trys, džiūgavome ties Čiur
lionio paveikslais, kad Colbertas at
nešdavo juos mums vis naujus ir 
naujus. Ar ne tu pasakei, kad su
stojimai ties Čiurlioniu yra laimės 
valandos? Nematydamas paveikslų, 
tik girdėdamas tavo balsų, aš tada 
supratau, kad tu sakai tiesų.

—Tylėk, mažasis akluti,— atsakė 
Aguna. — Tu dar nesupranti, kad 
tarp pakilimo ir nuovylos negalima 
ištiesti tilto. Ten visad liks praraja. 
Jo pasaulis yra ši rėmų dirbtuvė, 
kur jis laukia skurdaus kliento, at
einančio įrėminti gailių reprodukci
jų, ar nevykusį kūrinį kokio neta
lentingo tapytojo. Aš vyliausi rasti 
jo dvasioje gelmes, o jis yra tik 
susižavėjęs gelmių stebėtojas. Aš 
apsirikau, ir aš palieku jus.

Tada aš pasakiau jai, kad kų ji 
betartų man, aš myliu jų taip, kaip 
tų pirmų akimirkų sutikęs jų. Ir 
kad ji tebėra mano slėpinys, ir kad 
šleikštus intymumas, toks žmogiš
kas ir gyvuliškas kartu, nenuplovė 
manyje jos sudievinimo, ir kad aš 
myliu jų kaip būna mylima idėja, 
dievindamas jų.

—Tai tik tavo tuščiaviduriai žo
džiai, — atsakė ji su panieka balse, 
su grimasa ant jos lūpų. — Už tai, 
kad tu pakartojai, kad tebemyli ma
ne, aš neapkenčiu tavęs dar labiau. 
Atsakyk man neapykanta į mano 
neapykantų, atsakyk man prakeiks
mu, pavydu, įtūžimu, tada man bus 
lengva trenkti durimis išeinant, nes 
lengva apleisti, kada girdi išrėktus 
šlykščius keiksmus ir įžeidimus. Tu 
suardai man atsiskyrimo natūralu
mų.

Staiga, lyg palaužta, ji sudribo 
prie stalo, panarino veidų sukry
žiuotose rankose, ir savo lankščius 
pirštus įsmeigė į variniai-rudų, be
veik palaidų plaukų gelmes.

Aš priėjau prie jos, nepaliesda
mas jos, nors potroškis paliesti jų 
buvo toks stiprus, kokį išgyvena tur 
būt lavonai pasakose, kada laukia 
gyvybės vandens. Per tų mažų 
tarpsnį aš jutau jos kūno šilimų, 
perveriančiai ilgėdamasis jos palie
timo. Aš pasakiau:

—Aš ramus todėl, nes aš supran
tu tave, Aguna. Būtų net keista, bū
tų net juokinga, tau, dainei, poetei, 
mylėti mane. Gali būti klaidų, bet 
klaidoje amžinai negyvenama. Tu 
esi skambanti muzika, aš tik neby
lus instrumentas. Juk aš tik tada 
žydžiu, kada mane paliečia tavo 
žvilgsnis, kada tu nustojai mane 
mylėjus, aš nuvytau.

—Nesakyk jai to, — prieštarau
jančiai suriko Tomis. — Tu irgi 
esi poetas. Tu gali valandomis pa
sakoti man apie stebimų paveikslų, 
ir juk tik dėl tavo pasakojimo aš 
ir tu galėjome įsiskverbti į pa
veikslų ir būti ten, kaip nuostabioj 
šaly. Pro tavo akis aš regiu paveiks
lus.

—Paveikslai! — suriko Aguna, 
pakeldama galvų nuo stalo ir nuo 
savo sukryžiuotų rankų. — Jūs va
dinate paveikslais tas kopijas, tuos 
nuorašus! Tai smulku, nevertinga, 

tai juokdariška sekti kitus ir netap
ti savimi. Pasakykite tai Colbertui! 
Palikite tuos juokdariškus darbūs 
dūlėti lentynose ir nekalbėkite apie 
juos. Jūs... skurdžiai!

Ji pakilo, sustojo akimirkai prieš 
mus apmaudo pozoj: prieš mane, 
regintį, ir prieš Tomį, aklųjį, kuris 
tebestovėjo atokiau, įsiklausydamas 
į mūsų balsus su bereikšme aklojo 
išvaizda -savo veide, ir pasuko prie 
durų.

Man atrodė, kad tų valandų ji 
instinktyviai laukė mano balso: ar 
prašančio, ar maldaujančio, gal būt 
jų prakeikiančio, o tokios pesisky- 
rimo scenos buvo pastaruoju laiku 
dažnos tarp mūsų, bet aš tylėjau. 
Tai buvo jos teisė apsispręsti: ar 
likti su manimi, ar palikti mane. Aš 
tylėjau. Gal būt, palikusi mane, ji 
bus išgyvenimų apvaisinta giliau 
apsireikšti impulso poezijoje. Aš 
tylėjau. Ji išėjo man tylint. Ji ne
trenkė durimis; ji pridarė jas atsar
giai, lyg bijodama prikelti miegantį.

Kada jos nebebuvo kambaryje, 
Tomis paklausė:

—Aguna išėjo?
Aš tylėjau. Tomis pasakė:
—Ji išėjo.
Jis lyg pranešė man Agunos išė

jimų; lyg jis, aklasis, pajuto tų leng
vutį oro virpėjimų Agunai švelniai 
uždarant duris.

Lengvutis oro virpėjimas — ir 
konvulsija dvasioje.

—Aguna išėjo, — pasakiau To- 
miui. — Dabar mudu vieni, mudu 
mirę, be gyvybės vandens.

Menka ir skurdi buvo ta rėmų 
dirbtuvėlė, kur sienas globė grubiai 
sukaltos lentynos su menka medžia
ga rėmams gaminti, kur atskirais 
gniužulais, tolimiausiame lentynų 
kampe buvo sukrautos gal kelios 
dešimtys Čiurlionio paveikslų kopi
jų. Colbertas piešė jas, ir vis nešė, 
ir vis nešė jas sukrauti čia. Colber
tas! Jis kartais neapkentė Čiurlio
nio, kartais vadino save Čiurlionio 
šešėliu. Jis piešė tas reprodukcijas 
iš menkų, blankių atspaudų žurna
luose, ir stengėsi įspėti visas tas 
spalvų vaivorykštes ir atspalvių 
niuansus, ir tarėsi su manimi, ir 
maldavo įrėminti tas kopijas, su ku
riomis jis tarėsi užkariausiųs pa
saulį.

—Čiurlionis su mumis, — pasa
kė Tomis, — ir mes nemirę, mes 
gyvi.

—Tai tik Colberto darbai, — pa
sakiau vaikui.

—Ne, — pasipriešino Tomis, — 
tu pats vadinai tai Čiurlionio atgi
mimu.

—Tai tik Colberto darbai, Tomi, 
— pakartojau karčiai. — Deja, tai 
tik Colberto darbai.

Staiga, lyg nesutūrimo poveikio 
pastūmėtas, aš puoliau prie durų. 
Dabar aš norėjau sulaikyti Agunų, 
pulti jai prie kojų, maldauti jos ne
apleisti manęs, įtikinti ja, kad bent 
pasigailėtų manęs. Aš išbėgau į 
gatvę. Tai buvo skurdus akligatvis, 
kur prisiglaudė sandėlis, kuriame 
tilpo mano dirbtuvė. Komercinė gat
vė, dabar, vėlų vakarų, apšviesta 
raudonomis neono reklamų švieso
mis, buvo atokiau, čia gi, aplink, 

glūdėjo vakaro sambrėška, keistai 
skaidrinama lyg nešvaraus žvilgs
nio liečiama, anos, spalvotos, ko
mercinės gatvės pašvaisčių.

Prie durų Agunos nebuvo. Išdi
džioji, ji nelaukė mano maldavimų. 
Aguna apleido mane, aš supratau 
tai pilnai čia, kur glūdėjo gaili akli- 
gatvio sambrėška ii’ tyla, kur — 
lyg užstodama man visų pasaulį — 
tebuvo tik nešvari, raupuota mano 
dirbtuvės siena, ir kur atokesnės 
komercinės gatvės bruzdeys šnerė
jo lyg pakrantės bangų nerimas.

Aš paėjau kelis žingsnius, galvo
damas, kad aš statau pėdas ant dar 
šiltų Agunos pėdsakų. Ji grįžo ten, 
iš kur ji atėjo pas mane, į savo 
draugų sueigas, kur ji deklamuoda
vo, išdainuodama savo impulso ei
les. Jos krūtininis, duslus ir kartu 
sultingas balsas šios gailios gat- 
viūkštės tyloj atskambėjo mano 
dvasioje:

“Kada vėjo sparnai kelia Ikarų į 
saulę, 

kodėl aš, Aguna, tebesu čia?
Gal skrydžiu į saulę nepasitikėti, 
kada žemėje vėjas pilnas mėnesie

nos potvynio?”
Aguna neužsirašydavo savo im

pulso eilių. Tai buvo atdūsiai, ir ji 
išreikšdavo juos draugų sueigose, 
kur aš lankydavausi. Gal šis eilė
raštis buvo skirtas man? Aš net įti- 
dėjau, kad šis eilėraštis buvo skir
tas man. Tada aš daug kalbėjau su
eigose apie skrydžius į saulę, nes 
buvau suartėjęs su Colbertu, kuris 
pasivadino Čiurlionio šešėliu, ir te
mos apie Ikaro sparnus ir apie skry
dį į saulę mūsų tarpe buvo labai 
dažnos. Aguna klausėsi mano kal
bų. Kada aš skelbiau skrydžius į 
saulę, ji buvo mėnesienos potvynis, 
ir man mėnesienos potvynis buvo 
slaptesnis, ir aistresnis už skrydį į 
saulę, ir ji tai pastebėjo, ir ji išreiš
kė mano abejonę, mano abejonę, ei
lėraštyje. Ji pasirinko saulę. Dabar 
ji pasirinko saulę, nes klaida, nes 
kūno klaida išgyventa.

Aš atsiminiau tų eilėraštį. Aguna 
perskaitė jį sueigoje dukart. Du 
kartus ji buvo iškėlusi savo liaunas 
rankas ties mirtinai tylinčia suei
ga, ir dukart ji klausė: kodėl aš čia? 
Ir dukart ji klausė savęs, lyg įti
kindama save abejone: gal skrydžiu 
į saulę nepasitikėti, kada žemėje 
vėjas pilnas mėnesienos potvynio?

Ji stovėjo vidury susibūrimo, tie
si ir liauna, jos variniai-rudi plau
kai ir jos juoda suknia, primenanti 
indiškų sari, ir jos baltos, dvasios 
virpėjimo kupinos rankos, ir mašas- 
tinis žvilgsnis, man tada sakė: ji 
pamilo tave. Jos kūno virpėjimas 
man sakė tada: ji pamilo tave. Ir 
jos švelnusis profilis rėkte rėkė į 
mane: ji pamilo tave! Ir jos lūpos, 
ir jos antakių pusračiai, ir jos lie
mens grožis man rėkte išrėkė tada: 
ji, to dailaus kūno, to įdvasinto kū
no savininkė, pamilo tave!

Buvo tada manyje triumfas, bet 
meilė, kaip gyvenimas, gimsta tam, 
kad užgestų.

Aš paėjau gatvele atokiau. Sam- 
brėškų buvo nuostabiai trapi. Vėjo 
nebuvo nė mažyčio oro siūbavimo. 
Agunos eilėse man skamba žodis 
“vėjas”. Bet nėra vėjo, ir mėnesie
nos nėra, tik atokesnė komercinė 
gatvė šmėkščioja rausvais reklamų 
švytesiais. Akligatvyje kontūrus ap
graužė tamsa. Apgraužė tamsa.

Kada sugrįžau, Tomis sėdėjo, lyg 
užhipnotizuotas, mano aklutis drau
gas Tomis.

—Ji nebesugrįš? — paklausė jis, 
pajutęs mano sugrįžimų.

—Ji nebesugrįš, — patvirtinau

JURGIS GLIAUDĄ yra tremtyje iš
kilęs lietuvių rašytojas. Į literatūrą 
jis atėjo, kaip vokiečiai sako, per 
vieną vieną naktį: laimėjęs "Drau
go” romano konkursą su romanu 
’’Namai ant smėlio”. Vėliau Gliaudą 
laimėjo dar dvi romano premijas, 
išleido apysakų knygą ir romaną. 
Geriausiu Jurgio Gliaudos roma
nu kritikai laiko .’’šikšnosparnių 
sostą”.

Netrukus Nidos leidykla išleidžia 
naują Gliaudos romaną, vardu ’’Ika
ro sonata". Tai veikalas, kurio pa
grinde yra dailės pasaulis; neįpras
tu būdu čia susitinkame su Čiurlio
nio kūryba.

Romano "Ikaro sonata” veiksmas 
vyksta bohemiškame nepripažintų 
menininkų pasaulyje. Jų kūrybos 
esmę sudaro Čiurlionio meninio cre
do ieškojimas ir pastangos jį ap
reikšti. Greta kūrybinio veikėjų gy
venimo, romano turinį sudaro vei
kėjų asmeninės aistros, šiame ro
mano epizode skaitytojas patiria 
galbūt pagrindinį romano veikėjų 
bruožą: jų atvirumą sau, nesutapi
mą su įprastomis buitinės moralės 
formomis ir kartu didelę toleran
ciją kito dvasiniam gyvenimui. Sce
noje ’’Išėjimas” vyriausias romano 
herojus, per visą romaną neįvardin
tas, persiskiria su jį paliekančia 
drauge.

IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIN

savo įsitikinimų.
—Ar ji tikrai graži? — staiga pa

klausė Tomis.
—Ji graži, — aš patvirtinau. — 

Ji yra liauna, jos plaukai tarytum 
verdančio vario putos, jos rankose 
slypi jos polėkių dvasia; kada ji 
skaito savo eiles, ji nėra moteris, 
bet laumė.

—Pasakyk man apie jos akis.
—Jos akyse visad klausiamoji 

gelmė, slėpinys ir kartu artėjimas. 
Kada sutinki jos žvilgsnį, tada ne
gali atplėšti savo akių nuo jos. Per
siskyrimas su jos žvilgsniu teikia 
kančių.

—Aš pašįstu tik jos balsų, — pa
sakė Tomis. —- Jos balsas visad 
baugino mane.

—Kodėl? — paklausiau nuste
bęs.

—Jos balse slypi beprotybė.
—Tuo galima didžiuotis, — at

sakiau Tomiui. — Jos balsas ata- 
skamba nepaprastomis gaidomis. 
Jos balsas ataskamba kituose. Jam 
atliepia ankščiau nesugauti aidai 
kito dvasioje. Beprotybė yra didžiu
lė galia ir didžiulė pergalė, nes kas 
gyvenimiškai, kasdieniškai protin
gas, tas skurdžius; kas yra ikariš
kas beprotis, tas turi amžinybės 
galias.
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Balys cPavabalys

FRONTAI IR HORIZONTAI

Juda frontai politiniuos frontuos, 
Ir menuos, ir poetu sapnuos.
Man persiaura plačiuos horizontuos: 
Aš po savo batu vaidenuos.

Valdonuos ir su saule kovoju, 
Kad nešviestų jinai po padu. 
Nei išklyst, nei paklyst nėr pavojų, 
Nes iš kampo i kampą judu.

O už kampo daug sąjūdžių juda.
Juda frontai galinga srove.
Ir visus jie į kampą sugrūda: 
Ir mane, ir tave, ir save.

JEI NEBŪČIAU VABALAS, 
BŪČIAU AUKSO GABALAS

Jei nebūčiau avinas, 
Būčiau vilkas arba liūtas, 
Arba milžinas koks drūtas.
O dabar aš liliputas, 
Kaip kiekvienas avinas.

Jei ne vargšas vabalas, 
Būčiau aš chameleonas.
Keisčiau kailį, būčiau ponas.
Žengčiau kaip Napoleonas, 
Nuo didybes žabalas.

Lietuvoj gyvent galėčiau.
Būčiau nebe avinas.
Močią Rusiją mylėčiau,
O Ameriką velėčiau, 
Kam ji laisvę savinas.

Nesvarbu, kad žabalas, 
Bet vaizduot galėčiau arą. 
Skelbčiau kurmiams baisų karą.
O dabar mane jie bara, 
Kad esu aš vabalas.

KARTAIS IR SAUSO 
ŽMONES KLAUSO

Nepraeisiu pro reklamą: 
Tabaku jinai man šlama. 
Cigaretėmis ji žydi.
Apetitą kelia didį.

Baltaduonis duoną riekia, 
Dykaduoniui duoda riekę. 
Aš gi vaikštau palei tvorą 
Ir girdžiu reklamų chorą.

Geria vyrai sausą alų.
Kad ir sausą, bet realų.
Žiūri vyrai į mergučių:
Kiek reklamų, tiek mergų čia.

Nepraeisiu pro reklamą.
Bet ir pyktis mane jema. 
Kišenes ji man iškrapšto 
Ir, begėdė, nesislapsto.

BALYS PAVABALYSMEZGU AŠ RYŠĮ
PRO SIENOS PLYŠĮ

Mezgu aš ryšį su tėvyne.
Jūs ginkit ją, kaip vakar gynę. 
O aš taikingas jau daraus 
Ir jau į Zimanus dairaus.

Garbė man gerbti diktatūrą, 
Kuri diktuoja man kultūrą. 
Kuri diktuoja man ir tą, 
Kad mes tik masė, ne tauta.

Esu aš “intelektualas”, 
Snobizmo ir pradžia ir galas.
Man paradokso nebaisu, 
Kad snobas gal ir aš esu.

Remiu už dyka bolševiką, 
Kurs nieko neremia už dyka. 
Nors mainikavimas painus, 
Aš už chaltūrinius mainus:

BALYS PAVABALYS yra autorius garsios epi
gramos, pasklidusios vokiečių okupacijos me
tais: ’’Viens raudonas kaip šėtonas, kitas ru
das kaip šuva”. Tai Leonardas Žitkevičius, iš
leidęs keletą poezijos rinkinių vaikams (už vie
ną laimėjęs premiją), ir 3 satyrų bei humores
kų rinkinius: Daiktai ir žmonės, šilkai ir vilkai 
ir Vizijos prie televizijos.

Iš pasirinktos slapyvardės, taip pat iš rinki
nių pavadinimų lengva pastebėti, kad autorius 
mėgsta žaisti rimais. Tačiau per tą žaidimą jis 
daug pasako rimto, jo tonas siekia nuo pašai
paus humoro iki ironijos ir net sarkazmo. Pui
kiai valdo formą. Kritikos laikomas vienu ge
riausių to žanro rašytojų. Vabalninkėnas. Lite
ratūrinis K. Binkio, B. Sruogos, S. Aliūno brolis.

NEKOKS PILIETIS, JEI BEVIETIS

Mane vadina dypuku. 
Kitokiu būti man sunku.
Nors keikiuos angliškai kilniai, 
Širdy lietuviški velniai.

Tau lemta būti dypuke.
Kad ir graži, bet nekokia. 
Nei manekenas, nei lėlė, 
Nes jie daiktai, o tu gėlė.

Maža piliete šios šalies, 
Mažos tėvynės vis gailies.
Esi žemaitė amžina, 
Dvasia be vietos, ir gana.

Mane vadina dypuku.
Geresnį vardą rast sunku.
Nė pilietybė nepadės 
Nutrinti jo nuo pavardės.

Už Mieželaitį duodu Meką, 
Už “Šluotą'’ — kavą ir tabaką, 
Už Almu — Sluckį sau imu, 
Ir man kaip Sibire ramu.

TROBA IR SRIUBA

Žmona visus kampus išvalo. 
Virtuvė šviečia kaip dangus. 
Aš kojų nekeliu nuo stalo, 
Nes mano turtas jis brangus.

Kai pareinu vėlai iš baro, 
Nebėgu niekur iš trobos. 
Tiktai žmona iš proto varo: 
Laiku neatneša sriubos.

Žmona bijot manęs privalo.
Aš jai kas dieną tai kalu, 
Nors kojų nekeliu nuo stalo 
Ir nelaikau jos po stalu.

MANO RAŠALO SKONIS
IR BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Aš rimtai studijuoju 
Visą paukščių giesmyną. 
Nei gaidys, nei gegutė 
Man širdies neramina.

Gražios dainos Niliūno, 
Dar gražesnės Aliūno, 
Bet gražiausios tai mano, 
Kai šaukiu iš saliūno.

Apie vyšnios viršūnę 
Tegu rašo Brazdžionis.
O mane užkerėjo 
Mano rašalo skonis.

Aš poetas narcizas 
Kai užgiedu jums nuogas, 
Į archyvą padėkit 
Kiršas, Putinus, Sruogas.
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PIRMIEJI PO $1000 AUKOTOJAI LIETUVIŲ FONDUI
LIETUVIŲ FONDAS AUGA

Inž A. Nasvytis (kairėj), L. B. fon
do statuto rengėjas, ir dr. A. Raz
ma, Milijono dol. fondo organizato- 
torius, LB Tarybos suvažiavime su
tarus steigti vieną — Lietuvių Fon
dą. Foto V. Maželis

Pirmosios aukos saugojamos ke
turiais parašais: A. Razma, G. Ba- 
lukas, F. Kaunas, V. Šmulkštys.

Aukos siunčiamos adresu:

Lithuanian Foundation Nr. 89463 
Standard Federal Savings and Loan 
Association of Chicago, 
4192 Archer Ave., Chicago 32, Ill.

A. Nasvytis, representing the 
Lith. Community Fund and Dr. A. 
Razma of the Million Dollar Fund 
after an agreement establish one 
fund for Lithuanian affairs.

Lietuvių Fondo idėja stojasi kū
nu. Teisininkas Algimantas Kėželis 
parengė L. Fondui statuto projek
tą, kuris apsvarstytas fondo inicia
torių ir aukotojų posėdyje (žiūr. 
foto žemai). Jame atsižvelgta į au
kotojų pastabas ir pasiūlymus.

Teisininkas dr. K. Šidlauskas 
daug laiko skyrė statuto parengimo 
posėdžiuose.

Paaukojo arba greitu laiku paža
dėjo paaukoti po 1000 dolerių:

Dr. F. Kaunas ir žmona Vanda, Ci
cero, Ill., John ir Angelina Andriu
liai, Michigan Farm Cheese Dairy, 
Inc., Fountain, Meh., Dr. B. Poškus 
ir Nijolė, Kankakee, Ill, Dr. A. Va- 
liuškis ir Konstancija, Gouvemeur, 
N. Y. Dr. K. Šukys ir Genutė, Brad
ley, Ill., Inž. V. Naudžius, Cicero, 
III., Dr. P. Kisielius ir Stefa, Cicero,
111., Dr. Justina žirgulis ir Kazys 
žirgulis, Chicago, Ill., J. Mackevi
čius, Sr., Chicago, Ill., Dr. P. Jaras 
ir Danutė, Eighland, Ind., Prof. K. 
Alminas, Loup City, Nebraska, Dr. 
A. Razma ir Elenutė, Wilmington,
111., Dr. Rimas Vienužis (Vienužins- 
kis) ir Janina, Hampshire, Ill., Dr. 
Pr. Mažeika ir Valentina, Lake Zu
rich, Ill., Dr. B. Beinoris ir Aldona, 
Wood Dale, III., Dr. A. Lipskis ir 
Alina, La Grange Park, Ill., Dr. Vyt. 
Melnykas, Riverside, Ill., prekyb. 
Justas Lieponis ir Janina, Chicago, 
Ill., Prof. dr. J. Motiejūnas, High
land, Ind., Dr. Albinas Šmulkštys, 
Riverside, N. J..

Dr. Rimas Sidrys (Sideravičius) 
ir Giedrė, Dr. Ramanauskas, Dr. H. 
Brazaitis, Vincas Ignaitis pažadėjo 
duoti 1000 dol. auką tuoj, kai tik 
bus primtas L. F. statutas. Dr. Sid
rys ir V. Ignaitis turi suradę dar 
kelioliką pasižadėjusių aukotojų.

Dr. J. K. Valiūnas ir žmona, Exe
cutive director, New York, Neris In
ternational, Inc., pažadėjo savo ir

V. NAUDŽIUS RIMAS VIENUŽIS, MD

ANTANAS VALIUŠKIS K. VALIUŠKIENĖ (LELEŠIUJE)

Lietuvių Fondo Laikinasis Organizacinis Komitetas posėdžiauja Čikagoj. 
Iš kairės: Ben. Babrauskas, inž. D. Bielskus, Al. Rūgytė, V. Šmulkštys, dr. 
G. Batukas, prel. M. Krupavičius, adv. Alg. Kėželis, dr. B. Poškus, pirm, 
dr. A. Razma, dr. J. Valaitis, V. Dzenkauskas, dr. F. V. Kaunas. Komitetas 
š. m. liepos 26 priėmė Fondo įstatus, dėl kurių buvo kviečiami pasisakyti 
suinteresuoti aukotojai, patsai fondo klausimas galutinai išdiskutuotas 
L. B. Tarybos posėdyje, kur pasiekta Geležinio Fondo ir Milijoninio Fondo 
suderinimo ir susitarimo organizuoti vieną Lietuvių Fondą.

Temporary committee of the Lith. Fund at their meeting in Chicago.

dr. J. Kazicko, director .Neris Int., 
Inc., Vardu po 1000 dol., o vėliau 
ir daugiau.

Nemažas skaičius gydytojų A. L. 
Gydytoju suvažiavimo metu pažadė
jo aukoti tuoj, kai tik bus priimtas 
statutas.

Po $100 — Juozas Vaineikis, Chi
cago, A. Kareiva, Chicago, S. šimu- 
liūnienė, Manteno, Ill, ir vienas ne
leidęs skelbti pavrdės.

Tikimės kad fondo statutą priė
mus, netrukus galėsime paskelbti 
daugiau pavardžių, o taip pat ir fo
to nuotraukų.

Fonto statuto projekto nuorašas 
ir kitos informacijos gaunamos: 
Miss A. Rūgytė, 5746 So. Justine 
St., Chicago 26, Ill. Tel.: PRospect 
6-3209.

K. ALMINAS su anūke Vijute Audrone
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Iškilmingo Laikinosios Vyriau
sybės (1941) 20 metų sukakties mi
nėjimo garbės prezidiumas Union

Dalis penktosios JAV ir Kanados LFB studijų ir poilsio savaitės dalyvių 
ir svečių. (Liepos 30—rugp. 6 dd. Union Piere, Mich.).

Members of the 5th annual study week of the Friends of the Lithuanian 
Resistance Front organization, held at Union Pier, Michigan, this summer.

REZISTENCIJOS DARBAI IR DVASIA
L. Fronto Bičiulių poilsio ir studijų savaitė Union Piere, Mich.

Penktoji Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų savaitė šiais metais įvyko 
Union Piere, Mich. nuo liepos mėn. 
30 d. iki rugpjūčio 6 d. “Gintaro” 
vasarvietėje. Ji buvo gausi daly
viais ir pasižymėjo turininga pro
grama.

Jau pirmų dienų užsiregistravo 
107 stovyklautojai, o iki savaitga
lio tas skaičius paaugo iki 160. Sa
vaitgaliui dar prisidėjo apie šimtas 
svečių iš Chicagos ir vietinių va
sarotojų.

Studijų Savaitės tikslas buvo iš
kelti tuos įvykių aspektus, kurie tu
rėtų “apologetinės” prasmės mūsų 
dienos žmonių galvojime ir būtų 
atsakymas į tuos priekaištus, ku
riuos jis randa dabar sovietų at
siunčiamoje spaudoje. Antra, pakal
bėti taip, kad turėtų konstruktyvi
nės prasmės — prašnektų mūsų die
nų jaunimo mentalitetui. Tad stu- 
djų Savaitės bendra tema buvo:

REZISTENCIJOS DIENOS IR 
ŽMONĖS.

Pirmųsias dvi dienas dr. Juozas 
Girnius pravedė “apvalo stalo” dis
kusijas tema: Kūrybinė rezistenci
ja tarp Amerikos lietuvių. Viena 
diena skirta visuomenės analizei, o 
kita diena — kūrėjo ir visuomenės 
santykio analizei. Kiekviena dienų 
diskusijose dalyvavo penki prele
gentai.

Sekančios trys dienos buvo skir
tos 1941 metų sukilimui ir okupaci
jos rezistencijai nagrinėti ir pami
nėti. šias studijas moderavo dr. J. 
Girnius ir Kęstutis S'krupskelis.

#

Paskutinę dienų buvo nagrinė
jama tema: Kolaborantų veidai Lie
tuvoje ir tarp lietuvių Vakaruose. 
Moderavo dr. V. Vardys.

Studijų savaitės metu dalyviai iš
girdo medžiagos, kuri niekur nebu
vo anksčiau skelbta. Labai aktyviai 
diskusijose dalyvavo stovyklautojai 
ir svečiai. Studijų programos klau
syti buvo kviečiami visi lietuviai. 
Daugelis vasarotojų ta proga pasi
naudojo.

#

šalia studijų, kurios kasdien tru
ko apie 2 valandas, kiekvienos die
nos vakarų vykdavo įvairūs paren
gimai: buvo literatūros vakaras, pa
silinksminimas, laužas, “jaučio ke
pimas”, labai įspūdingas Partizano 
pagerbimas, kuriame dalyvavo virš 
200 žmonių, čia prasmingų kalbų pa
sakė Juozas Brazaitis.

Studijų Savaitės pabaigoje įvyko 
iškilmingas Laikinosios vyriausy
bės, veikusios išvijus bolševikus, 
1941 metais, 20 metų sukakties pa
minėjimas kuriame dalyvavo virš 
300 žmonių. Dalyvavo konsulas dr. 
P. Daužvardis, e. min. pirm, parei
gas prof. J. Brazaitis, teisingumo 
min. M. Mackevičius, užsienio reik, 
min. R. Skipitis, fin. vicemin. dr. 
Pr. Padalis, L. A. Fronto atstovas 
prie laik. vyriausybės L. Prapuole
nis ir kt. Minėjimas praėjo įspūdin
gai. (k. a.)

skaito laisvos Lietuvos paskelbimo 
akto tekstą, skaitytą 1941 m. birže
lio 23 d. per Kauno radijo stotį, tik 
ką ją užėmus.

Už stalo (iš kairės): prof. J. Meš
kauskas, skaitęs paskaitą apie laik. 
vyriausybės švietimo reformas; J.- 
Brazaitis-Ambrazevičius), ėjęs mi- 
nisterio pirmininko pareigas; Sta
sys Barzdukas, JAV LB pirm.; Liet, 
konsulas dr. P. Daužvardis; buv. 
teisingumo min. M. Mackevičius; 
buv. užsienio reik. min. R. Skipitis; 
buv. finansų vicemin. prof. dr. P. 
Padalis.Piere, Mich.: Leonas Prapuolenis

Dalis LFB Tarybos ir Valdybos narių, dalyvavusių LFB Studijų Savaitėj.
I eilėj: dr. J. Kizys, L. Prapuolenis, dr. J. Girnius, prof. J. Brazaitisū prof, 
dr. P. Padalis, St. Daunys; II eilėj: prof. dr. V. Vardys, dr. K. Ambrozaitis, 
dr. P. Kisielius, St. Barzdukas ir dr. V. Majauskas.

Members of the political organization’s, Friends of the Lithuanian Front, 
central committee and council, who participated at their annual study 
week.

11



NUO "KAPOS" IR GRAŠIO IKI LITO
Moderniškiems Lietuvos pinigams 600 metu

Jonas K.

Keturioliktasis amžius lietuvių 
storijoje buvo vienas įžymiausiųjų 
amžių. Lietuvos valstybė — Didžio
ji Kunigaikštystė (Mindaugui žuvus, 
apie kapą, metų pasiblaškiusi) ta
me šimtmety nepaprastai atsigavo, 
išsiplėtė ir visais atžvilgiais sustip
rėjo. Pagrindiniais šios įsidėmėti
nos pažangos veiksniais laikytini: 
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino re
ta politinė išmintis, pastovios vals
tybinės sostinės (Vilniaus) įkūri
mas, šviesiųjų Gediminaičių Algir
do-Kęstučio visu brolišku nuoširdu
mu paremta diarchija ir Vytauto 
Didžiojo genijus, šalia viso to, di
džiosios lietuvių valstybės progre
są. rėmė ir palaikė sakyto amžiaus 
vidury naujai įvesti savi moderniš
kieji pinigai, apie kuriuos čia noriu 
bent sutrauktai ir pakalbėti.

I

Sena lietuvių tauta, išlaikiusi sa
vo laisvę nuo neatmenamų laikų 
iki XVIII a. gale (nelaimingoj są
jungoj su lenkais) ją prarado, gi
lesnės praeities retrospekcijoje 
įžiūrima kaip nepaprastai judri ir 
karinga gamtos tauta, žemės, girių, 
vandenų teikiamoms gėrybėmis ji 
maitinosi, gyveno, o karais — gy
nėsi, reiškė savo valstybines pa
stangas, vienijosi, stiprėjo. Visiems 
savo poreikiams tenkinti būtnus da
lykus lietuviai pasigamindavo pa
tys. Prekybai, kaip ją anksti su
prato graikas, finikietis ar žydas, 
mūsų proseneliai nebuvo lankstūs, 
tad ir pinigai jų veiklos planuose 
vilkosi beveik paskutinėje vietoje. 
Tiesa, natūraliniams mainams kraš
te dažnėjant ir sunkėjant, senai 
prieš mūsų erą atsirado ir pas lie
tuvius šioki ar toki mainų įrankiai, 
laikui slenkant lėtai besikeitę į 
“geresnius” (akmens, kaulo, meta
lo visiems naudingi dirbiniai, gin
taro, brangūs kailiukai); tačiau vi
sų tų archajiškų “pinigų” epocha 
Lietuvoje užtruko, neproporcingai, 
daug ilgiau nei kitose senose civi
lizacijose.

Jei lietuviai ilgus šimtmečius ge
bėjo verstis savo visai primityviš
komis mainų priemonėmis, tai ką 
ir bekalbėti apie VIII-IX a. Lietu
voje užsimezgusias ii’ įėjusias apy
varton kone iš gryno sidabro Pė
dintas “kapas”. Tie tauraus metalo 
gabalėliai, didžiumoje visai be- 
ženkliai, lietuviams buvo “geriausi 
pinigai” ir todėl išsilaikė savo vie
toje vėl gi apie pusę tūkstančio 
metų...

Bet joks konservatizmas niekur 
be galo neišlieka. Susvyravo jis, pa
galiau, ir senųjų, priešmonetinių 
Lietuvos pinigų srityje. Bene svar
biausią vaidmenį čia suvaidino iš
garsėję Pragos grašiai, stambios, 
dailios sidabrinės monetos, pasiro
džiusios Cecilijoje XII-XIV a. są-

Kas antri metai teikiama ’’Ai
dų” premija ($500.00) už mokslo 
veikalą rugsėjo 14 d. Washingto
ne paskirta Jonui K. Kariui už 
jo knygą ’’Senovės lietuvių pini
gai”

Jury komisiją sudarė: Anta
nas Vaičiulaitis, ’’Aidų” žurnalo 
red., — pirm., dr. Antanas Sužie
dėlis — sekr., dr. Jonas Balys, 
Leonardas Dambriūnas ir dr. 
Kosgėla — nariai.

Karys

vartoje ir pirmoje XIV a. pusėje, 
nuolat gyvėjusių mainų keliais, 
gausiai Lietuvos žemėse pasklidu
sios. Jos buvo visur mielai imamos, 
tad per kelis dešimtmečius virto 
tarsi kokiais tarptautiniais pinigais. 
O Lietuvoje, kur savų monetų dar 
nebuvo, Pragos grašiai ilgainiui įsi
stiprino lyg būtų buvę savi. Daž
niau ir dažniau jais besiversdami 
lietuviai pastebėjo, kad 60 grašių 
savo realine verte mažiau atitiko 
ano meto pagrindinį lietuvių pini
ginį vienetą — “ilgąją kapą”, šito
kiam santykiui įsigyvenus, dažnais 
atvejais atkrito reikalas kapoti “ka
pas” į smulkesnius gabaliukus; rei
kiamoji grąža galėjo būti atiduoda
ma grašiais. Moderniškosios mone
tos pirmenybė prieš “kapų” liedi- 
nėlius dabar Lietuvoje jau paaiš
kėjo be dvejonių.

Kai Gediminas pasikvietė Lietu
von iš užsienių pirklius bei ama
tininkus ir leido ne tik vaizbūnams, 
bet ir šiaip keliautojams laisvai 
plaukioti Nemunu, krašte prekyba 
(tiek vietinė, tiek ir užsieninė) su- 
spurdo naujais aspektais. Ir ji 
laipsniškai plėtojosi, gėrybių apy
varta mainuose nuolat augo. Ne
sunku įžiūrėti, jog Algirdo-Kęstučio 
laikais, turint galvoj ano meto gė
rybių kainas, ne tik “kapa”, bet 
jau ir Prahos grašis smulkesnėse 
transakcijose buvo perstambūs vie
netai. Tuo tarpu, geriau apsipra
tus su monetomis, kapotais sidab
ro bagaliukais (ar sukapotomis 
monetomis) atsiskaitymas pasidarė 
jau perpainus, ir aiškiau pastebė
tas netikslumas. Ypač čia turėjo 
sunkumų Lietuvos valstybės ribose 
gyveną rytų slavai, tiek mainikau- 
dami tarpusavyje, tiek prekiauda
mi su Lituania Propria gyventojais 
ar agentais. Tai ir kita suglaudus, 
noko ir prinoko jau tikrai neatidė
tinas reikalas įvesti Lietuvos vals
tybėje naujus, laikams bei išryš- 
kėjusiems žmonių poreikiams ati
tinkamus savus moderniškuosius 
pinigus, ir Algirdas su Kęstučiu ta
tai įvykdė.

II

Tiksli data nežinoma, bet moks
liniais tyrinėjimais nustatyta, jog 
Algirdo-Kęstučio “pinigėliai” (sla
viškai “peniazi”) — taip liaudies 
pramintos smulkios, sidabrinės, abi
pusiai štampuotos monetos — pa
biro iš Vilniuje ir Trakuose įreng
tų kalyklų XIV amžiaus šeštosios 
dekados pabaigoje. Vadinasi, prieš 
metus kitus nuėjo amžinybėn dar 
viena įžymi garbingos lietuvių pra
eities sukaktis, t. y. moderniškųjų 
Lietuvos pinigų “gimimo” 600 metų 
jubiliejus *)

Aišku, Vakarų didžiosios valsty
bės, atsigrįžusios į praeitį, gali di
džiuotis kur kas stambesniais šios 
srities jubiliejais; konservatyvūs 
mūsų proseneliai čia gerokai pasili
ko. Tačiau žinant lietuvių buities 
sąlygas žloje senovėje, 600 metų jų 
istorinių reformų eilėj nėra jau 
toks mažas laikotarpis. Kukliam pa
lyginimui: tada, kai Lietuva buvo

*) Tam jubiliejui atžymėti nenykstančiu 
paminklu liks šio rašinio autoriaus 1959 
m. paskelbtas kapitalinis veikalas "Seno
vės lietuvių pinigai". Red.

KAIKURIE X1V-XX A. LIETUVOS METALINIŲ PINIGŲ PAVYZDŽIAI 
1. Paskutiniai priešmonetiniai Lietuvos pinigai — “kapos”; 2. Pragos 
grašis; 3, 4 Lietuvos pirmosios modernios monetos — Algirdo ir Kęstučio 
“pinigėliai”; 5 Aleksandro denaras (0,1 grašio); 6 Žygimanto Sen. L. D. 
Kunigaikštystės pirmasis grašis; 7 Žygimanto Augusto “puskapis” arba 
taleris (30 grašių); 8 Žygimanto Vazos 10 dukatų auksinė moneta /lietu
viškasis portugalas/; 9 Augusto Sakso trigrašis (viena paskutiniųjų L. D. 
Kunigakštystės monetų); 10,11 Nepriklausomos Lietuvos monetos: pirmo
ji kaldinta Anglijoj, antroji — Lietuvoj (Kaune).

Some examples of Lithuanian metal coins of the XIV-XX centuries.

vyraujanti valstybė milžiniškuose 
rytinės Europos plotuose ir įsivedė 
moderniškuosius pinigus, dabarti
nės Rytų pabaisos centras — Mas
kvos Rusija dar tik tebesimezgė ir 
mokėjo laukiniams totoriams duok
les, o kontinentas, kuriame šiandien 
mūru stovi galingoji Amerika 
(USA), dar nė atrastas nebuvo...

Algirdo ir Kęstučio monetos, nors 
išleistos apie tą patį laiką, buvo pa
brėžtinai skirtingos. Didysis Kuni
gaikštis Algirdas, užsiėmęs rytinė
mis valstybės sritimis, taikė savo 
monetas slavams; Trakų Kunigaikš- 
ts Kęstutis — pagrindinei Lietu
vai. Tatai matyt ir iš ženklų bei 
įrašų. Vardinėje Algirdo monetų 
pusėje išmušdintas cyriliškas įra
šas PEČAT rytų slavuose reiškė 
antspaudą, bet jie ten ją suprato, 
kaip visa eile žodžių išreikštą val
dovo autoritetą, valią ir galią. Kitoj 
pusėj, centre, atvaizduotas jieties 
smaigalis, senas lietuvių jėgos, ga
lios bei valdžios simbolis, nuo senų 
laikų buvo pažįstamas ir slavams. O 
kadangi tie Lietuvos D. Kunigaikš
tystės gyventojai buvo rytų krikš
čionys (pradėję krikštytis dar X a. 
pabaigoj), tai šalia lietuviškojo 
ženklo Algirdas įmušdino dar ir 
graikų kryžiuką. Kęstučio monetose 

matome: vard. pusėj Gedimino her
bą, kurio vidury įrašyta raidė K, 
reiškusi Kunigaikščio vardą; antroj 
pusėj — Raitelį, simbolizavusį patį 
Kunigaikštį, iš kurio paskui išsivys
tė pastovus Lietuvos HERBAS-VY- 
TIS.

Kaip matome, įrašai neturtingi; 
nei emisijos datų, nei denominacijų 
nenurodyta. Tačiau 100 “pečat” tipo 
monetų galėjo legaliai iškeisti lie- 
dintąją “kapą”, gi 10 Kęstučio ’’pi
nigėlių” atitiko Pragos grašiui. Su
sitikusios tarp savęs, vilniškės ir 
trakiškės monetos santykiavo kaip 
1:4, nes Algirdo moneta svėrė apie 
1 g ir kaldinta iš “kapinio” (taigi, 
beveik gryno sidabro, o Kęstučio 
pavienės monetos reguliarus svoris 
buvo apie 0,5 g, sidabro bandas — 
apie 0,500. Suprantama, visuose 
tuose palyginimuose veltui jieško- 
tume šiais laikais suprantamo tiks
lumo. Niekas jo tada pasiekti ne
galėjo nė nejieškojo; užteko ap
čiuopiamų vidurkių, kuriais operuo
ta nesismulkinant ir kuriais tenka 
operuoti dabar, senuosius pinigus 
tyrinėjant bei aprašant. Vėliau se
kusios didžiųjų Lietuvos kunigaikš
čių monetos laipsniškai dailėjo ir 
tiksle jo.

Pabaiga 17 psl
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DR. JUOZAS GIRNIUS,
filosofas, kultūrininkas ir visuomenės veikėjas, ką tik išleidęs knygą
’’Tauta ir tautinė ištikimybė”. Foto V. Maželis

Dr. J. Girnius, philosopher and Lithuanian community worker, who 
recently published his book ’’The Nation and National Fidelity”.

JUOZO GIRNIAUS ’’TAUTA IR 
TAUTINĖ IŠTIKIMYBĖ”

šią knygą sudaro keturios dalys: 
1. Tauta, 2. Tautine ištikimybe, 3. 
Tautines ištikimybės pagrindai ir 4 
Rezistencinis tikėjimas, kaip tauti
nės ištikimybės siela.

Tautos esmę J. Girnius nustato iš 
filosofinio ir sociologinio požiūrio, 
o sociologija yra menka patarėja 
tautinės ištikimybės klausimu. Gai
la, kad autorius ignoravo W. 
Wundt’o tautų psichologiją ir akade
miko Potebnios ”Mysl i jazyk”. Iš 
W. Wundt’o autorius būtų tautą 
kvalifikavęs kaip kolektyvinę indi
vidualybę, o ne ’’dvasinę bendruo
menę”. Potebnia aiškiai parodo, 
kaip kalba niuansuoja žmogaus, tai
gi ir tautos, sielą. J. Girnius tai nu
jaučia, nes 247 psl. rašo, kad ’’nei 
Anykščių šilelis”, nei ’Dainavos ša
lies senų žmonių padavimai” išvers
ti nebėra tie patys. Iš Potebnios 
knygos ’’Mintis ir kalba” aišku, ko 
žmogus netenka užmiršęs ar neiš
mokęs savo tautinės kalbos. Girnius 
permaža j tai atkreipė dėmesio.

Kalbamoji knyga būtų stipresnė 
ir Įtikimesnė, jei jos autorius ne
būtų taip giliai įsileidęs Į publicis
tiką. Dažnai jo publicistinės tiesos 
viena kitai prieštarauja, pav. 119 
psl. rašo, kad ’’konservatizmas — 
tai dvasinė sklerozė”. N. Berdia- 
jev (savo knygoj ’’Filosofija nera- 
venstva”) kitaip galvoja: konserva
tizmas — tai istorinis kontinuitetas 

ir nacionalinio gyvenimo pagrindas, 
tad išmetus konservatizmo pradą iš 
gyvenimo, beliktų ’’Allons, enfants, 
de la patrie” tiesiogine prasme. 
Kaip Prancūzų, taip ir Rusų revo
liucijos prasidėjo griežtu ir piktu 
’’senojo pasaulio išsižadėjimu”, bet 
vėliau rado, kad ne viskas bloga, 
kas įvyko jų tautų istorijos proce
se ir kas turi istoriškumo, praeities 
žymių. J. Girnius irgi susigriebia ir 
139 psl. rašo: ’’Lietuva tai ne tik 
Nemunas, Dubysa... Baltijos pajūris, 
Užmario kopos, bet dar esmingiau 
Trakų, Vilniaus ir kitos pilys, Vil
niaus, Pažaislio ir kitos bažnyčios”. 
Senosios pilys is senos istorinės 
bažnyčios kaip tik yra tas ’’esmin
gas” elementas, kurį Girnius pava
dino ’’dvasine skleroze”. Pažanga 
turi eiti iš konservatizmo bei jo 
romantikos, kitaip pažanga remsis 
į tuštumą ir eis į nihilizmą.

242 p. autorius rašo: ’’Bus su
griautos bažnyčios, salės, svetainės 
bei kiti pastatai, bet dvasios kūri
niai išliks gyvi.” Tur būt, autorius 
norėjo pasakyti, kad tik knygos— 
literatūriniai kūriniai pergyvensią 
pasaulinių dailininkų paveikslus ir 
pasaulinio grožio katedras, bazili
kas ir kitus architektūrinius pasta
tus. Argi? Visų pirma, kas bažny
čias sprogdina, tas ir tam tikros 
pasaulėžiūros knygas degina, pav., 
po II pasauk karo Lietuvoje buvo 
viešai deginamos visos bent kiek 
antikomunistinės knygos, o atomi
nės bombos sugriautų ne vien baž-

KNYGOS IR AUTORIAI
nyčias, bet ir bibliotekas su jų ’’dva
siniais kūriniais, — su knygomis.

Autorius šią knygą parašė pa
saulinei lietuvių bendruomenei bei 
jos uždaviniams pateisinti. Antraštė 
būtų labiau atitikusi turinį, jei kny
ga būtų buvus pavadinta ’’Lietuva ir 
lietuvių tautinė ištikimybė”.

Autorius norėtų bet kokią emi
graciją laikyti pabėgimu, bailumu ir 
net išdavimu. Gal tai tinka nutau- 
tusiems lietuvių išeiviams, bet tik 
ne anglams, pracūzams, italams, is
panams, portugalams ir kiniečiams. 
Popiežius pertiršto krašto apgyven
dinimo problemą siūlo spręsti ne 
gimdymų kontrole, o emigravimu 
į ’’skystai” apgyventus kraštus. J. 
Girnius yra nuoširdus bendruome- 
nininkas, bet ne originalus: patrio
tiškos publicistikos mums netrūks
ta, ir jis pats 307 p. rašo, kad ”ne 
receptų stokojame, o gyvų žmonių”. 
Tos pačios mintys kitų publicistų 
yra kitais žodžiais išreikštos, todėl 
kai kas lyg juokais šią knygą 
pavadino ’’tautine evangelija” ir sa
vo teigimą pailiustravo gan bana
liais posakiais, lyg kad šitoj kny
goj nebūtų gilesnių ir originales
nių minčių.

Visa knyga yra nepasaulėžiūrinė, 
kaip ir PLB charta, bet nuosekliai 
galvojant sunku suprasti, kodėl į 
mūsų bendruomenę netinka lietu
viai komunistai: juk jie kalba lie
tuviškai, savaip Lietuvą myli ir ne
propaguoja nutautimo. Paradoksiš
ka, kai emigrantų ateistų ateistiški 
literatūros kūriniai katalikiškų laik
raščių premijuojami, o vad. tarybi
nių lietuvių kūriniai smerkiami be 
jokios atodairos. J. Grinius aiškiai 
skiria okupantus nuo vad. tarybinių 
lietuvių, kad ir komunistų, ir teigia, 
kad kas Lietuvoje padaroma gera, 
tai padaro lietuvių tauta, o ne oku
pantas, ir sako, jog ’’visi laikai ly
giai sudaro tautą ir visos gyveninio 
kryptys yra lygiai tautiškos, jei tik 
pajėgia tautą praturtinti naujais 
kūrybiniais laimėjimais” (75). šito
kį principą priėmus, netenkame pa
grindo komunizmui smerkti lietu
viškumo pažiūriu: belieka rezisten
cija religiniu motyvu. Pagal anks
čiau cituotas mintis, vienu atžvilgiu 
komunizmas tautą susina, kitu — 
jai duoda ’’kūrybinių laimėjimų”. O 
jei komunizme nėra tautiškumo, 
tuokart ne ’’visos gyvenimo kryp
tys yra lygiai tautiškos”

J. Girnius džiaugiasi, kad Vaiž
gantui ’’buvo skanu ir malonu čep- 
loti kad ir nešvarų, bet tautinį 
čiulpiką” ir mylėti visus lietuvius, 
neišskiriant nė ’’podlecų”, bet ap
sigręžęs autorius sako: ’’Mylėti, kas 
savo, nereiškia lygiai vertinti vi
sa, kas savo (112 p..) ’’čeploti ne
švarų čiulpiką” neestetiška ir ”pod- 
lecą” mylėti lygiai kaip ir dorą žmo
gų nėra kilnu. Tai ne meilė, o ais
tra.

233 pusi. Girnius rašo: ’’Partijos 
(išeivijoje) stengiasi viena kitai pa
sunkinti uždavinį”. ’’Partinėj ko
voj niekas nieko nelaimės, o ypačiai 
visi pralaimės.” Jei Girnius būtų 
nuoširdus, tai po tokių pareiškimų 
tuojau išstotų iš ’’bičiulių” partijos.

Vienam bičiuliui labai patiko Gir
niaus aforizmas ’’Ateitis lemiama 
tik kovoje”. Man ši frazė primena 
rusų socialistų revoliucionierių šū
kį : ”V borbe obretioš ty prava 
svoi” (Kovoje įgysi savo teises).

Aplamai imant, šioje knygoje yra 
daugybė kontraversiškų sentencijų, 

netikslių teigimų, bet netrūksta ir 
gilių minčių bei naudingų patarimų. 
Tegu tai ne visa nauja ir nežinoma, 
bet laiku ir aistringai iškeliama.

Kaip kiti, norėčiau ir aš baigda
mas keletą minčių pacituoti.
’’Kas kūrybiškai vertinga, tas ver
tinga ir tautai”; ’’Tautybė yra dau
giau negu kilmė”; ’’Kaip dora mylė
ti savo tautą, taip nedora nutausti”; 
’’Kultūrinė didybė yra lygiai visoms 
tautoms prieinama”; ’’Kaip atski
ram žmogui, taip ir tautai kyla už
davinys vertingai egzistuoti, o ne 
tik paprastai laike trukti”; ’’Jei 
vaikas išmoksta kalbos tik su tė
vais susikalbėti, tai faktiškai ji ir 
tarnauja ryšiui su tėvais, o ne su 
pačia tauta.” J. Gobis

PALIK AŠARAS MASKVOJE
B. Armonienės pergyvenimai 

Sibiro tremtyje, angliškai surašyti 
A. Nasvyčio, yra pirmoji lietuviška 
tema knyga tokiu dideliu mastu iš
plaukusi į ’’plačiuosius vandenis”. 
Parašyta paprastai, santūriai, be 
pykčio, užtat imponuoja savo objek
tyvumu.

štai keletas amerikiečių spaudos 
balsų.

—Amerikiečių mėnesinis knygų 
klubas ’’Family Reading Club”, pri
klausąs ’’American Literary Guild”, 
’’Leave Your Tears in Moscow” pa
sirinko 1962 m. sausio men. knyga. 
Knyga bus išsiuntinėta visiems klu
bo nariams, kurių yra per 20,000.

—Amerikos bibliotekininkų žur
nale žinoma amerikiečių kritikė Vir
ginia Kirkus, kurios nuomonė turi 
sprendžiamos įtakos Amerikos bib
liotekininkams, palankiai vertino 
’’Leave Your Tears in Moscow” kny
gą, duodama trumpą knygos turinį. 
Ji kritiką baigia taip: ’’Knyga para
šyta be perdėto savęs gailėjimosi ir 
pagiežos. Knyga duoda vaizdą pa
prasto gyvenimo Sovietijoje ir todėl 
turėtų susilaukti plataus susidomė
jimo.”

—Didžiausiame Clevelando dien
rašty ’’Plain Dealer”, knygų kriti
kas R. I. Snadjr. ilgokame straipsny 
tarp kitų knygos ištraukų, aprašyda
mas deportacijos baisumus cituoja 
Armonienė pareiškimą ”Aš manau, 
kad jei komunizmas nebūtų padaręs 
nieko žiauresnio, kaip tik tokios rū
šies deportacijas, vistiek negalėtų 
būti laikomas padorios žmonijos da
limi.” Kritikas baigia: ’’Kiekvienas 
turėtų perskaityti šią istoriją apie 
žmogaus žiaurumą žmogui ir mote
riai. Knygos didelis objektyvumas 
padidina jos dramatinį įspūdį. Is
torija papasakota labai gerai.”

—Clevelando dienraštis ’’Cleve
land Press” aprašo Armonienės kny
gos pasirodymą įžanginiame pusla
pyje, įdėdamas Armonų šeimos fo
tografiją. Straipsnis pavadintas ’’Ge
ležinės kumštys negali sugniuždyti 
visų vilčių”. Straipsnio autorius Al 
Ostrov sako ’’padauginkit Armonie- 
nės istoriją iš milijonų ir jūs gausit 
vaizdą tautų kentėjimo anapus ge
ležinės uždangos.” Jis rašo, kad Nas- 
vytis ėmėsi rašyti knygos, paveiktas 
Armonienės perduoto vieno jauno 
lietuvio partizano pareiškimo ’’Mes 
žinome, kad mirsim, bet mažiausiai 
mes būsime pasauliui įrodę, kad 
Lietuva pigiai savo laisvės nepar
duoda.”
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VIKTORAS PETRAVIČIUS GIMTAJAME KRAŠTE, medžio raižinys
IN MY NATIVE COUNTRY, woodcut

RAŠTAI KAIP NUO KRAIČIŲ SKRYNIOS
Dailininkas Viktoras Petravičius ir jo kūryba

Rašo TELESFORAS VALIUS

Viktoras Petravičius kaip daili
ninkas mūsų visuomenei yra pažįs
tamas jau nuo 1935-jų metų, kada 
jis baigė Kauno Meno Mokyklą ir 
iš Paryžiaus studijų laikų, kada jis 
gilino studijas ECOLE NATIONALE 
DES ARTS ET METIERS ir ECO
LE NATIONALE SUPERIEUR 
DES BEAUX ARTS mokyklose.

Jau pirmieji šio meto V. Petra
vičiaus darbai grafikoje rodė daili
ninko galią saviškai išsakyti savo 
pasaulį. Jo kūryba, vėliau dalinin
kui intensyviai dirbant buvo išvys

tyta į didingą ir asmenišką, kiek 
technikiniu problemų sprendimu, 
tiek originaliu savo kūrybinės idė
jos pravedimu. Jo kūryba didele da
limi remiasi jausmu bei vidine lais
ve išsakyti savo kūrybines nuotai
kas nepriklausomai nuo tradicinių 
vietos ar laiko egzistuojančių nuo
taikų. Būdamas taip laisvas kūry
bos proceso metu, dailininkas lei
džiasi į kūrybinius sprendimus gai
vališkai ir spontaniškai. Tai liečia 
ir temų pasirinkimą ir technišką 
minties realizavimą ksilografijoje, 

dažniausiai lino ir medžio rėži
niuose.

Nors dailininkas savo darbų išsa
kymuose naudoja realius daiktus, 
tačiau viskas, įskaitant ir gamtą 
bei žmones, yra pajungiama tik Pet
ravičiaus kūrybinei išraiškai, kuri 
yra meniškai tikra ir savita. Tai 
būtų galima pasakyti apie visus 
Viktoro Petravičiaus grafikos dar
bus. Technikinis jų sprendimas ga
na įvairus. Jei ankstyvesniuose dar
buose, kaip knygai “Marti iš jau
jos”, L. Janušytės “Korektūros klai-

V. Petravičius AUTOPORTRETAS
Artist’s Self-Portrait

da” ir kitose paskirose kompozici
jose Petravičius naudojo didelį juo
dą plėmą prieš baltą, ir dažnai kom
pozicijoje savo kūrybinę mintį iš- 
spręsdamas viename plane, tai vė
lesnėse kompozicijose dalimi yra 
išnaudojęs gilių matavimų planą.

Pati faktūra dailininkui duodasi 
lengvai ir naudojama pagal rėžinio 
nuotaiką jo minčiai ir išraiškai iš
sakyti. Jis turi visą eilę darbų, kur 
rėžinyje paliekama labai daug juo
do, o tik plonytėmis gaiviomis lini
jomis išrėžtos figūros, dangaus ar 
žemės scenovaizdžio piešinys, šio 
tipo Petravičiaus darbai turi ir or
namentikos ženklių, kurie didele 
dalimi yra mūsų liaudies meno 
nuotaikos. Yra taip pat eilė darbų, 
kur kompozicija išspręsta plonos 
linijos piešiniu baltame fone, ir jie 
įgauna sidabro žvilgėjimo toną 
(“Tėvynės sargyboje” ir kt.), kai 
tuo tarpu didžiausioji Petravičiaus 

Petravičiaus atlikti vitražai (29) St. Leo bažnyčioje,
Stained Glass Windows — Epistle Side,

grafikos darbų dalis yra balansuo
toje faktūroje didelio juodo prieš 
baltą sprendimas, jungiant plonų li
nijų gija, kuri yra įvairi ir grafiškai 
turtinga.

Apie Petravičius kūrybą įvairiau
siomis progomis (jo iliustruotų 
knygų ar parodų proga) yra daug 
rašyta mūsiškėje ar svetimųjų 
spaudoje. Visur iškeliama dailinin
ko individualybė ir asmeniškas pri
ėjimas prie savęs išsakymo. *’

šalia grafikos, dailininkas yra 
daug reikšmės skyręs ir tapybai 
(aliejinei drobėje, silke, vitraže). 
Gerai prismename jo tapybos dide
lio formato drobes iš 1936-44 metų. 
Darbai, daugiausia portretai bei 
kompozicijos, yra likę Lietuvoje) 
Tačiau ir Vokietijoje ar Amerikoje 
šalia gausios grafikos sutinkame 
taip pat tapybos darbų.

V. Petravičius yra dalyvavęs dam 
gelyje parodų Lietuvoje ir užsieny
je, išstatydamas po keliolika grafi
kos kūrinių Kaune, Vilniuje, Klai
pėdoje, Rygoje, Taline, Romoje, Pa
ryžiuje Amsterdame, Briuselyje, 
Freiburge, Goetingene, Baden-Ba- 
dene, Oldenburge, Niagaroje, Wind-, 
sore, Čikagoje, Ročesteryje, Urba- 
noje ir kt. Riverside muziejuje New 
Yorke, Lietuvių Dailės Parodoje 
1958 metais Petravičius buvo išsta
tęs penkias tapybos drobes. Tai 
turbūt vienintelis kartas, kada dai
lininkas savo kūrybą reprezentavo 
su tapybos darbais.

Pažymėtina, kad dailininkas daž
niausiai savo grafiką yra realiza
vęs dideliame formate; tačiau kar
tas nuo karto vis grįžta ir prie la
bai mažo formato Ex Librisų gra
viūros. Jų Petravičius yra padaręs 
daug ir jo Ex Librisai yra likę toje 
pat įtampoje, kaip ir didžiosios 
kompozicijos.

Studijų metu Paryžiuje V. Pera- 
vičius išleido dvi grafikos knygas, 
kurių viena Paryžiaus Tarptautinė
je Parodoje kavo “Grand Prix”.

1951 Čikagoje, Meno Institute vy
kusioje parodoje V. Petravičiaus 
grafikos darbas “Mano tėvų žemė
je” gavo Meno Instituto Alumnų S- 
gos premiją.

Dailininko Petravičiaus darbų 
yra Čiurlionio Gelerijoje Kaune, 
Vilniaus Dailės muziejuje ir pas 
privačius asmenis Europoje bei A- 
merikoje.

Chicago, Illinois
St. Leo Church, Chicago

V. PETRAVIČIUS NAŠLAIČIAI, aliejus / ORPHANS, oil

Dailininkas Viktoras Petravičius 
nuo senai reiškiasi ir mūsų lietuviš
kosios dailės organizaciniame gyve
nime. Lietuvoje priklausė Lietu
vių Dailininkų Sąjungai; šiuo metu 
yra Lietuvių Dailės Instituto valdy
bos narys. Dailės organizaciniame 
gyvenime Petravičius rodo daug 
iniciatyvos ir savo projektuose rū
pinasi lietuvių dailės lygio išlaiky
mu aukštame lygyje. Iliustracijai 
noriu pacituoti V. Petravičiaus rū
pestį, išreikštą 1949 m.: “Galima 
apgailėti, kad Lietuvoje, be dr. Vo
robjovo ir J. Vienožinskio, meno 
kritikų beveik nebuvo. Nerandu, 
kad ir dabar mes jų turėtume, šita 
spraga jaučiama. Mano įsitikinimu 
rimtai kritikai pasiduoti privalu, 
nes meno kritkas yra ir meno vai
ruotojas. Aš pageidaučiau, kad me
no kritikai ir meno filozofai pasi
sakytų iš esmės apie meno sroves, 
menininkų kūrybą, modernizmą me
ne ir išvestų paralelę tarp šio meno 
ir šių laikų gyvenimo. Tada gal ne
būtų tokios prarajos tarp meninin
kų ir visuomenės.”

Linkėtina dailininkui Petravičiui 
ir toliau išlaikyti tą kūrybinę tikro
vę savo kūryboje ir dailės organi
zacinėje veikloje.

V. Petravičius EX LIBRIS
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MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO PASKAITOS
Atkelta iš 6 puslapio

Švč. M. Marijos Nekalto prasidėjimo 5 seserys atvyko į JAV iš Lietuvos 1936 metais, o per sekančius trejus metus joms padėti atvyko dar 14 seserų.1942 m. jos įsigijo sau namus ir seneliams prieglaudų Thompson, Conn.; vėliau — sodybų Putnam, Conn., kur įsitaisė gerų spaustuvę, turi naujokynų, mergaičių bendrabutį; pasistatydino sau gražių koplyčių, kur dažnai vyksta uždaros rekolekcijos moterims; vadovauja mergaičių vasaros stovykloms Putnume ir Dainavoje; Kanadoje turi 1 kūdikių lopšelį, 2 vaikų darželius, veda katechizaciją ir dėsto šeštadieninėje mokykloje. Vaikams leidža ir redaguoja ’’Eglutę”. Tų visų darbų dirba 48 seserys.
..1941 m. Laikinosios vyriausybės 
pramonės ministras, vėliau nacių 
suimtas ir kalintas kaip antinacinėsTrečioje daly paskaitininkas nurodė į kunigų ir brolių vienuolijų lietuviškas provincijas. Marijonai įsikūrė JAV-se 1913 m., jėzuitai — 1931, pranciškonai — 1941 ir saleziečiai pradėjo veikti 1955. Visos keturios vienuolijos turi apie 236 narius.Visos keturios vienuolijos leidžia savo religinius laikraščius: Kristaus Karaliaus Laivas (savait.), žaigž- dė (mėn.), šv. Pranciškaus Varpelis (mėn.) ir Saleziečių Balsas (neperiodinis). Be to, jie leidžia 3 platesnės apimties laikraščius: dienraštis Draugas, dukart savaitinis Darbininkas ir mėnesinis kultūros žurnalas Aidai. Angliškai marijonai leidžia mėnesinį The Marian.Kunigai vienuoliai daug dirba spaudoje, rašydami ir spausdindami knygas. Jie padeda parapijose sielovados darbuose, vesdami misijas, duodami rekolekcijas ir veikdami lietuvių centrinėse ir kitokiose organizacijose.Marijonų kunigų seminarija su pilnu profesorių štabu ir 6 metų kursu veikė 20 metų: 1934-1954; joje mokėsi 90 klierikų, kurių 45 pasiekė kunigystės.1926 m. marijonai įkūrė Marian Hills berniukų kolegijų, kuri 1931 m. persikėlė į erdvesnes patalpas Tompson, Conn. Ten veikė 10 metų, kol II pas. karas atėmė iš kolegijos beveik visus studentus, šiemet ten mokosi 105 studentai. Bet dabar joje lietuviai sudaro tik kelis nuošimčius. (Kolegijoj buvo beveik visi lietuviai). Viso per 10 metų mokės daugiau kaip 500 studentų.Pranciškonai 1957 metais įkūrė šv. Antano gimnazijų (High School) su 4 metų kursu ir 1961 m. išleido tos gimnazijos antrųjų laidų. Mokėsi 40 (visi lietuviai), vietos yra 100.Ketvirtoje daly paskaitininkas pasidžiaugė apskritai dabartiniu ateivių kultūriniu veidu, įsiliejus į JAV lietuvių kolonijas apie 18,000 šviesuomenės ir apie 3,000 kt. Kultūrinė pažanga eina plačiai: Ji apima sielovadų, religinį gyvenimų, mokslų ir mokyklas, institutus, profesūrų, įvairias meno sritis, muzikų, dainų, net iki operos užuomazgos. Spausdinama eilė vertingų knygų. Veikia didžiosios visuomeninės organizacijos — Balfas, Altas, Vilkas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Fondai.Prie visų šių darbų ir reikalų savo dalį yra įdėję lietuviai vienuoliai, ypač po 1945, kai atvyko jauni kunigai vienuoliai, beveik vis baigę universitetus ir gavę mokslinius laipsnius.

Visas vienuolių darbas yra kultūrinis, mokslinis, dvasinis įnašas į JAV lietuvių visuomenę. Jam tiksliau ir išsamiau apibūdinti tektų parašyti 1,177 biografijas, — baigė savo paskaitų kun. Matulaitis.
Dr. A. Damušio

CHEMIJOS KELIAS Į GYVOSIOS 
LĄSTELĖS SINTEZĘpranešimo santrauka.Palyginimas polimerinės chemijos laimėjimų, pasiektų laboratorijoje ir pramonėje, su gyvosios ląstelės struktūros tyrimais vaizdžiai nubrėžia chemijos kelių į gyvosios ląstelės sintezę.Polimerizacija, labai didelių vadinamų makromolekulių gamyba, iš mažų monomerų mažų molekulių, žengia pažangos kryptimi. Joje yra ryškios keturios pažangos kryptys:1. Organizuotumas, pasireiškiųs monomerų išsirikiavimu pagal tam tikrų tvarkų, no ne atsitiktinai. Tuo būdu yra gaunamos didelės molekulės, linkusios kristalizuotis ir duodančios geresnių savybių gaminius — tvirtesnius plastikus, orientuotas filmas bei plaušus.

2. Geometrinės izomerizacijos principų pritaikius laboratorijoje, buvo gauti eis ir trans polimerai, kiekvienas skirtingų specifinių sisa- vybių. Tuo būdu pavyko pagaminti sintetinę gumų, atitikusių savybėmis natūraliųjų gumų — kaučiukų.
3. Optiniai aktyvūs polimerai, gauti iš optiniai aktyvių monomerų, dar neturi praktinio pritaikymo, bet savo struktūra yra panašūs į natūraliuosius polimerus, kaip krakmolas, celiuliozė, baltymai, kurie yra ryškūs gamtinės asimetrinės optiniai aktyviosios polimerizacijos atstovai.
4. Spiralinių polimerų gamyba yra naujausias laimėjimas ir kartu didžiausias molekulinės struktūros organizuotumo laipsnis, bent iki šiolei pasiektas.Perėjimas iš atsitiktinės į specialiai organizuotų polimerizacijų yra ryškus gamtos pamėgdžiojimas, nes gamtiniai polimerai yra tobulai organizuoti ir gaminasi pagal tobu- lesnius sintezės būdus bei jų reakcijos greitis yra reguliuojamas labiau specifiškai parinktais natūraliaisiais katalizatoriais enzimais, negu kad tie, kurie yra vartojami laboratorijoje. Pavyzdžiui paminėtini krakmolas, sudarytas iš optiniai aktyviosios dešiniosios alfa gliukozės, celiuliozė iš dešiniosios beta gliukozės, baltymai iš kairinių amino rūgščių, kaučiukas iš eis izopre- no.Aiškinant gyvosios lųstelės funkcijas ir struktūrų ypatingai įdomus yra nuklėjininių rūgščių vaidmuo. Iš jų deoksiribonuklėjininės rūgštys yra daugiau žinomos savo struktūra ir savo reikšme. Tai yra spiraliniai natūralūs polimerai. Jų struktūra yra kaip dvigubo vijoklio apie medį arba kaip suktų laiptų, kurių turėklus sudaro fosforo rūgšties ir sacharidų grandinės, įvairios gi šoninės bazinės atšakos, susijungusios poromis sudaro laiptelius. Dėl tų bazinių atšakų skirtingumo ir jų pasiskirstymo eilės tų rūgščių yra tūkstančiai rūšių. Savo vaidmeniu jos yra replikos, ant kurių kaip yra spėjama, sintezuojąs! neišmatuojamas skaičius ir įvairumas baltymi

nių proteininių molekulių. Iš 25 kairinių amino rūgščių monomerų susidaro milijonai proteininių polimerų su specifiniais skirtumais, priklausančiais nuo polimero ilgio, amino rūgščių eilės, šalutinių ryšių.Savo polimerizacijos komplikuo- tumu, niuansais bei tobulumu gamta yra labai toli priekyje nuo laboratorijos patyrimų ir sugebėjimų. Bet gamta mėgsta tuos, kurie ja domisi, ir leidžia jiems pažinti dėsnį po dėsnio, ir nevengia jiems atidengti paslaptį po paslapties.Atrodo, bus galima išreikšti fiziologinius procesus, funkcijas bei jų skirtingus pasireiškimus chemine molekuline struktūra, ypatingai turint galvoje neišsemiamas struktūrines galimybės natūralioje palime- rinėje chemijoje bei eksperimentatorių sugebėjimus laboratorijose.Reikia tikėtis, kad ateinantieji dešimtmečiai tikrai patrauks mūsų dėmesį savo pažanga gyvosios ląstelės kūrimo linkme. ,
Adolfas Darnusis baigė V. D. uni

versitetą Kaune 1934 m. dipl. che
minės technologijos inžinieriaus 
laipsniu. 1940 m. Įgijo daktaratą už 
disertaciją “Aliuminio ir geležies 
deginių Įtaka j portlandcemento su
sitraukimą”.

Dirbo tame pačiame universitete 
asistentu, vėliau docentu, 1942-44 
buvo Technologijos fakulteto deka
nu. Su prof. Pr. Jodele tyrė Lietu
vos kalkines žaliavas Skirsnemu
nės - Jiesios bei Akmenės-Menčių- 
Karpėnų srityje ir pradėjo Lietuvos 
cemento pramonės kūrimą.

1941 m. Laikinosios vyriausybės 
pramonės ministras, vėliau nacių 
suimtas ir kalintas kaip antinacinės 
rezistencijos veikėjas (buvo VLIKo 
vicepirmininkas).

Dabar A. Darnusis gyvena Detroi
te ir dirba polimerų tyrimo srityje. 
Yra daręs kelis pranešimus JAV 
chemikų suvažiavimuose ir išspaus- 
dnęs keletą darbų profesinėje spau
doje, kaip Industrial Engineering 
Chemistry, Official Digest (dažų 
žurnale) ir TAPPI (popieriaus pra
monės oficiozas) bei yra gavęs ke
letą patentų.

šią vasarą dalyvavo Tarptautinia
me Makromolekulinės Chemijos su
važiavime Montrealyje.

Kun. Vytautas Bagdanavičius,M IC skaitė paskaitą tema
SANTYKIAI TARP ŽMONIŲ 
KOMUNIZME.Trumpai suglaudus, jos mintys tokios. Markso doktrina yra atremta į Feuerbacho materializmą, bet Feuerbach buvo statinis materialistas, o Marksas norėjo dinamiško, veiklaus materializmo, kurį jis pavadino “dialektiniu materializmu”. Bet šis pavadinimaas neišaiškina jo turinio esmės.Marksas nesuprato žmogaus veiklos “per objektus”, ši veikla, kuri eina iki to, kad būtų pakeistos gyvenimo aplinkybės, ir yra ne kas kita, kaip revoliucinė praktika, kuri nepalieka nuošalyje nė paties žmogaus. Jis, kaip aplinkos dalis, turi būti keičiamas, tai reiškia, kad jis turi būti žmonių auklėjamas.Marksui žmogus nėra tai, ką mes vadiname individu. Kun. V. Bagda- navičius nelaiko komunizmo absoliutine klaida socialiniu požiūriu, tad norėtų jį pataisyti, priartinti prie krikščionybės. Esą, gal galima 

būtų, kaip pagrindinį gyvenimo principą, pasilaikyti praktišką veikimą, bet šalia to pripažinti ir tikrą, veiklų individualų žmogų. Tuomet gautume sistemą, kuri būtų labai veikli, labai kūrybinga ir neturėtų jokio žmogų pavergiančio bruožo. Dvi Markso tezės: veikimo primatas ir masinis masinis žmogus tarp savęs susiderina. Veiksmas yra tarsi veikėjo ėmimas iš savęs ir davimas kitam; veikimas yra veikėjo išsiliejimas, atsivertimas, išsieikvojimas, o absoliutinis veikimas yra absoliutinis išsieikvojimas ir susinaikinimas. Komunizme kūryba naikina patį kūrėją. Be to, komunizme žmonės subloškiami į kolektyvą, lyg kokie daiktai į krūvą ir tuo būdu kuriamas masinis žmogus, o sunaikinant individą, negalima sukurti žmogiškos santykiavimo realybės. Masiškumas yra masalas žmonėms vilioti į komunizmą.žmogus ilgisi ilgisi bendravimo. Ryškiausiai ir lengviausiai šis reiškinys pastebimas lytinėje meilėje: skirtingų lyčių asmenys tiesiog fiziška jėga ilgisi vieni kitų, šis il- sys vien lytiniais santykiais neapsiriboja. žemesnio socialinio sluoksnio žmonės ilgisi bendravimo su aukštesnio sluoksnio žmonėmis. Noras pralobti eina iš noro per turtą daryti įtakos kitiems. Marksas suprato šį žmonių ilgesį ir pažadėjo žmonėms santykius visų su visais, o pirmiausia — visų šalių proletarų vienybę, be jiems turto teikiamų priemonių ir be jo statomų kliūčių. Komunistas labiau negu kas kitas negali būti atsiskyrėliu, negali gyventi be kito žmogaus. Jis “kito” asmens niekur nepaleidžia; jis jį veda net iki priverstinių darbų stovyklos. Bet kuriame krašte esantį žmogų nori padaryti komunistu ir tuo jį sau laimėti.Darbas, veikimas marksizme yra pastatytas aukščiausiojo primato vietoje, veikimas aukštesnis už buvimą. Darbas komunizmui yra ne gyvenimo priemonė, o jo tikslas. Darbas — tai realybė savyje, tokia realybė, kuri sudaro net paties žmogaus prasmę ir esmę.Laimingiausios žmonių situacijų, sako kun. Bagdanavičus, — yra 3: šeimos santykiai, pasilinksminimai ir dangus. Visose trijose situacijose žmogaus laimė pareina nuo asmeninių santykių su kitais. “Dangus yra asmeninių santykių padaras. Be meilės santykių su Dievu ir kitomis dvasinėmis būtybėmis nėra dangaus” — pabrėžia paskaitininkas.žmogiškasis individas yra labai didelė ir gili vienybė tiek savo buvimo, tiek veikimo atžvilgiu, žmonės santykiauja kaip aktyvūs veiksniai, vienas iš kito gaudami ir vienas kitam duodami, tuo marksistinis žmonių santykių suvedimas į ekonominę dinamiką yra toks žmogaus pažeminimas, prieš kurį šiandien pasisako ne vien teologai, štai, pav., garsus sociologijos profesorius Albert Salomon sako: “žmogiškos būtybės gyvena visatoje, kuri yra didesnė negu socialinis procesas ir platesnė, negu paprastai suprasta istorija. Tai yra visata, kurioje Dievas, visata ir žmogus yra nuolatinėje sąveikoje vienas su kitu.”Iš komunistinio totalitarizmo replių išeitį surado Pijaus XII enciklika apie mistinį Kristaus kūną.. Enciklikoje sakoma: “šiai Dievo ir Kristaus meilei turi būti lygi artimo meilė. Kaip mes galime tvirtinti, jog mylime dieviškąjį Išganytoją, jei nekenčiame tų, kuriuos jis atpirko savo brangiuoju krauju, kad padarytų juos savo mistinio kūno nariais.
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Juo mes tapsime tampriau su 
Dievu susijungę, juo labiau tapsime 
vienas kito nariu ir rūpinsimės vie
ni kitas. Ir juo labiau būsime mei
lėje vieni su kitais susirišę, juo 
karštesnė bus meilė, kuria mes jun
giamės su Dievu ir su mūsų dieviš
kąja Galva.”

Prieš komunistų propagandą turi 
būti pastatytas apaštalavimas, ne 
toks apaštalavimas, kuris išbaręs 
nusidėjėlius, baigiasi žodžiais:

“Ne mano plaukai svils, kai jūs 
degsite pragare...” Bet aš skaitau 
jums šį paskatinimą: kad jūs ne 
tik patys išsigelbėtumėte, bet ir 
tą, kuris jums pamokslą skaito”.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih ...iiiiiiiiiiiiinniiiraiiiiiiimiiiiiiiiiiini

MODERNIŠKIEMS PINIGAMS
600 METŲ

Atkelta iš 12 psl.

III
Antroje XIV a. pusėje Lietuvos 

valstybinė siena rytuose dar toliau 
nukilo. Didžiosios Kunigaikštystės 
valdžia buvo įstiprinta Kijeve ir net 
Černigovo srityse. Kijevu! ir apylin
kėms valdyti Algirdas nusiuntė Vla
dimirą, o Sieversko Novgorode 
(Černigovo žem.) pasodino kitą sa
vo sūnų Kaributą. Tinkamesniam 
anų sričių aprūpinimui kuosupran- 
tamiausiais vietos gyventojams pi
nigais, abu Algirdaičiai, be abejo
nės, — tėvui liepus, įvedė ir mušdi- 
no savo monetas pritaikytas kije- 
viečiams ir Siev. Novgorodo sla
vams. Nei Vladimiro, nei Kaributo 
monetose nėra nė mažiausio tuos 
slavus apvaldžiusios lietuvių tautos 
ženklelio, šis faktas dar kartą 
mums parodo, kaip tolerantiškai 
Lietuva valdė užkariautus bei ki
taip prisijungtus rytų slavus.

Algirdo pavyzdžiu, mušdino slaviš
kais įrašais dalį savo monetų ir Vy
tautas Didysis, tačiau jo monetose 
jau pasirodė lietuviški ženklai. Be 
to, į savo viešpatavimo pabaigą jis 
visų pinigų emisiją centralizavo ir 
rūpino jais visą didžiąją valstybę iš 
Lietuvos sostinės, šitokia tvarka 
pasiliko ir ateičiai: Vilniuje (ar 
kartais kur kitur) mušdintos Lietu
vos monetos būdavo leidžiamos pra
džioj didžiųjų kunigaikščių, paskui 
— Didžiosios Kunigaikštystės var
du, centralizuoti. Pagal laikų madą 
ir papročius, visos povytautinės 
Lietuvos monetos kaldintos su lo
tyniškais įrašais.

“Tarptautinis” Prahos grašis, iš
buvęs pagrindiniu Lietuvos moder
niškųjų pinigų vienetu apie pusant- 
rošimto metų, per tą laiką gerokai 
sumenkėjo ir buvusį savo orumą 
visiškai prarado. Tad jo vieton XV- 
XVI a. sąvartoj išsivystė Didžiojo 
je Kunigaikštystėje savas lietuviš
kas grašis, susidėjęs, kaip pirmiau, 
iš 10 “pinigėlių” arba denarų. Toks 
grašis čia pasiliko iki senosios Lie- 
tuovs pinigų galo. Sujungtai Liubli
no unija Lenkijos-Lietuvos valsty
bei irant, paskutinės Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės monetos 
išėjo iš kalyklos (jau ne Vilniuje, 
o Gardine) 1706107 m.

1918 m. atsikūrusi (pagal Vasario 
16 Aktą — etnografinėse tautos ri
bose) Nepriklausomoji Lietuva — 
demokratinė Respublika —įsivedė 
naujiesiems laikams atitinkamus pi
nigus, neturinčius su senaisiais jo
kio apčiuopiamo ryšio. O Lietuvos 
naujosios monetos teprimena savo 
“seneles” tiktai iš senovės atėju
siais ir, suprantama, tinkamiau at
vaizduotais tautiniais ženklais.

KNYGOS IR AUTORIAI Į
—Jau išėjo iš spaudos Alfonso || 

Griciaus poezijos rinkinys PAŽA- g 
DINTI SFINKSAI. Išleido ’’Lietuvių | 
Dienų” leidykla. 48 psl., kaina $1.50. ■

Tai jau trečias poeto A. Griciaus B 
poezijos rinkinys. Pirmasis, ’’žemė B 
ir žmogus” išėjo 1947 m., antrasis, ■ 
’’Tropikų elegijos, 1953.

— Naujai besikurianti knygų lei- g 
dykla ’’Romuva”, vadovaujama Jo- B 
no Gal mino, ką tik išleido S. Lau- ĮJ 
ciaus satyrinę poemą ’’Respublika”, B 
A. Baranausko poemą ’’Anykščių B 
šilelis”, iliustruotą dail. P. Lapės, g 
ir Jono Aistčio ’’Poeziją”, kur su- B 
rinkta visi poeto eilėraščiai.

Ta pati Romuvos leidykla netru- B 
kus išleidžia iš ok. Lietuvos slapta | 
gautą romaną, kuriame vaizduoja- B 
mas dabartinis okupuoto krašto gy- B 
venimas.

Iš Jono Aisčio Romuva yra nupir- g 
kusi baigamą rašyti romaną iš Prū- Į 
sų praeities; jo fragmentas pernai |g 
spausdintas ’’Aidų” žurnale.

— ’’Ateitis”, moksleivių žurnalas, g 
praneša skelbsianti literatūros kon- g 
kursą jauniesiems, dar neišleidu- g 
siems knygos. Premijoms skiriama g 
$1.000. B

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti

Danutė Paškevičiūtė, Aš negaliu verkti. 
Eilėraščiai- "Nida". Londonas, 1961. 64 
psl. Kaina nepažymėta.

Atspaudai iš "Suvažiavimo darby":
Steoonas Matulis, MIC, Ganytoiai ir 

mokslininkai. Karevičius, Reinys, Būčys ir 
Totoraitis. 3-8 psl. Kaina $0.30.

Steponas Matulis, Lietuva ir Aoaštalų 
Sostas. 1795-1940. 151-174 psl- $0.50

Gaunama: S. Matulis, MIC, 21, The Ovai, 
Hackney Rd., London, E. 2., England.

Dr. Jose Mačernis, Filosofia y la Ciencia 
Moderną. Buenos Aires, 1961. 46 p.

Dr. Alfonsas Šešplaukis, Adam Mickie- 
wicz and Lithuania. 1961. 16 p-

Dr. A. Šešplaukis, literatūroje žinomas 
A. Tyruolio vardu, dėstąs Columbia Uni
versity, N. Y., šioje brošiūroje labai su
glaustai, bet pakankamai nurodo A- Mic
kevičiaus ryšį su Lietuva gyvenime ir kū
ryboje. Be citaty, skyrium pridėta du so
netai angliškai ir "Pono Tado" pradžia, 
kur poetas mini Lietuvos vardą.

Aštuntosios Kanados Lietuvių Dienos 
Montrealyje METRAŠTIS. KLB Montrealio 
Lietuvių Seimelio leidinys Nr. 2. Viršelis 
dail. R. Bukausko. 102 psl. Gausiai ilius
truota veikėjų ir valdyby foto nuotrauko
mis. Redagavo J. Kardelis. Turinyje 
keletas praktišky rašiniy, apie bendruome
nę, platus Kanados L. Bendruomenės Apy
linkių (20) skyrius, kitų lietuvišky organi- 
zacijy sąrašas, Montrealio liet, mokyklos ir 
kt. Gausi medžiaga ne tik istorijai, bet ir 
dabartinei orientacijai. Dėl panašiy met
raščių leidimo turėty rimtai pagalvoti ir 
JAV Bendruomenė. Ateityje bus labai sun
ku jos veiklą atkurti iš periodikos.

Ignas Končius, Žemaičio šnekos. II d. 
Nidos Knygy Klubo leidinys, Nr. 34, 1961. 
239 psl. Kainanariams minkštais viršeliais 
$1, kietais — $1.50, nenariams — 1.50 ir 
$2.00.
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KAS TIK TURI GERĄ SKONI, 

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.

CLEM'S MARKETS
• Puikios lenkiškos dešros, švie

žiai namuos gamintos.

©Importuoti lenkiški kumpiai. ?

• Įvairiausi mėsos ir maisto pro- g 
dūktai.

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

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

šiuo laiku turime tikro lietuviško B 
sūrio, gaminto Andrulio ūkyje.

3002 W. Florence • PL. 95058 | 
7529 S. Normandie • PL. 3-9676 g

Clem Taberskl, savininkas

illlllllllllllllllllllllllllllllllllll  ̂ |

ADOLPH and CECELIA |
CASPER f

Laidotuvių Namas

COWLEY & CASPER

oraneša, kad dėl freeway'jaus pravedimo 
susidariusių nepatogumy, persikėlė į nau

ją vie*ą ir susijungė su

LUKE O'CONNOR & 
SONS MORTUARY

931 W. Venice Blvd. Richmond 9-1061 
Mes čia patarnausime savo draugams lie
tuviams su tuo pačiu nuoširdumu ir sim- 

tija kaip ir anksčiau.

finiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii^

HELEN'S 
HOUSE OF BEAUTY

New Address: 
HELEN MOCKUS 

5265 Fountain Ave. 
HOLLYWOOD Californle

New Telephone: NOrmandv 5-3351 

■■imiinmiiiiiiimiiiiiiiffl^

PAKEITĘ ADRESĄ, 
neužmirškite pranešti LD leidyklai.

IDIinilMIIBM

Victory 2 4226

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

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

taupytojams ir skolintojams

CRANE SAVINGS &
LOAN ASS'N

B. R. PIETKIEWICH,

President
2555 W. 47th St., Chicago 32, Ill
flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

ANTANAS F. SKIRIUS

REAL ESTATE — TAX SERVICE

INSURANCE

Kreipkitės telefonu NO 4-2919

arba įstaigoje
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29.

Calif.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIllilllllllllllllllH

LITHUANIAN REALTY
COMPANY

Charles Luksis Realtor
Phone: EX. 4-2986

3020 Wilshire Blvd.

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

turtą; gauti paskolas.
Atlieka notaro darbus.

SANTA MONICA, CALIF.
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Menininkai ir maldininkai Kaisers- 
lautene po lietuviškų pamaldų.

Šią vasarą PLB Vokietijos Krašto Val
dybos rūpesčiu keturiolikoje Vokietijos 
stovyklų buvo surengtos kultūrinės die
nos. Eilė kultūrininkų ir visuomenininkų 
skaitė paskaitas; meninę dalį atliko sol. 
Janina Liustikaitė, pianinu palydima St. 
Gailevičiaus, tuo metu atvykusio iš Ka
nados, ir aktorė Eliza Gedikaitė, neseniai 

atvykusi iš Lietuvos.
Artists and Lithuanian residents of Kai- 

serslauterne after Holy Mass.
♦ 

Kaiserslautene Įteikiamos gėlės meninin
kams. Iš kairės: kpt. Juozas Venckus, 
Eliza Gedikaitė, Stasys Gailevičius ir Ja
nina Liustikaitė.

Flowers for the concert artist who per
formed in Kaiserlautern. MENO IR KULTŪROS DIENOS V. VOKIETIJOJ

POETAS FAUSTAS KIRS A SU ZARASIŠKIAIS NEW TORKE

Tradicinio zarasiečių suvažiavimo New Yorke metu tylos valandėle pa
gerbiami mirę zarasiečiai. Prie garbės stalo iš kairės: V. Butkys, sekreto
rius, poetas Faustas Kirša, pulk. J. Šlepetys, T. Slapšys, suvažiavimo pir
mininkas, J. Šileikis, suvažiavimo org. pirm.

Pagerbiant poetą Faustą Kiršą jo 70-jo gimtadienio proga, Įteiktas dail. 
Pr. Lapės iliustruoto “Anykščių šilelio” pirmasis lankas su įrašu.

During a gathering of Lithuanians, originally from the district of Zara- 
sai„ in New York.

Septyni lietuviukai iš Vokietijos stovyklų, kuriuos šią vasarą priėmė 
pas save Lietuvos garbės konsulas Norvegijoj H. M. Hanser su žmona 
praleisti vasaros atostogas.
praleisti vasaros atostogas. Tai gražus Lietuvos bičiulio gestas.

S e Ve n Lithuanian boys from different camps and school’s in W. Germany 
as visitors in the home of Mr. & Mrs. H. M. Hanser, Consul General of 
Lithuania in Norway (Prinsessealleen 16, Skoyen, Cslo, Norway).

LIETUVIUKAI NORVEGIJOJ SVEČIUOS pas GARBĖS KONSULĄ
Atlanto .Rajono Skautų-čių 
stovykla BALTIJA vienų pa
maldų metu.

Rugp. 27—rugs. 4 aštuonių 
dienų suvažiavime dalyvavo 
400 skautiško jaunimo nuo vil
kiukų .iki .akademikų.. Tarp 
įvairių programos dalių įdo
mi buvo Kelionė po Lietuvą. 
Kiekviena vietovė įruošė savo 
rajone ką nors, kas primintų 
Lietuvą; tada skautai vedžioti 
ir supažindinti su vietomis.

Stovyklos adm. viršininkas 
buvo A. Treinys; atidaryme 
dalyvavo vyr. skautininkai O. 
Zailskienė ir E. Vilkas. Sto
vykloje ėjo kasdieninis laikr. 
Baltijos Aidas (red. K. Mato
nis ir R. Kulytė). Stovyklos 
spaudos vedėjas ir fotografas 
R. Bričkus.



Dalia Minkūnaitė ir Alfonsas Dzi- 
kas, sukūrę lietuvišką šeimą. Vir
šuj — aktorius J. Boley, pravedęs 
vestuvių pokyli.

Jaunavedžiai yra žinomų veikėjų

VEDYBŲ MARŠAI 
c.

— Minkūnų ir Dzikų vaikai.
Newlyweds Dalia Minkūnaitė and 

Alfonsas Dzikas. Foto V. Maželis

Rugp. 19 Londone, Lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, susituokė Rita 
Daunoraitė su dr. Algiu Jalovecku.

Daunoraitės motina yra LD lei
dinių platintoja, tėvas — rašytojas, 
slapyvardžiu Daubaras, išleidęs ke
letą apysakų (Mėlyna suknelė, Duo
nos beieškant ir kt.).

Algis Jaloveckas, baigęs Venecu 
eloj mediciną, buvo atsiųstas me
tams praktikuotis Londonan. Po il
gesnės kelionės jaunavedžiai grįžo 
Venecuelon, kur dr. A. Jaloveckas 
dirbs Caraco universitete. Algio se
suo poetė Roma Jaloveckaitė Dab- 
šienė gyvena Los Angeles, Calif.

Nuotraukoje iš kairės: P. Bulai
tis, A. Briedis, V. Balickas, K. Baub
lys, R. Baublys, pulk. Vidugiris, R. 
Kalibatas, J. Sarafinaitė, J. šovie- 
nė, H. šova, B. Daunorienė R. Šova, 
V. Puškariovas, jaunavedžiai — Ri
ta ir Algis, Reda Daunoraitė, J. 
Baublienė, S. Balickienė, P. Mamai- 
tienė, P. Bulaitienė ir J. Aukščiū- 
nas.

On July 19th, at the Lith. Cath. 
church in London, England, Dr. A. 
Jaloveckas wed Rita Daunoraitė.

Algimantas Gustaitis iš Bostono ir 
Rasa Arūnaitė iš New Yorko šią 
vasarą sukūrę šeimos židinį, vestu
vių pokyly.

Jaunojo inžinieriaus Algimanto 
tėvai yra aktorė-režisorė Aleksand
ra ir poetas Antanas Gustaičiai.

Newlyweds Rasa Arūnaitė and 
Algimantas Gustaitis. Foto V. M.

Foto V. Maželis

MIRĖ 'VALSU KARALIUS'
C-

Rugs. 21 E. St. Louis F. Valeika 
mirė, sulaukęs 78 metų. Gimęs Vil
niaus krašte (1883) muziką studija
vo Petrapilio konservatorijoj, čia 
susipažino su Miku bei Kipru Pet
rauskais. Baigęs studijas gavo dar
bą carų globojamam orkestre, su
sipažino .su Rimskiu - Korsakovu, 
Stravinskiu, Rachmaninovu ir su
ėjo į artimas pažintis su garsiuoju 
iš Vilniaus kilusiu smuikininku Ja
ša Heifetz, kuris dabar JAV-se yra 
vienas garsiausių smuiko virtuozų.

Būdamas carienės orkestre, turė
jo progos lankytis daugely didžiųjų 
miestų, pavažinėti po platųjį pa
saulį, lankytis JAV-se. Bet laimin
giausi ir garsiausi jo metai buvo 
jam tarnaujant Lietuvos kariuome
nėje, ypač būnant 5-to pulko orkes
tro bei Geležinio Vilko dragūnų pul
ko orkestro vadovu. F. Valeika yra 
sukūręs apie kelis tuzinus valsų, 
kurių daugumas lietuvių klausomi 
ir dabar iš plokštelių. Valsai per
sunkti liet, liaudies dainų melodijo
mis. Už tai Valeika buvo vadinamas 
’’valsų karaliumi”. Iš jo maršų po
puliariausias, dar ir dabar per JAV 
lietuvių radijo programas grojamas 
Dariaus-Girėno garbei sukurtas.

Į JAV Valeika su žmona ir dviem 
vaikais atvyko 1950 m. Įsigijo na
mus, užsidirbo pensiją. Gyveno gra
žiai, bet suvargino ligos paskuti
niais metais. Abu paguldomi ligo
nio lovon, iš kurios kitąkart šaunus 
kapelmeisteris, Palangos vasaroto
jų išrinktas "grožio karalium”, ne- 
bspakilo...
Kapelmeisteris Florijonas Valeika 
(II iš dešinės) su savo orkestru Lie
tuvos poligone.

Late F. Valeika, director of the 
Lith. armed forces orchestra in In
dependent Lithuania.
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—Spalio 14 d. LD redakcinės ko
legijos posėdyje pasveikintas ir pa
gerbtas žurnalo leidėjas A. Skirius 
jo 50 metų sukakties proga. Atmini
mui per minėjimo pietus įteikta ori
ginali dovana — atsiminimų knyga, 
kurios atspausdinta tik viršelis ir 
titulinis lapas su metrika ; visa kita 
palikta prirašyti sukaktuvinnkui.

—Los Angeles Dailiųjų Menų Klu
bo narių susirinkimas spalio 7 įvy
ko gražioj p.p. Lukšių rezidencijoj, 
Santa Monica, Calif. Paskaitą, apie 
lietuvių istorijos šaltinius nuo Min
daugo laikų skaitė Loyolos un-to 
prof. K. Alminas, epidiaskopu paro
dydamas autentiškų dokumentų fo
tokopijas, kurias jis padarė prieš 
metus Goetingeno un-to biblioteko
je. Taip pat parodė dokumentų ant
spaudų replikų, pasidarytų toje pat 
studijinėje kelionėje. Klubo metraš
tininkas Algirdas Gustaitis, baigęs 
pirmininkavimo kadenciją, pareigas 
perdavė rašytojai Alei Rūtai, šeimi
ninkai Lukšiai, šio susirinkimo me
cenatai, narius ir svečius pavaišino.

—Poetas Kleopas Jurgelionis spa
lio 1 buvo pasikvietęs Dailiųjų Me
nų Klubo narius į savo rezidenciją, 
Riverside, Calif. Jis svečius sudomi
no, paskaitydamas persų poeto 
Omaro Kajamo rubajatų vertimų. 
Dialogą tarp Omaro ir jo mylimo
sios Saki Jurgelionis skaitė drauge 
su pasitaikinta Ale Rūta. Skaitant 
poeziją poeto kieme degė fakelai, 
kaip Omaro laikais. Pats Kleopas 
skaitydamas mūvėjo persišką kepu
rę. Pagerbiant Omarą Kajamą, ap
dainavusį vyną, moterį ir žemišką 
rojų, stalai linko nuo įvairių vynų 
ir skanių valgių, kuriais svečius pa
vaišino simpatingoji poeto žmona.

—ALRK Federacijos kongresas 
šiemet įvyko spalio mėn. 21-22 die
nomis Detroite. Ten pat spalio 20 
d. buvo liet. kat. laikraščių bei žur
nalų redaktorių ir administratorių 
konferencija. Gvildenta aktualieji 
šių dienų liet, katalikų spaudos rei
kalai. LD žurnalą atstovavo VI. Min- 
gėla, LD redaktorius bendradarbis 
Detroite.

“Lietuvių Dienų” žurnalo pikniko metu įvyko skaitytojams dovanų laimė
jimų traukimai. Traukimams vadovavo red. D. Polikaitienė, sekretoriavo 
žurn. Alg. Gustaitis, bilietėlius traukė Polikaičių sūnus Rimas. (?)

During the winning ticket at the ”Lith. Days” picnic in Los Angeles.

—Spalio 9 d. Chicagoje mirė 
Sophie Barkus, 30 metų vedusi lie
tuvišką radijo programą. Kasdieną 
rytais buvo duodama vienos valan
dos programa, o pirmadienių vaka
rais — vadinamos lietuviškos vaka- 
ruuškos. Sophie Barkus programos, 
šalia skelbimų turėjo liet, gyvenimo 
ir pasaulinių įvykių apžvalgas, daž
nai kvietė specialius kalbėtojus, dai
nininkus, nemažai vietos skyrė kul
tūros reikalams, nesiveliant į poli
tikos ir srovių reikalus.

Programoje paliko buvę pranešė
jai ir kartu dirbę duktė ir žentas 
Aldona ir Feliksas Daukus.
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LD DOVANŲ LAIMĖTOJAI
LD žurnalo piknikas š- m. rugsėjo 24 d. 

Los Angeles miesto Arroyo Seco parke 
buvo gausiausias iš visų šiemet ruoštŲ čia 
piknikų, sutraukęs daug vietinių žurnalo 
bičiuliui ir svečių iš apylinkės bei tolimes
nių kolonijy.

Visiems prisidėjusiems darbu ir kita pa
galba LD leidėjas nuoširdžiai dėkoja.

Gausiai atsiliepė skaitytojai, įsigydami 
laimėjimŲ bilietėliy ir tuo savo aukomis 
paremdami žurnalo leidimą. Pikniko metu 
įvyko laimėjimŲ traukimas. Po LD leidėjo 
A. Skiriaus žodžio, komisija iš D. Polikai- 
tienės. Alg. Gustaičio ir LD administrato
riaus J. Andriaus pravedė traukimus. Trau
kė PolikaičiŲ 3 metŲ sūnus Rimas.

Pirmąją dovaną — $100.00 pinigais lai
mėjo L. J. Simutis iš Evergreen Park, III-

Antrąją dovaną — plokštelių albumą 
"Milžino paunksmė" laimėjo A. Saulaitis iš 
Oakville, Conn.

Trečia dovana — J. Stuko išleistų plokš
telių albumas "Lietuvos Dainos" teko Clem 
Pociui iš Columbus, Ohio.

Kitos dovanos: I. Šeiniaus "Vyskupas ir 
velnias" — laimėjo — Leo Oksas iš Holyy- 
wood, Calif., Alex Shviraga iš Chicago, 
III., L. Bajorūnas iš Detroit, Mich., ir Milda 
Bujokas iš Winnipeg, Canada.

E. Tumienės "Karaliai ir šventieji" — 
V. Urbonas iš Chicagos, III., L. Heiningas 
iš Detroit, Mich. Almis Vitėnas iš Wa
shington, DC, ir B. Baltrun iš Cicero, III.

S. Maugham "Dažytas vualis" — Isabel 
Oksas iš Hollywood, Calif.

A. Padžiaus "Paukščių takas" — Astai 
Vitėnaitei iš Washingtono, MD.

Alg. Gustaičio "Lietuva — Europos nu
galėtoja" — Aldona Kiarsys iš Newark, N. 
J., Mary Akle iš Trenton, N. J., P. P. But
kus iš Chicago, III., E. M. Šukienė iš Los 
Angeles ir K. Naudžius iš Cicero, III.

SOPHIE BARČUS, neseniai mirusi radijo lietuviškos programo vedėja 
Late Sophie Barčus, manager of Lithuanian radio program in Chicago.

LIETUVIŲ DIENŲ ŽURNALO 
RĖMĖJŲ SĄRAŠAS

"Lietuvių Dienų" žurnalą šiais metais šie 
asmenys parėmė aukomis, įsigydami lai
mėjimų bilietus (Dovanas laimėjusieji skel
biami atskirai).

ALASKA
$5.00 — A. Čelkis.

ARIZONA
$4.00 — G- F. Jonaitis, A. Rimavičius.

ARKANSAS
$4.00 — J. A. Slegaitis.

CALIFORNIA
$5.00 — D. Čibas, A. Goodall, Latvian 

Association of So. Calif., O. Mickevičius,
N. N., A- Steponaitis.

4.00 — A. Adomkavičius, E. Arbas, S. 
Aušrota, D. Avižius, B. Budriūnas, R. Bu- 
reikienė, B. Čiurlionis, M. ir J. Gliauda, 
Alg. Gustaitis, A. Hagentornas, B. Jamei- 
kienė, J- Jurgilas,MD, kun. B. Kaunas, O.
S. J., G. Korsak, E. Laponis, A. Loguckie- 
nė, P. ir A. Marčiuška, L- O. Oksas., kun.
T. Palis, V. Prižgintas, J. Ramanauskas, 
B. Starkienė, S. Tiknis, D. Vailokaitis, kun. 
A. Valiuška, Wens P. Mission, J. Barshevs- 
ki.

$2.50 — E. Sabalis-
$2.00 — D. Alducin, P. Ambrose, M. 

Apanovich, J. Augis, F- P. Baltakis, D. Balt
rūnas, M. Banionis, R. Barniškis, McBarton, 
N. Bazilius, A. Beliūnas, A. A. Casserly, 
A. Dabšys, A. Dering, A. Dombrosky, E. 
Gedgaudas, A. Grigaras, A. Jakutis, P. 
Jasinskas, L. Kančauskas, D. Karaliūtė, F. 
Kudirka, S. Kvecas, A. Lapinskas, M. Lei- 
manienė, A. Levickas, P. Pranskietis, B. 
Mackiala, J. Miliūnas, H. Misiūnas, P. ir 
A. Mordus, K- Naudžius, A. Norbutas, V. 
Sakalauskas, I. Simokas, A. Sperauskas, E. 
Šukienė, A. L. Telyčėnas, K- Tumas, Č. Vi- 
lanskas, L. Zaikienė, Z. Zdanowicz, J. Sa
lys.

$1.00 — V. Doba, J. Gobis, T. Laurutis, 
JJ. Mitkus, R. Petrauskas, A. Raulinaitis, E. 
Šepikas, V. J. Stack, MD, S. Zaksevskis, Z. 
Wagner.

0.50 — C. Najdziuk, E. Šukienė.
0-25 — A. Elkin.

CONNECTICUT
$4.00 — "Eglutė", R. P. Grajauskas, P. 

Karosas, L. A. C- C., V. Šidlauskas, A. 
Šiugžda, A. Šumauskas, W. J. Witkus.

2-00 — A. J. Aleksis, W M. Chase, G. 
Kazlauskas, J. Leonaitis, A. Saulaitis, kun. 
Z. A. Smilga, "Spauda".

$1-00 — E. Keikenis.
DISTRICT OF COLUMBIA

$4.00 — J. L. Babrys, O. Vitėnas.
$2.00 — M- Jurova
$1.25 — E. Pakulis.
$1.25 — J. Kuprėnas.

FLORIDA
4:00 — A. Vizbara.
$2.00 — P. Kariūnas, V. Mitchell.

ILLINOIS
5.00 M. Parakas, J. Vaičiūnienė, D. Kau

nas*
$4.00 — "Baly's Radio", K. P. Devei

kis, V. Jakas, J. Jakubonis, A. Kaunas, P. 
Kisielius, MD, I. Kuras, MD, R. Lampsa- 
tytė, S. Laucius.

Lith. Catholic Press, F. Lukauskas, A. 
Milius, R. Račiūnas, A- Razma, M. Rėklaitis, 
A. Rugys, P A. Sagatas, L. Simailis, L. J. 
Šimutis, B. Skorupskis, A- Špokevičius, J. 
Švabas, S. Visockas, A. Vitkus, A. Že
maitis, J. Zuris.

$2.00 — K- Barzdukas, P. P. Butkus, V. 
Jasaitis, J. Gerčys, V. Girdauskas, kun. F.
P. Kireilis, V. Kozica, dr- A. Laucis, J. M. 
Laurinaitis, Liet. Bibiliografinė Tarnyba, P. 
Miliauckas, V. Petrauskas, V. Ramonas, R. 
Rinkevičius, kun- V. Rimšelis, S. Šimulis, 
A. Stephens, V. Urbonas, J. Vaineikis, K. 
Venclauskas, A. Vilušis.

$1.00 —■ A- Balčiūnas, E. Gimžauskienė, 
F. Gliaudelis, B. Jablonskis, P. Jonikas, A. 
Motuzas, P. Mušinskas, B. Prapuolenis, E- 
Putris, A. Rūkas, V. Senda, V. Žilėnas.

$0.50 — U- Lipčienė.

MIRĖ PREL. A. KRIPAITIS
š. m. spalio m. 12 d. okupuotoje 

Lietuvoje mirė Panevėžio diecezijos 
generalvikaras prelatas Antanas 
Kripaitis. Lietuvai besikuriant kun. 
A. Kripaitis buvo veiklus krikščio
nių demokratų veikėjas, buvo gimn. 
kapelionas. Bolševikai kun. A. Kra
paičio ieškojo sušaudyti jau 1919 
m. einant Lietuvos laisves kovoms 
su raudonarmiečiais. To likimo jis 
išvengė bolševikams bėgant 1941 
metais, bet užeinant naujai okupa
cijai prel. Kripaitis liko Lietuvoje, 
kur senatvės ir ligų slėgiams dva
sioje išliko stiprus ir nepalaužtas.

Jis buvo dėdė Los Angeles gyve
nančios Juškaitės-Noyerges, su ku
ria palaikė korespondenciją iki pas
kutiniųjų gyvenimo dienų.

MIRĖ KAROLIS ŽALKAUSKAS
Rugsėjo 16 d. sunkiai ir ilgai sir

gęs mirė Karolis žalkauskas, buvęs 
VLIKo vykd. tarybos (1952) pirmi
ninkas.

Gimęs 1892 m. Teisės mokslus 
baigė Maskvoje 1916. Nepriklauso
moje Lietuvoje buvo V. D. un-to 
profesorius, vidaus reik, min., Klai
pėdos krašto gubern., vyr. tribunolo 
prokuroro padėjėjas ir kt. Priklau
sė L. valstiečių sąjungai.
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LIETUVIU

DIENOS
LITHUANIAN DAYS

NOVEMBER / LAPKRITIS 1961

The famous Lithuanian cathedra at 
Vilnius, the capital of Lithuania.

The cathedra was built in XVIII 
century by the prominent Lithua
nian architect L. Stoka Gucevičius.

Three statues of the facade are 
taken by the communists, and the 
cathedra is converted into an art 
museum.

Vilniaus katedra, kurią komunis
tai pavertė muziejum, nuėmę šven
tųjų statulas, kad bent tuo nebe- 
tūtų panaši į bažnyčią.

Foto V. Augustinas

M
F]

A Fighting Nation
We tend to mark the tragic events surround

ing the Lithuanian nation and to leave the 
impression with our youth that we are a 
weeping people. But the fact remains that 
Lithuania is a fighting nation. The rebellion 
of 1941 and the subsequent armed resistance 
proves the Lithuanian nation’s valor, thirst for 
freedom and sacrifice.

A student tortured to death in Rainiai 
Woods left his last testament scratched on a 
bowl: ”1 die so that you may live in freedom.” 

The 1941 rebellion was not an accident nor 
was it the result of one day’s labor. It was 
made possible by a full year’s preparations at 
the cost of many brave men’s lives who were 
a part of the resistance. The revolt was the 
and achievement of the resistence; for it gave 
being to the provisional coalition government 
as temporary head of the state.

It is estimated that 100,000 men were mobi
lized for the rebellion in the space of a few 
days and 2,000 of that number paid the supreme 
sacrifice. Yet Nazi Germany, following the 
Soviet example, refused to recognize the short 
and hard won Lithuanian independence; for 
the Nazis dissolved it and buried its gains. The 
Lithuanian resistence went underground once 
more. Then, after the second coming of the 
Soviets, another 10 years of ramed opposition 
to the invader followed. By Soviet admission, 
the bloody decade saw the killing of 50,000 
Lithuanian partisans.

Armed opposition to the Soviets by Lithua
nians is no longer a reality today, yet the fight 
continues in mind and spirit. Given an oppor
tunity, Lithuania and the Lithuanians will rise 
as they did in 1941 and crush the conquerors 
with force. Stasys Daunys
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From the exhibition of Mrs. A. 
Tamošaitis: National costumes
from High Lithuania.

Aukštaičių vyrų ir moterų drabu
žiai. Foto P. žulpa

4 Mrs. A. Tamošaitis speaking at 
the opening of her art exhibition 
at the Čiurlionis Gallery, Chicago. 
At left — artist Z. Kolba, in the 
background — men in national cos
tumes, designed by A. Tamošaitis.

Dail. A. Tamošaitienės žodis jos 
parodos atidarymo metu Čiurlionio 
galerijoj, Chicagoje. Foto P. žulpa

painted in deep colors, suggests a 
three dimentional piece of art, 
whereas the other excellent pain
things have a lively rhythm in text 
and lines. Several of her later 
works like ’’Vibrations of Seed
lings”, ’’Rupture of Colors”, and 
others, are very characteristic, 
showing the artist’s beginning of 
an infinite plan, as if a part of a 
large painting had been set into 
a frame. The artist recreates move
ments of lines, plateaus and colors 
from her observations of nature, 
capturing the beauty in a stylized 
and meaningful form.

The first to introduce decorative 
abstractness was Jack. Pollock, who 
was not favourably accepted by 
all critics. But nevertheless his 
idea is up-to-date here and in Eu-

VIBRATIONS OF COLORS
Synthesis of Mrs. A. Tamošaitis’ modern paintings

The exibit of artist Anastazija 
Tamošaitis took place at the Čiur
lionis Art Gallery in Chicago on 
Sept. 30 — Oct. 8. It was not an 
ordinary exhibition. It emphasized 
in typical cultural and artistic mo
tives the artist’s varied talent as 
well as her universal creativity.

There are three important as
pects of Mrs. Tamošaitis’ creative 
evolution: 1. originality in the sym- 
thesis of national art, 2. the charac
teristic period of her earlier pain
tings, 3. her tendency toward uni
versal dynamics of painting.

Mrs. A. Tamošaitis did not sud
denly appear at the art level at 
which we find her today, but ad
vanced toward swiftly. Earlier we 
knew her as the originator of art
istic carpets. Her authenticity in 
Lithuanian folk motives was recog
nized everywhere as the best and 
she was awarded a number of prizes 
in various international exhibi
tions. Mrs. Tamošaitis for a long 
period of time observed the crea
tive reality in Lithuanian folk art 
its simplicity, genuiness, and since
reness. She perceived elements of 
modern art in Lithuanian folk art, 

since our artistic ornamentation 
contains abstract, stylized, inde
pendent characteristics.

We observed in this exhibit her 
work of the last three years —- her 
change from mechanical geometric 
folk art motives into the art of 
painting where she employes flex
ible lines, atmospheric shades. The 
most important aspect in her paint
ing is the ornateness and orches
tration of colors, as if in music, 
even to the point of determining 
the painting’s purpose. That is not 
true abstractness (system of geo
metric abstraction).

Mrs. A. Tamošaitis elects a new 
style, her own mellow shades and 
lines, their involuntary movements, 
rhythm, thus eliminating statical 
elements their tenseness and dis
cord. ’’Visions at Dusk”, which is
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rope, especially Italy. Mrs. Tamo
šaitis emphasizes the implication 
of universalism, but does not lose 
her sensitive realaistic element, 
which is evident in the majority of 
her paintings.

There are a few works which 
are not typical of her character 
and mood, ’’Scattered Colors”, 
’’Fiery Springs”. Technically those 
two paintings are related only to 
each other, done spontaneously and 
beautifully, but they are distinct 
from other of the artist’s works. 
The earlier paintings, done in 
gouache, represent the artist best: 
Narrow Plains, Mosaic of Spring, 
Luxurious Orchards, and others.

Twenty oil paintings, which, be
cause of different material, do not 
compare in formidability to the 
color dynamics of gouache, do not 
have so many nuances as the 
others. ”Ivy” and ’’Depth of Valley” 
are very good in text and free 
style.

In all, the artist’s works are very 
lyrical, ecstatic, poetic, and easthe- 
tic. There is much idealism and love 
for folk art in her Lithuanian cos
tumes, carpets, and tapestry.

Artist Mrs. A. Tamošaitis is to 
be congradulated for her great 
effort, diligence, and didication to 
foster the culture of art.

Mikas Šileikis

In the exibit catalogue the visitor 
found these words; ’’The artist of 
this exhibition, Mrs. Anastazija Ta- 
mošaintis, was knonw up till now 
as a creator of original artistic 
tapestries. For these tapestries she 
has received many prizes and re
cognitions in great number of in
ternational exhibitions for their in
dividuality and mastery. In these 
works we find a subtle transfigura

tion of archaic and rich forms taken 
from Lithuanian folklore. Looking 
at them we notice immeditely the 
painter’s approach and technique. 
It is found primarily in the blend
ing of colour schemes and their 
richness as well as scope. The 
themes of these creations are treat
ed with the same naive simplicity 
as in the ancient works of Lithuani
an folk craftsmen.

The painter’s approach we found 
in A. Tamošaitis artistitic tapes
tries led her quite naturally to 
search for self expression in paint
ing. The most remarkable feature 
in her painting is the absence of 
fashionable and arratic experimen
tation and the sincere, fundamental 
desire to express a strong personal 
creative truth. The composition is 
clear-cut and well balanced. The 
colours are vivid, imaginative and 
pure. Therefore these paintings 
while being accessible to all open- 
minded spectators are at the same 
time of unquestionable artistic 
value and an important part of the 
manifestation of modern Lithuani
an art.” (Dr. H. Nagys)

Mrs. A. Tamošaitis was born in 
Vainutas (Lithuania). She finished 
the School of Fine Arts in Kaunas. 
Later she perfected her artitic and 
professional knowledge in Sweden 
and Austria. The expositions in 
which she has taken part:

1935 — Kaunas, Lithuania.
1937 International Exposition in 

Paris.
1938 — Exposition in Berlin.
1939 — Exposition in New York.
In Paris, New York and Berlin 

she received gold medals.
1948 — Exposition of Lithuanian 

Art in Exile, Hanau, W. Germany.
1949 and 1950 — Exposition in 

Toronto, Canada.
1949 and 1958 — New York.
1951 and 1952 — Brockton, Mass.

A. TAMOŠAITIENĖ DEWY TREE, gouache / Rasotas medis

A. TAMOŠAITIENĖ

FLAMING AUTUMN, gouache 
Liepsnojantis ruduo, guašas

LITHUANIAN 
NATIONAL ANTHEM

Written by Vincas Kudirka

Hail Lithuania triumphant
Land of heroes’ story, 
From the past thy sons may ever 
Draw their strength and glory.

May thy children ever follow 
Their undaunted fathers, 
In devotion to their country 
And good will to others.

May the sun of our loved shore 
Shine upon us evermore, 
May our Faith and the Truth 
Keep our pathway lighted,

May the love of Fatherland
Make us strong of heart and hand, 
May our land, ever stand 
Peaceful and united.

Many readers asked to have the 
Lithuanian National Anthem in 
English. We are printing the trans
lation that appeared in the Con
gressional Records, 1961. (Ed.)
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1. Friedrich August II, ”der Starke” (1670-1733), Elector of Saxony /1694 
-1733/ and King of Poland (1697-1706 and 1709-1733). — Did. Lietuvos 
Kunigaikštis ir Lenkijos karalius Friedrichas Augustas II (Stiprusis ) iš 
Saksonijos. 2. Narva Falls near City of Narva, Estonia. Near here in 1700 
the Swedish army totally destroyed the Russian army of Peter I the 
Great. — Narvos krioklys Estijoje. 1700 m. prie Narvos švedai visiškai 
sumušė rusų kariuomenę. 3. Russian Czar Peter I the Great (1672-1725). 
— Rusijos caras Petras I Didysis.

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

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 geriausių sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC.

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
ANTANAS BERNOTAS, Waterbury, Conn. 

Part XLI

After the death of John Sobieski 
an election for a new king was held 
in the Republic. This election was 
the most turbulent and corrupt in 
the history of the Republic. There 
were altogether 18 candidates, a- 
mong them the son of the late king, 
Jacob. France poured sums of mon
ey to support her candidate, Prince 
de Conti, but elector Friedrich Au
gust II, ”der Starke” of Saxony 
(1697) was chosen the new king, 
and wanting to be self-dependant 
and to keep disobedient nobility 
under control, brought a numerous 
army of Saxons with him. At first 
this army clashed with Prince de 
Conti, later in was fighting against 
the Turks and drove them out of 
Podole.

In Podole, fighting against the 
Turks, was the Lithuanian Hetman 
Sapiega, who after a victorious re
turn home in 1698, had to fight 
with an army of his enemies at 
Gardinas. During his absence a part 
of the Lithuanan nobility, which 
was hostile against Sapiega, or
ganized itself and started to attack 
and destroy his estates. This dedri- 
mental struggle continued for sev
eral years. The king sometimes 
supported the Sapiega family, some
times their enemies, whichever 
suited him at the moment.

According to the coaequatio iu- 
rium, issued in 1697, the rights of 
the Lithuanian minsters were 
equalized with those of Poland, and 
the Polish language was introduced 
and until then the old Ruthenian 
language had been used in Lithua
nia’s chancery’s scripts. In the 
churches the Latin language re
mained for a while which later was 
changed to the Polish also. The 
Lithuanian nobility was totally po- 
lonized and took on the Polish cus
toms. The Lithuanian language re
mained only as a language of the 
common people.

In Russia, meanwhile, reigned 
Czar Peter I the Great, who wanted 
to extend his empire and to get an 
exit to the Baltic Sea. To receive 
this exit he started a war with the 
Swedes, who at that time, still kept 
Estonia and a part of Latvia occu
pied. King Friedrich August of Po
land had a secret agreement with 
Czar Peter I and supported him in 
his fight. At first he sent his 
Saxons to Lithuania, were stationed 
at šventoji, near Palanga, they

built a seaport; later they marched 
into Livonia and besieged Riga. 
This was the start of a war, called 
’’The Great Northern War” (1700- 
1721).

Russia, the Republic, Denmark 
and Brandenburg made an alliance 
and started a war against Sweden. 
In Sweden, at that time, ruled a 
young and ambitious king, Charles 
XII, who was seaking war and 
glory. At first he eliminated 
Denmark, then he threw all his 
power against the Russians. He 
landed in Estonia and in a big bat
tle at Narva totally destroyed the 
Russian army, then he went to Li
vonia and here defeated the Saxons. 
Continuing his victorious march, 
King Charles XII occupied en
tire Žemaitija, the Lithuanian cities 
of Kaunas, Vilnius, Gardinas and 
others, and penetrated deep into 
Poland, reaching Cracow. Thus 
Lithuania in 1702 found herself 
again under the Swedish rule, but 
the Lithuanan army under Hetman 
Sapiega was still in existence, 
piega was still in existence.

The army of King Friedrich Au
gust was beaten and he himself, 
the remainders of his army wander
ed around in Poland, gathering men 
an money.

In 1704, on King Charles XII or
ders, the sejm was called in Po
land, which, guarded by the Swe
dish soldiers, annulled the election 
of King Friedrich August and elect
ed the Vaivode of Poznan, Stanislas 
Leščinski as the new king. August 
renewed his fight against the Swe
des, was beaten and fled to his 
native Saxony.

In Lithuania, meanwhile, the ene
mies of Sapiega, the confederates, 
continued their struggle against 
him and aganst the Swedes also, 
which lasted until the end of the 
war.

(To be continued)

LEAVE YOUR TEARS IN MOS
COW, Barboros Armonienes Sibiro 
tremties istorija, kurių angliškai pa
rašė A. Nasvytis, išleido J. B. Lip
pincott Co., Philadelphia, Pa.

Kaina 3.95 
galima gauti

Lietuvių Dienų Leidykloje.
Rašykite, siųskite Money Orderį 

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Blvd., Hollywood 29,

California

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

VICTOR ABECŪNAS
351 Park Street, New Britain, Conn. Tel. BA 3-1342

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Denison Street, Baltimore, Md. Tel. Longwood 6-2622

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospect Street, Hyde Park, Mass. Tel. Hyde Park 3-3975

1400
GEORGE GALONAS 

Caniff, Detroit, Mich. Tel. T. O. 8-7062

1804
STANLEY METRICK

W. 47th St., Chicago, Illinois Tel. Yards 7-8393

5418
JOHN SHURNA

So. Albany, Chicago, Illinois Tel. Grovehill 6-7783

5001
BRONIUC C. BUINYS

N. 12th St., Philadeyphia, Pa. Phone GL
“ DA

7-2293
4-8329

804
BRONIUS DŪDA

No. Vermont Ave., Los Angeles 26, Calif. Tel. NOrmandy 1-0292

6905
BEN GRAŽULIS

Superior Ave., Cleveland, Ohio Tel. HE 2-2395

JOHN TENZI
9$ Union Street, Inkerman, Pittston, Pa. Tel. OL 4-1083

131
PRANAS KUPINSKAS

Inslee PI., Elizabeth, New Jersey
Makes Lithuanian Rye bread

Tel.
also.

4-0970

This summer a convention of the Lithuanian R. C. Priests’ League of 
America was held in Thompson, Conn. A new central committee was elected 
at that time: Msgr. P. M. Jūras, pres., Rev. Dr. B. Gauronskas, first vice 
pres., Rev J. Matutis, second vice-pres., Rev. J. Vilčiauskas, secretary; 
Rev. V. Paulauskas, treas., Rev. T. Narbutas, editor of ”Lux Christi”.

Naujoji Kunigų Vienybės valdyba su prel. P. M. Jūrų priešakyje.
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S. STASEVIČIUS

((LITHUANIANS MAKE NEWSw

• S. Stasevičius, from Chicago, 
reached 11’4” in the pole vault com
petition, which is a new record a- 
mong Lithuanian sportsmen.

• The Lithuanian sports festi
vals were held in Toronto (basket
ball), volleyball, table tennis and 
chess) and August 26-27 in Cleve
land — track, tennis and swimming. 
The Lithuanian sports clubs of Chi
cago, New York and Cleveland were 
well represented. Although the 
total number of participants was 
not large, the results were good. 
Mostly younger people participated 
in track and swimming. But first 
place for tennis went to a sports 
veteran from Chicago, V. Gribaus- 
kas.

The sports festival was sponsored 
by the Midwest Sports District, as
sisted by the Cleveland sports club 
’’žaibas”, mostly Mr. A. Bielskus. 
On November 11-12 a sports conven
tion is being called in Toronto, Ca
nada.

• Prof. Z. Ivinskis, who recently 
participated at the Lithuanian Cath. 
Academical convention, on Oct. 2 
returned to Rome. After the con
vention, he visited Lithuanian com
munities in Detroit, Cleveland, Bos
ton and others, delivering lectures. 
Prof. Ivinskis is now finishing work 
on a Lithuanian history textbook 
in German. He is a member of the 
Baltic Institute in Bonn, W. Germa
ny.

• Historian Dr. Vanda Sruogienė, 
who has been lecturing in Russian 
language, literature and history 
several years at a Chicago college, 
has been appointed associate pro
fessor on European affairs. A local 

paper recently published an article 
about her, mentioning her studies 
at the Moscow Commercial Insti
tute, Berlin and Kaunas Universi
ties, and her doctor’s degree from 
Bonn University.

• Violinist Izidorius Vasyliūnas 
started lecturing at the South End 
Music Center, one of the oldest 
music schools in Boston, Mass.

• The Meissner Engineers Co. of 
Chicago recently appointed eng. E. 
Bartkus to a vice-presidential posi
tion. The company has its offices 
in several continents and thirteen 
states in the U. S. 45 Lithuanian 
engineers and draftsmen are em
ployed at the Chicago branch. Mr. 
Bartkus, at the age of 36, has shown 
himself as an industrious, skilful 
and technically prepared employee. 
His studies began at the Kaunas 
University and Darmstadt Techni- 
sche Hochschule, W. Germany. He 
received his B. S. and M. S. in civil 
engineering at the Illinois Institute 
of Technology.

• The recently published ’’Ency
clopedia dello spettacolo” (Inter
national Theater Encyclopedia) in 
its sixth volume has a study of the 
Lithuanian theater, from the time 
of Jesuits until recent times, which 
was written by actor V. Žukauskas.

• Lithuanian medical doctors in 
the U. S. At the Kankakee State 
Hospital Dr. J. Zubrickas is head 
of several departments. Dr. Poškus 
is a consultant in lung deseases, 
Dr. E. Misevičius — psychiatrist, 
director of the clinic, and Dr. Ka- 
čanauskienė are employed there. 
In Manteno, Illinois, at the second 

largest hospital in the U.S., Doctors 
šimoliūnienė, Aviža, Dulkis, Dragū
nas, Samusis, Gečas, and nurse E. 
Zubrickienė are employed.

©Each year the Rochland (Aus
tralia) city council sponsors an ex
hibition of water color paintings. 
Cut of 800 works sent to them, the 
committee picked 200, out of which 
the painting of Henrikas Šalkaus
kas received a ’’Highly Command
ed” diploma.

• Miss Dr. A. šlepetytė, who is 
on the faculty of Fordham Univer
sity, spent August and September 
in Paris, visiting her sister and 
brother-in-law. Together they visit
ed Austria, Germany and Switzer
land. In Paris Miss šlepetytė visit
ed several libraries to gather ma
terial for her lectures in the U.S.

• Architect A. Aidis, who received 
his B. S. at the Western Reserve 
University and recently his M. S. at 
the Illinois Institute of Technology, 
returned to Cleveland to accept a 
position as instructor of drafting 
and construction at the Western 
Reserve University.

• The Loyola University in Chica
go fully accredits the courses of 
Lithuanian language of Annhurst 
College in So. Woodstock, Conn. Ac
cording to the dean, Lithuanian 
language is a living language and 
fully corresponds to any other 
foreign language. There could be 
no question whether it should be 
accredited or not.

• Mr. A. Mitkus, who taught at 
the boys’ high school in Thompson, 
Conn., recenty took the position as 
one of the editors of ’’Hartford 
Times”, a large newspaper in Hart
ford, Conn.

• The Knights of Lithuania are 
resolved to build Lithuanian way
side crosses throughought the U.S. 
The Newerk chapter has elected 
a committee, headed by Mr. J. Stu- 
kas, to start the plans for their 
city.

• At the seventh International 
Peasants’ Union Congress, held in 
Washington, DC, Lithuanian delega
tes were also represented. Mr. V. 

MRS. ARMONAS GIVING AUTOGRAH ON HER BOOK "LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW" 
R. to L: Mrs. Armonas, A. Nasvytis, co-author, Miss Armonas, Armonas, Armonas, Jr.

Sidzikauskas addressed to congress 
in the name of Captive European 
Nations Committee and other Lith
uanian dignitaries sent their greet
ings to the congress. A list of Lith- 
unians worked on different commit
tees. Mrs. A. Devenienė was reelect
ed to the central committee of the 
organization (one of vice presi
dents).

• Poet Juozas Mikuckis, residing 
in Baltimore, Md., on Sept. 20th ce
lebrated his 70th birthday. His first 
poems appeared in Lithuania in 
1907. His first publication ”At 
Dawn”, in 1912. Several of J. Mi
kuckis’ poems have become popular 
Lithuanian songs.

• Sister M. Mercedes of the Sis
ters of St. Casimir, has painted a 
picture of Mary of the Gates of 
Dawn which will be sent to Taca- 
baro, Mexico. At this diocese the 
most beloved portrayals of Mary 
in different countries are being col
lected. The Poles, Chechs, Hunga
rians and Cubans have donated 
their paintings. This year the po
pular painting of the Lithuanian 
Madonna will be contributed by 
the Lithuanians. It will be placed 
in a frame which will have a Lithu
anian and a religious symbol carved 
in it. About this painting, journalist 
Skoryna is planning a special bul
letin.

• The Sept. 30th issue of ’’Satur
day Evening Post” included a young 
Lithuanian lady in the section 
’’People on the Way Up”. Miss Re
gina Viluts, 19 year old National 
Scence Foundation scholarship 
winner, is studying toward her M.S. 
degree in bacteriology at the Pur
due University. The article de
scribes her childhood years in Lith
uania, flight from Communist oc
cupation, her life in East Chicago 
and her studies and hobbies.

• On Sept. 28 the Halle Bros. Co. 
honored Mrs. Barbara Armonas 
and author Algirdas Nasvytis at a 
dinner party on the occasion of the 
publication of ’’Leave Your Tears 
in Moscow”, published by J. B. 
Lippincot Co. (See last issue of LD 
Magazine, this issue front Cover 
and page 13).
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Elė Ješmantaitė, dešinėje, šių metų “spaudos baliaus karalaite” žurnalis
tų baliuje. Kairėje — Genė Antanaitytė, Tarptautinės Prekybos parodos 
“Miss Lithuania”. Foto A. Stelmokas

Liet, žurnalistų Sąjungos Chica- 
gos skyrius, vienas iš dviejų (šalia 
Detroito) šiuo metu Amerikoje ak
tyviai veikiančių LšS-gos skyrių, 
įžengė į ketvirtuosius savo veiklos 
metus.

šis skyrius yra išdava 1956 me- 
taois Chicagoje įvykusio Kultūros 
Kongreso žurnalistų sekcijos iš
rinkto komiteto, kuriam buvo pa
vesta plėtoti žurnalistinę veiklų. Ko
miteto nariai, po ilgesnio vietinių 
sąlygų tyrimo, sušaukė spaudos dar
buotojų susirinkimų, kuriame buvo 
nutarta steigti LžS Chicago's sky
rių.

Pirmuoju skyriaus pirmininku bu
vo išrinktas dr. K. Sruoga. Dabarti
nei valdybai vadovauja A. Gintne- 
ris, daugelio organizacių darbuoto
jas ir vienas iš patvariausių sky
riaus narių. Kiti šiuo metu valdybos 
nariai yra: dr. K. Sruoga, V. Zala
torius, E. šulaitis, J. Vaičiūnas ir 
šulas. Ankstesnėse valdybose yra 
buvę seni spaudos darbininkai — 
dr. kun. J. Prunskis, dr. J. Paplė- 
nas, Z. Juškevičienė ir kt.

Pats skyrius, kaip LžS įstatai nu
sako, veikia savistoviai nuo centro 
valdybos (ši jau keli metai nerodo 
veiklos). Per savo nelabai ilgų gy
vavimo laikotarpį skyrius surengė 
rajoninį spaudos darbuotojų suva
žiavimų, žurnalistinius kursus, 18 
žurnalistinių popiečių (jų metu bū
na dskutuojamos kviestų asmenų 
pateiktos mintys įvairais klausi
mais, susijusiais su spauda), 3 
Spaudos Baliai, 4 išvykos į didžiųjų 
Chicagos laikraščių leidyklas bei 
gamtų ir kita. Skyriui priklauso 
apie 30 asmenų.

Daugiausia dėmesio visuomenėje 
susilaukia spaudos baliai su “kara
laitės” rinkimais ir kitais margumy
nais. šių metų balius rugsėjo 23 d. 
sutraukė apie 250 žmonių ir davė 
namažai pelno.

Ateityje skyrius numato toliau 
reguliariai (kas dvi savaitės) ruošti 
žurnalistines popietes (į jas atsilan
ko 30-50 žmonių), o šių metų gruo
džio mėn. pradžioje planuoja kvies
ti JAV-bių liet, spaudos darbuotojų 
suvažiavimų. (E. š.)

Grupė Chicagos laikraštininkų LžS Chicagos skyriaus susirinkime. Sėdi 
iš kairės: dr. K. Sruoga, V. Zalatorius, A. Gintneris, B. Zalatorienė, svečias 
iš New Yorko — J. Tysliava, P. Dirkis, J. Vaičiūnas, A. Petrauskas. Il-je 
eilėje stovi: J. Dilys, L. Zeikus, S. Venclova, J. Bubelis, K. Toliūnas; 
J. Vasaitis, J. Jurėnas. Foto E. šulaitis

Some Lithuanian journalists during a meeting of the Lithuanian Jour
nalist Society.

Miss E. Ješmantaitė, right, — queen of this year’s ’’Press Ball”. At 
left — Miss G. Antanaitytė, ’’Miss Lithuania” of International Trade Fair.

ŽURNALISTŲ SKYRIUS

CHICAGOJE

VEIKIA

4 Dr. K. Sruogos stalas Spaudos 
Baliuje šių metų rugsėjo 23 d. Iš 
kairės: lg. Andrašiūnas, D. Bobelie- 
nė, Ed. šulaitis, dr. K. Sruoga, dr. 
D. Giedraitis, dr. K. Bobelis, E. 
Giedraitienė, V. Končius.

Foto A. Stelmokas
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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., Les 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;

Kgstutis 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: pasauk 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 penktaoienio 

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. 

Tek: HEmlock 4-2413.

Cleveland, Ohio
TĖVIŠKĖS GARSŲ Radijo programa 
transliuojama kiekvieną sekmadienį 

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

Programos vedėjas — Juozas Stempužią 
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 vak 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. 

Tek: 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. Tek JA 2-5556. 
Kultūrinės dalies ved. A. Dragūnevičius, 
273 Victoria Rd., Hartford, Tek 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 vak p. p. 
iš New Yorko stoties WEVD - 1330 kilv.

ir 97.9 meg. (FM).
Direktorius Jokūbas J. Stukas,
I2o4 White tS., Hillside, N. J.

lek: 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., Tek 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. Saladžius, 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 Furiong 
St. (21); R. Kiršteinas, sekr. 213 Benin St. 
(21); Br. Krokys, narys 10 Dudley St. (5). 
Programas praveda valdybos nariai ir šie 
vedėjai.R. uaicyte, St. I.gūnas, U. Šiuri,ie- 

nė, H. Žemeiis.

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS 

transliuojama kasdien nuo 20 vak 50 min. 
iki 21 vai. 10 min. Vidurio Europos laiku, 

41, i 5 ir 50,34 metrų bangomis.
Veaeias Ur. J. Gailius.

Circonvaliazione 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. Pauio, Brazil, S. A.

Adresas:
Ši valandėlė girdima visose Amerikose.

Toronto, Ont, Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

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

Te.ef.: 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 WICANO-

WASHINGTON D.G
Voice of America — Amerikos Balsas

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

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

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

Chicagoje — 1 1 vak 30 min. ryto
ir Los Angeles — 9 vak 30 min. ryto, 
o Europoj Grinvičo laiku 16 vak 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

NAUJOS

"L. DIENŲ" LEIDYKLOS
POEZIJOS KNYGOS:

Bern. Brazdžionis

VIDUDIENIO SODAI
128 psl. su dailiais dail. Valiaus 

pieštais viršeliais. Kaina $4.

A. Radžius

PAUKŠČIU TAKAS
48 psl. su P. Jurkaus pieštu vir

šeliu, kaina $1.50.

Alfonsas Gricius

PAŽADINTI SFINKSAI
Egzotiškai romantines poezijos rin
kinys. 48 psl. $1.50

STATEMENT REQUIRED BY THE ACT OF 
AUGUST 24, 1912, AS AMENDED BY THE 
ACTS OF MARCH 3, 1933, AND JULY 2, 
1946 and June 11, 1960 (74 Stat.
208) SHOWING THE OWNERSHIP, MAN
AGEMENT, AND CIRCULATION OF

Lietuvių Dienos / Lithuanian Days, pub
lished monthly except July and August at 
Los Angeles, California for October, 1960.

1. The names and addresses of the pub
lisher, editor, managing editor, and busi
ness managers are:

Publisher Anthony F. Skirius, 949 E. 
Amherst Dr., Burbank, Calif.

Editor Bernardas Brazdžionis, 2210 
India St., Los Angeles 39, Calif.

Managing editor same as above.
Business manager Juozas Andrius, 4421 

Santa Monica Blvd., Los Angeles 29, Calif.
2. The owner is: (if owned by a corpora

tion, its name and address must be stated 
and also immediately thereunder the names 
and addresses of stockholders owning or 
holding 1 percent or more of total amount 
of stocks. If not owned by a corporation, 
the names and addresses of the individual 
owners must be given. If owned by a 
partnership or other unincorporated firm, 
its name and address, as well as that of 
each individual member, must be given.) 
—Anthony F. Skirius, 949 E. Amherst Dr., 
Burbank, Calif.

3. The known bondholders, mortgagees, 
and other security holders owning or hold
ing 1 percent or more of total amount of 
bonds, mortgages, or other securities are: 
(If there are none, so state.) — None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases 
where the stockholder or security holder 
appears upon the books of the company 
as trustee or in any other fiduciary rela
tion, the name of the person or corpora
tion for whom such trustee is acting; also 
the statements in the two paragraphs show 
the affiant's full knowledge and belief as 
to tne circumstances and conditions under 
which stockholders and security holders 
who do not appear upon the books of the 
company as trustees, hold stock and secu
rities in a capacity other than that of a 
bona fide owner.

5. The average number of copies ol 
each issue of this publication sold or dis
tributed, through the mails or otherwise, 
to paid subscribers during the 12 months 
preceding the date hown above was: 
(This information is required by the act 
of June 11, 1960 to be included in all 
statements regardless of frequency of 
issue) 3500 copies.

Anthony F. Skirius (Signature of editor, 
publisher, business manager, or owner).

Sworn to and subscribed before me this
28 day of September, 1961.

[Seal] C. H. Bailey, Notary Public 
Los Angeles
My Commission expires June 4, 1962.
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