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VIRŠELIAI / COVERS

Front Cover - Pirmasis
Mrs. Anastazija Tamošaitis in her Art Studio, 

Kingston, Ont., Canada.

Mrs. A. Tamošaitis, born in Vainutas, Lith
uania, studied at the Kaunas Art Institute and 
also in Sweden and Austria.

Now residing in Canada, she opened an Art 
Studio in Montreal, 1948, and later in Kings
ton, Ont.

She lectured on picture tapestry work at the 
Macdonald Institute, Guelph, Ont. in 1962 and 
1963.

She has participated in many art exhibitions 
in Lithuania and other countries, among them 
the International Art Show in Paris, 1937; Ber
lin — 1938; New York, 1939; International 
Women’s Show in New York, 1949; Willeasted 
Art Gallery in Windsor, Canada, 1956, and 
many other exhibitions.

She is expert on Lith. national costumes. 
Mrs. A. Tamošaitis won many awards for her 
tapestry works and costumes.

September 8 — 14 she has an exhibition in 
Los Angeles, Calif. Paintings, woven tapestry 
and national costumes are on display.

Anastazija Tamošaitienė savo studijoje prie 
kilimų, Kingston, Ont. Canada.

Dailininkė A. Tamošaitienė, gimusi Vainute, 
studijavo Kauno Meno mokykloje ir gilino stu
dijas Švedijoje ir Austrijoje. Jau pradžioje sa

vo kūrybinio darbo ji pasuko į liaudies meno 
studijas — audinius ir kilimus. 1932 — 1940 
m. buvo žemes ūkio Rūmų meno instruktorė, 
Vilniaus Dailės kooperatyvo vedėja, 1940—42 
— Taikomosios Dailės Inst. kilimų ir dekor. 
audinių studijos lektorė, 1946-48 m. — dėstė 
Freiburgo Ecoles des Arts et Metiers audimo 
studijoje.

1948 m. Kanadoje įsteigė Dailės Studijų, 
International Branch Y.M.C.A. 1950 m. studijų 
perkėlė į Kingstonų, kur ir dabar dirba. Tame 
laikotarpyje buvo Macdonald Institute kilimu 
kurso dėstytoja.

Yra išleidusi 4 drabužių, audimo ir kt. kny
gas. Dalyvavo daugelyje parodų Lietuvoje ir 
užsienyje. Tarp jų — Tarptautinėse parodose 
Paryžiuje, Berlyne, New Yorke, įvairiose Ka
nados ir JAV parodose, Čiurlionio galerijoje 
Chicagoje, Montrealio un-te ir kt.

Rugsėjo 8-14 d. d. rengiama jos dailės pa
roda Los Angeles L. Bendruomenės Lietuvių 
Dienoje, čia ji išstato savo paveikslų, kilimu 
ir tautinių drabužių.

Back Cover - Paskutinis
Tapestry by Mrs. A. Tamošaitis — Baptism 

of Lithuanian King Mindaugas and his wife 
Morta.

A. Tamošaitienės kilimas— Mindaugo ir 
jo žmonos Mortos krikštas.



šeštadieninė Maironio mokykla Brooklyne, N. Y., pavasari mokslo metus 
baigiant. Mokytojai ir mokiniai. Pirmoje eilėje sėdi ('iš kairės): išlbajoris, 
A. Veršels, mok. Dzikienė, mok. šventoraitienė, mok. J. Kregždienė, A. 
Samusis, mok. Urbelienė, kun. A. Račkauskas, mok. J. Matulaitienė, kun.

J. Pakalniškis, mokyklos vedėja Ruzgienė, Birutis, mok. Banaitienė, mok.
Gerdvilienė, mok. R. Kisielius, Barauskienė, mok. Krivickas, Milukienė.

Lithuanistic School in Brooklyn, N. Y. Teachers and students.
Foto V. Maželis

Vasaros vaišės
Vasaros sezonui atėjus, paprastai nutrūksta visa mūsų kultūrinė 

veikla: mokyklos užsidaro, chorai išsiskirsto, koncertai baigiasi, drau
gijos nebešaukia susirinkimų, neįmanoma surengti kokį didesnį mi
nėjimą. Karščiai veja žmones iš tvankių salių ir iš miesto į pajūrius, 
į parkus, į vasarvietes, į gamtą. Prasideda vadinamų tradicinių gegu- 
žinių-piknikų rengimas, kurie daugeliu atvejų darosi nebe poilsio ir 
gryno oro vieta, bet strapalinėjimu su alaus ar coca-cola buteliu nuo 
stalo prie stalo, nuo pažįstamo prie nepažįstamo, kopūstų ir dešrų 
aromatui nustelbiant pušų ir pievų kvapą. Be jokios kultūrinės pro
gramos piknikavimas tampa grynai visuomenine pareiga paremti tą 
ar kitą rengėją su sąlyga: tu nedalyvavai pas mus, mes neparemsim 
jūsų! Vienintelis jų pliusas, kad didesniam žmonių susibūrime, ypač 
rytinėse valstybėse, kur suplaukia tūkstančiai, nelyginant į kermošių, 
susitinki su žmonėmis, nematytais metus ar keletą metų.

Kai kur tokios “susiartinimo” ar pan. vardais vadinamos šventės 
paįvairinamos tautiniais šokiais ar choro dainomis. Rengiamos bai
giant jaunimo stovyklas (Putliame), tos dienos įgauna šventinio pobū
džio, jaunimo pasireiškimo dienomis. Kai kur imama praktikuoti, pa
sinaudojant vasarotojų suplaukimu rengti studijų ar paskaitų dienas. 
Atsipalaidavus nuo įtemptos kasdienybės, tokios dvasinės valandos 
gali būti gaiviais lietaus lašais, ne visuomet nutekančiais per odą...

Liet. Bendruomenės įvestoji Lietuvių Diena ne vienur rengiama 
pikniko vietoje, iš esmės pakeitė jo turinį, šalia maisto ir gėrimo duo
dant dvasinių vitaminų. Bet ar ne didžiausios vasaros dovanos 
yra į tradiciją beįeinačios “studijų ir poilsio” dienos, L. Fronto bičiu
lių ir kt. rengiamos JAV-se, Kanadoje, Vokietijoje ir kt. Nenuošalioje 
vietoje tokios poilsio dienos su platesnio masto literatūros, meno va
karais, sutraukiančios ne tik “savuosius”, bet ir tose vietovėse vasa- 
rojančius kitus, virsta turtingomis vasaros vaišėmis. Jų reikšmė ir pa
sisekimas toks didelis, kad pvz. Vokietijoje, pradėtos vieno sambūrio 
žmonių, šiais metais bendradarbiaujant eilei kitų organizacijų, virto 
menininkų, intelektualų, visuomenininkų manifestacija. Tokios savai
tės išskėstomis rankomis priima kiekvieną prasmingą poilsį mėgstantį 
dalyvį (su labai mažomis išimtimis tokių, kurie be kvietimų nieko 
į savo mečetę neįsileidžia...).

Amerikos gyvenime nepaprastai populiarūs vasaros koncertai “po 
žvaigždėmis”, teatro, meno festivaliai”. Jie sutraukia dešimtis tūks
tančių. Mums tatai neįmanoma, bet šį tą pasiskolinti iš jų ir pritaikyti 
savoms galimybėms ir savam mastui būtų ne pro šalį. Lietuvoje staty
tos “misterijos” ir čia grynoje gamtoje turėtų didelę prasmę ir pasi
sekimą. Tokie vaidinimai, metai iš metų pakartojami ir tobulinami, 
praturtintu mūsų vasaras ir nauja gyvybe suvilgytų sielos sausrą.
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Dr. Juozas Girnius, pavasarį nepaprastoje At
eitininkų konferencijoje New Yorke išrinktas 
Ateitininkų Federacijos vadu. Dešinėje — Si
mas Sužiedėlis, buvęs A. F. vadas prieš tai, ir 
Dr. Adolfas Damušis (kairėje), buvęs vadas 
prieš S. Sužiedėlį.
..Prieš šiuos A. F. vadais yra buvę — dr. An

tanas Maceina, prof. K. Pakštas, prof. Stasys 
Šalkauskis, išleidęs knygą “Ateitininkų ideolo
gija”, prof. Pr. Dovydaitis, įsteigėjas.

Dr. J. Girnius (center) recently elected head 
of the Lithuanian Gath. Federation “Ateitis”.

Foto V. Maželis 

raciją įtvirtinęs Simas Sužiedėlis — istoriko 
tiesumas, nuoširdus antsroviškumas, bet drau
ge skaidrus principingumas ir šalkauskiška 
dvasios giedra.

Nors Ateitininkų Federacijos vado vieta yra 
garbinga, tačiau tam, kuris turi ją užimti, ne 
garbė yra prieš akis, o tik didžios atsakomybės 
pareiga. Tuo pačiu metu, kai nuolankiai dėkoju 
už pasitikėjimą, atvirai išpažįstu, kad su ne
ramia širdimi sutikau imtis šios pareigos. Dve
jopas rūpestis mane neramina.

Pirmiausia esu neramus dėl savęs paties. Kai 
buvau kalbinamas atsakingajai pareigai, gy
niausi klausimu: argi manęs nepažįstate? Ne
likau nuošaliai nuo visų organizacijų, bet vi
sose jose likau laisvas žmogus. Arčiau širdies 
man pačiam už savo žodžio stovėti negu už vi
sus drauge kalbėti. Saviau man žadinti nerimą 
klausimais negu stoti priešakio, žinodamasis 
esąs greičiau neramios dvasios, o ne vado pri
gimties žmogus, nelengvai apsisprendžiau su
tikti. Todėl tuo pačiu klausimu — argi manęs 
nepažįstate — teisinuosi ir šiandien, kai krei
piuosi į visus ateitininkus, nuoširdžiai prašyda
mas visus mano trūkumus išlyginti savuoju 
uolumu, kad organizacija gyvastingai žengtų 
ateitin ir per tuos ketverius metus, kuriais 
man skirta būti ateitininkų priešakyje.

...Būdami negausi tautinė mažuma milžiniš
kame krašte, visą laiką stovėsime prieš būties 
ar žūties klausimą...

Grėsmės padėtis reikalauja blaiviausio rea
lizmo ir drauge skaidriausio idealizmo. Bepras
miška užsimerkti prieš grėsmę, nes tai lygu 
jai talkinti. Reikia blaiviai žvelgti į tikrovę, 
nes tik tada galima blaiviai matyti ir savo už
davinius...

Būti be iliuzijų, bet nebūti be idealų! Reikia 
realizmo matyti, kur stovime, kaip su mumis 
yra. Ir reikia idealizmo matyti, kur turime eiti 
ir kuo privalome būti. Atvirumą tikrovei gali 
įprasminti tik atvirumas idealams. Negalima 
pasitenkinti tik realizmu dėl to, kad tikrovė 
neteikia pateisinimo. Nėra teisės guostis, kad 
ir ’’kiti” ar “visi” panašiai laikosi. Kas yra ne
gera, tas lieka negera, nepaisant, kiek plačiai 
tai semtų. Kas negera, reikia matyti, o ne gin
ti. Niekada negalima tikrove pasitenkinti. Visa
da yra prieš ką joje sukilti, veržiantis į tai, 
kas aukščiau ir vertingiau. Tikrovė tik kelia 
klausimus, bet neteikia atsakymų. Atsakymų 
tenka ieškoti nebe tikrovėje, o idealuose, nebe 
statistikoje, o principuose. Tikrove yra rūpes
čių versme. Vilties versmė yra idealai.

Prof. K. Pakštas prieš 30 metų ateitininkus 
elektrizavo šūkiu pasukti Lietuvos laikrodį šim
tu metų pirmyn, šiandien Lietuvos laikrodis 
svetimose rankose, ir negalime taip ambicin
gai suvokti savo pašaukimo. Tačiau kita prasme 
ir šiandien stovime prieš nemažiau ambicingą 
uždavinį. Tai nesunyfcti trąša svetimuosiuose, 
o išsiskleisti (pasaulyje Lietuvos žiedu. Tai kur
ti dvasinės erdvės Lietuvą, pasaulyje ir savo 
kūrybiniu įnašu ją [rikiuoti į laisvojo pasaulio

BE ILIUZIJŲ, BET NE BE IDEALŲ...
Ateitininkų konferecijos New Yorke prezidiu
mas. Kalba dr. J. Girnius. Foto V. M.

Presiding committee of the “Ateitis” mem
bers’ conference in New York.

Dr. Girniaus žodis konferencijoje
Ateitininkų Federacijos vado vieta yra garbin
ga. Tokia ją padarė visi, kurie joje tarnavo 
mūsų tautos atnaujinimui Kristuje. Ateitinin- 
kijos kūrėjas ir pirmasis vadas Pranas Dovy
daitis — įkūnytas tiesos ir šviesos troškulys, 
nepasotinamas jokiu atskiru mokslu, ir apaš
tališka širdis, nežinanti nei pavargimo, nei pa- 
būgimo. Mūsų ideologas Stasys Šalkauskis — fi
losofo minties gelmė ir rimtis, asmenybės dar
na ir dvasios giedra, teikiama kilnaus taurumo. 
Paskutiniojo laisvosios Lietuvos dešimtmečio 
mūsų vadas Kazys Pakštas — geografo platūs 
horizontai, uždegąs žodis ir pionierinės dvasios 
entuziazmas. Tremtyje atsikūrusios federacijos 
vadas Adolfas Damušis — inžinieriaus organiza
cinė ryžtis, rezistencinės kovos ir nacių kalė
jimo patirtis, tikėjimas idėja, bet drauge šilu
ma žmogui. Laisvajame pasaulyje mūsų fede-
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II-JO PASAULIO LIETUVIU 
SEIMO DARBAI IR VILTYS

Iš pokalbio su PLB pirm. dr. J. Sungaila

Šis LD numeris rengiamas pačiose Pasaulio 
L. B-nės Seimo Toronte išvakarėse. Kai jį skai
tysite, seimas jau bus praėjęs,ir periodinė 
liet, spauda mirgės seimo darbų aprašymais ir 
įspūdžiais. LD redakcija kreipėsi į PLB valdy
bos pirmininkų, kad painformuotų apie B- 
tf's seimo darbus ir pasisakytų dėl spaudoje 
keliamų klausimų. Nespėję sulaukti tiesioginių 
atsakymų, pasinaudojame Toronto “T. ž.” duo
ta informacija.

Į klausimų, kaip vyksta paskutiniai paruošia
mieji seimo darbai, PLB pirm. dr. J. Sungaila 
atsakė:

— Seime bus keliami patys svarbiausi PLB 
organizaciniai klausimai, kaip organizacinė 
struktūra bei lėšų telkimas LB darbams finan
suoti. Nemažesnė dalis seimo posėdžių laiko 
bus skirta ir bendriems lietuviškiems reika
lams, kurių pažymėtini: “Peticijos Jungtinėms 
Tautoms klausimas”, “Jaunimo reikšmė ir vaid
muo visokeriopame lietuviškame darbe išeivijo
je” ir “Dabartinės politinės, kultūrinės, tauti
nės ir ekonominės padėties apžvalga Lietuvo
je”. Savaime Suprantama, kad negalima būtų 
apsilenkti nepadiskutavus mums visiems rūpi
mos Lietuvos laisvinimo reikalų...

— Ar šį seimų laikote tiktai rinktųjų atstovų 
reikalų, ar visos lietuvių išeivijos dėmesio cent
ru? Pvz. ar pageidaujamas neatstovų dalyvavi
mas seimo posėdžiuose?

— Seimas yra reikšmingas ne tik visai mūsų 
lietuviškai išeivijai, bet ir visai mūsų tautai, to
dėl neabejotinai jis ir turi būti visų mūsų dėme
sio centru. Seimo atstovų posėdžiai bus vieši 
ir ne tik pageidaujama, bet ir laukiama, kad 
juose dalyvautų kiek galima daugiau tautiečių. 
Ar bus duodama teisė ne seimo atstovams ak
tyviai dalyvauti diskusijose, turės nuspręsti 
pats seimas.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo ruo
šėjai — PLB valdyba su komisijomis.

Iš kairės (sėdi): kun. P. Ažubalis — Toronto 
Apyl. vald. atstovas, J. Matulionis — PLB c. 
vald. atst., dail. E. Docienė — Meno komisijos 
atst., dr. J. Sungaila — PLB c. vald. pirm., 
Meikeljohn-šernaitė — Informacijos kom., dr.
J. Matulionytė — Toronto Apyl. vald. pirm.

Stovi: dail. Bričkus — Meno kom. atst., J. 
Strazdas — Finansų kom., inž. Čiuplinskas — 
PLB vald. narys, A. Rinkūnas — Inform, kom.,
K. Grigaitis — PLB vald. n., J. Dvilaitis — Fi

— Kaip buvo renkami Įvairių kraštų lietuvių 
atstovai į seimą ir pagal kieno nustatytas tai
sykles?

nansų kom., Al. Kuolas — Pobūvio kom., Ba
denas — Finansų kom., muz. St. Gailevičius — 
Koncerto kom., F. Senkus — Pobūvio kom., 
Manglicas — Apyl. vald. atst., J. Cicėnas — 
Apyl. vald. atstovas.

Nuotraukoje nėra PLB vald. narių V. Mei
laus, prof. J. Puzino, J. Kralikausko ir B. Vaš
kelio, o taip pat kai kurių komisijų marių.

Foto S. Dabkus
The World Lithuanian Community central 

committee and other committees preparing the 
World Lithuanian Community Congress.

— Pagal PLB konstituciją, seimo atstovų 
skaičių paskiriems kraštams nustato PLB val
dyba. Tai buvo padaryta iš dalies prisilaikant 
I-jo seimo proporcijų ir iš dalies turint mintyje 
LB aktyvumą. Paskiri kraštai renka savo at
stovus vadovaudamiesi savo krašto LB statutu,
ir PLB valdyba čia jau neturėjo jokios įtakos. 
PLB konstitucija taip pat dar numato, kad at
stovai privalo būti renkami, o išrinktas atsto
vas savo mandato negali perduoti kitam, kaip 
buvo daroma I-jame PLB seime.

— Kokių rezultatų tikitės iš PLB seimo kul
tūrinėje, visuomeninėje ir politinėje srityse?

— Seimas turės duoti daug visuomeniškai, 
nes išdiskutuoti esminiai klausimai bus išnešti 
į realybę ir įgyvendinti bendram letuviškam 
labui. Tautinės propagandos srityje laimėsime 
labai daug. Susidomėjimas seimu vietos kana
diečių spaudoje yra didelis; neabejotinai sei
mas ir parengimai ras nemaža vietos tiek laik
raščiuose, tiek radijo ir televizijos žiniose. Di
džiausiu propagandos laimėjimu laikau pašto 
antspaudą, paženklinantį laiškus mūsų seimo 
ženklu. Per dvi savaites kasdien apie ketvirtis 
milijono laiškų iškeliaus į visus pasaulio kraš
tus, nešdamas “Lithuanian World Congress” 
vardą... O mūsų trispalvė juk irgi kabės seimo 
metu prie miesto rotušės ir tuo kreips dėmesį 
daugelio turistų, atvykusių iš tolimų vietovių 
aplankyti Kanados tautinės parodos.

Žymieji organizacijų veikėjai vienos “Lietuvių 
Dienos” Kanadoje metu. Iš kairės: Leonardas 
Šimutis, ALT pirm., J. Matulionis, KLB Krašto 
valdybos pirm., prel. Dr. J. Tadarauskas, Ha
miltono liet. par. klebonas, veiklus lietuvybės 
darbuotojas, Dr. Ant. Trimakas, Vliko pirm., 
Jonas Kardelis, “Nepriklausomos Lietuvos” 
laikraščio Montrealyje redaktorius,

Foto E. Gumbelevičius 
Guests at the Lithuanian Day in Canada.

5



BE ILIUZIJŲ, BET NE BE IDEALŲ...
Atkelta iš 4 psl.

kūrybingąsias tautas (Šalkauskio terminu — 
nacijas). Gyvi išliksime ne vegetuodami ir “iš
silaikydami”, o savo tautinę gyvybę kūrybiškai 
išskleisdami. Keliu šį tautinės gyvybės kūrybi
nio išskleidimo uždavinį, nes jis yra ir mūsų 
pačių organizacijos gyvybinė sąlyga.

Didelis tai uždavinys, bet dėl to drauge tai 
sunkus uždavinys. Tiems, kuriems baugu iš 
“kitų” (masės) išsiskirti savo laisve, šis užda
vinys turi atrodyti tiesiog utopiškas, šiam už
daviniui ištesėti iš tiesų reikia stiprių žmonių. 
Vergiškai nesuklupti prieš aplinką gali tik tas, 
kas prieš ją stovi savyje netuščias. Likti suve- 
reniškai laisvam bet kokioje aplinkoje reikia 
turėti vidinę atramą savyje pačiame. Todėl, 
ryžtantis šiam uždaviniui,, pagrindinis rūpestis 
yra mūsų žmogiškoji kokybė, mūsų dvasinė ver
tė. Tai daugiau negu tik lietuviškumo rūpestis. 
Paprasto lietuviškumo nepakanka. Maža tik 
lietuviškai kalbėti, būti lietuviškai nusistačiu
siam, įsilieti į lietuvių bendruomenę etc. Jei 
pats žmogus stokoja dvasinės gelmės, tai ap
linkos pagundos išblaško visus gerus nusiteiki
mus bei pasiryžimus. Ne pats mūsų, lietuvišku
mas kuria žmogiškąją kokybę, o žmogiškoji ko
kybė suteikia vertę ir lietuviškumui.

(Toliau dr. J. Girnius kalba, kad “žmogiško
sios kokybės rūpestis atitinkamai galioja vi
siems mūsų (ateitininkų — LD r.) principams”. 
Tie principai—katalikiškumas, tautiškumas, in
teligentiškumas ir visuomeniškumas. Pacituosi
me dr. J. Girniaus požiūrį j katalikiškumą ir 
tautiškumą, kuris gali būti įdomus kiekvienam 
lietuviui, nežiūrint, ar jis būtų nekatalikas, ar 
net visai netikintis. J. Girniaus žodžiais, “Min
ties vienybė visada liks tolimas idealas. Bet 
meilės vienybė leidžia broliškai gyventi, ne
paisant visų skirtybių”.)
..“Kada pačiu pirmuoju savo principu išpažįs
tame katalikiškumą, tuo pačiu įsipareigojame 
siekti aukščiausios žmogiškosios tobulybės — 
gyventi Kristaus idealu ir skleisti jo tiesą. Di
dysis visos istorijos klausimas yra ne politinės 
ar socialinės revoliucijos, o paties žmogaus 
santykis su Dievu. Ir dabarties pirmasis klau
simas yra ne komunizmas, o ateizmas. Apgau
linga tematyti politinį Rytų ir Vakarų, sovie
tinio imperializmo ir laisvojo pasaulio konflik
tą. Komunizmo grėsmė savo atramą turi nu- 
krikščionėjusiame ar dar iš viso krikščionybės 
nepasiektame pasaulyje. Už visus laiko srovių 
konfliktus daug giliau siekia amžinoji tikėjimo 
ir netikėjimo kova, kurios laukas yra žmogaus 
siela... Kadangi tikėjimo ir netikėjimo kovos 
laukas yra paties žmogaus siela, šios kovos 
įstatymas yra ne prievarta ir jėga, o laisvė ir 
meilė. Nėra kito kelio į tiesą,, kaip laisvė, ir 
nėra kito būdo tiesai apaštalauti, kaip meilė. 
Už visus žvaigždynus giliau Dievą liudija pats 
žmogus savo dvasia, besiveržiančia į nepabai- 
giamybę. Ir niekuo žmogus giliau neliudija Die
vo, kaip meile, peržengiančia visų įmanomų 
skirtybių ribas...

...Ne formalus pamaldumas, o nuoširdi žmo
gaus meilė gali liudyti Dievą tiems, kurie ne
regi nieko aukščiau žmogaus. Ir mūsų katali
kiškumui liudyti nepakanka akcentuoti tik for
malines pareigas. Gyvoji dvasia yra daugiau, 
negu tik formalinis uolumas. Tikros Dievo 
meilės nėra be tikros žmogaus meilės. Tikras 
krikščioniškumas savaime išsiskleidžia nieko 
nesibaiminančiu broliškumu visiems, kuris ir 
yra tikrasis žmoniškumas. Niekas nėra mirtini 
priešai, su visais galima kalbėti, nuo nieko ne
reikia užsiskleisti. Ne atominė bomba išlais
vins, o tiesa, kurią gaivina meilė. Tiesos susie
jimas su meile yra pati esmingiausioj! krikš
čioniškojo žvilgio paslaptis...
. .Tautiškumas yra antrasis mūsų idėjinis pa
grindas. Šiuo metu yra ypatingos pagundos jį 
nuvertinti, save pačius beteisinant dėl nutau- 
timo, arba, priešingai, jį pervertinti, bereaguo- 
jant į nutautimo grėsmę, ši pagunda liks gyva 
visą laiką, nes ji esmingai priklauso tautinės 
mažumos situacijai. Iš vienos pusės visada grės 
pavojus “platumos” vardan baimintis tautinio 
“siaurumo”. Iš antros pusės visada grės pavo
jus iš tiesų per siaurai suprasti tautinę ištiki
mybę ir jos vardan užsiskleisti į savo “darželį” 
ir nebematyti bendrųjų savo laiko rūpesčių. 

Taip dalykams esant, aktualu išlaikyti princi
pinį žvilgį į tautos klausimą. Kaip jokia bend
ruomenė, taip ir tauta nėra stabas. Nors ir 
kiek giliai priklausome įvairioms bendruome
nėms, nesame tik jų priemonė. Ne žmogus 
bendruomenei, o bendruomenė žmogui. Tai ga
lioja ir tautai: ne tauta suteikia žmogui vertę, 
o žmogus — tautai. Tačiau tai nieku būdu ne
teikia pagrindo nuvertinti tautybę krikščioniui 
bereikšmingu dalyku, paliekančiu “laisvas ran
kas”. Ne tik tauta, bet ir niekas pasaulyje 
nėra stabas. Tačiau tai nereiškia visko sunieki- 
nimo bei paneigimo. Kaip Nebaigiamoji ir Ne
lygstamoji Būtis, arba Absoliutas, Dievas yra 
aukščiau už visa. Bet tai, kas aukščiau, nenu 
vertina to, kas žemiau. Priešingai, tai, kas 
aukščiau, tam tikra prasme teikia savo vertę 
ir tam, kas žemiau...”

...Savosios tautos išsižadėjimo ramstymas 
krikščionybės visuotinumu ar “geru žmogumi” 
tėra nejaukūs nesusipratimai... Kada kalbama, 
jog svarbiau būti geru žmogum, negu geru lietu
viu, liudijama geros intencijos, bet menkas susi
pratimas. Lyg kas būtų kada reikalavęs, kad ge
ram lietuviui reikia būti blogu žmogumi! Prie
šingai, tautinė ištikimybė visada iš esmės drau
ge yra apeliavimas j žmogišką kilnybę. Kaip 
St. Šalkauskis kartų kartais pabrėžė, patriotiz
mas privalo būti “tobulėjimo bei kultūros pa
žangos veiksnys”. Tai ir šiandien mums rodo 
kelią: krikščioniškajame žvilgyje rasti atramą 
ir tautinei ištikimybei, o ne ieškoti argumentų 
nutautimo pateisinimui. Negali būti ateitininko, 
išsižadančio Kristaus. Lygiai negali būti ateiti
ninko, išsižadančio savosios lietuvių tautos. Kas 
palieka lietuvių tautą, tas palieka ir mūsų 
eiles. Tačiau krikščioniškoji ištikimybė savo 
tautai mus įpareigoja daugiau negu tik papras
tam “išlikimui”. Jei ir ’’išliktume”, tai daug 
nereikštų. Svarbu ne tik “išlikti”, bet ir pras
mingai išlikti. Todėl tautiškumo principas 
mums yra apeliavimas ne pasitenkinti tik lie
tuviškumu, bet jį įprasminti žmogiška gelme, 
kūrybiniu nusiteikimu, dvasiniu savęs realiza
vimu. (Iš Ateities, Nr. 6, 1963).

IŠ ALT CENTRO VEIKOS
Rugpiūčio 9 d. Chicagoje įvyko Alto val

dybos posėdis. Dalyvavo: E. Bartkus, T. Blin- 
strubas, dr. P. Grigaitis, dr. T. Remeikis, A. 
Rudis, dr. VI. Šimaitis, L. šimutis ir J. Talalas.

Buvo išklausytas Alto pirm, pranešimas del 
Vliko padėties ir finansinės paramos reikalin
gumo. Išklausytas Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininko V. Sidzikausko raštiškas praneši
mas apie įvykusius Estijos, Latvijos ir Lietu
vos komitetų pirmininkų pasitarimus, ryšium 
su vykusiomis Maskvoje atominių bombų su
tarties derybomis ir numatytomis Pavergtųjų 
Europos Tautų asamblėjos žygiais dėl galimos 
nepuolimo sutarties tarp Rytų ir Vakarų suda
rymo. Ryšium su tuo, kad nebūtų pažeisti Pa
vergtųjų Tautų reikalai, dėl jų nepriklausomy
bių atstatymo, numatoma atitinkama akcija.

Finansų sekretorius ir biuro vedėjas J. Ta
lalas pranešė apie Alto finansinę padėtį ir 
bendrus einamuosius reikalus. Iš pranešimo 
paaiškėjo, kad keletas vietovių neatsiskaitė iš 
surinktų Vasario 16 d. Lietuvos laisvinimui 
aukų ir, nežiūrint prašymų bei paraginimų, 
neduoda jokių žinių. Tas labai sunkina Alto 
darbui ir piniginė! paramai Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Toliau buvo svarstyta klausimai dėl bolševi
kų daromų per čia esamus jų šalininkus puoli
mų prieš lietusių visuomenės veikėjus, prime
tant įvairius kaltinimus ir nebūtus nusikalti
mus, norint juos diskredituoti. Prieita išva
dos, kad bolševikų taktikai iškelti viešumon 
reikalinga surinkti atitinkama medžiagą jų 
nusikaltimams ir šmeižtams prieš visuomenę 
įrodyti. Tuo tikslu Washingtone, DC., sudaryta 
bendra estų, latvių ir lietuvių komisija. Ap-

A. Tamošaitienė KILIMAS

svarstyta taip pat pasirengimo akcija atvejuje 
galimų derybų nepuolimo sutarčiai sudaryti 
tarp Rytų — Vakarų, kad nebūtų pažeisti pa
vergtos Lietuvos reikalai.

Tam reikalui sekti, pasiruošti atitinkamiems 
žygiams ir rinkti medžiagai sudaryta komisija: 
E. Bartkus, dr. P. Grigaitis, A. Rudis ir dr. T. 
Remeikis.

Nustatyta būsimam Alto suvažiavimui rug
sėjo 14-15 d. Chicagoje darbotvarkė.

Be eilinių ataskaitinių darbų, suvažiavime 
numatyti keturi referatai; Tarptautinės politi
kos raida ir mūsų akcija, Alto ateities veiklos 
planai, Alto Informacinio darbo organizavimas, 
pasiruošimas 1964 metų kongresui.

Amerikos Lietuvių R. Kat. Moterų sąjungos 
Centro Valdyba delegavo į Altą atstoves — 
Sophie Diržius, Cicero, III., ir Genovieve M. 
Kaneb, Worcester, Mass.

ALT Biuras
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MENO PAVEIKSLAS - NE GAMTOS KOPIJA

Dail. A. Tamošaitienės kurinių parodos Los Angelese proga

Anastazija ir Antanas Tamošaičiai jau kelios dešimtys metu žinomi, kaip lietuviškųjų tautinių audeklų bei drabužių puoselėtojai ir kūrėjai. Anastazija Tamošaitienė, kruopščiai ir giliai išstudijavusi liaudies meno raštus, pati pradėjo kurti tautinius drabužius, išausdama visas jų medžiagas ir sudarydama rūbų komplektus, laikantis regionalinio charakterio. Koloritas ir ornamentai A. Tamošaitienės drabužiuose ne vergiškai paimta ar nukopijuota iš liaudies pavyzdžių, bet individualiai atkurta ir savaip kūrybiškai perteikta. Juo toliau, juo daugiau A. Tamošaitienės austi drabužiai įgavo autentiškumo žymių ir nuo kitų (pvz. dabar ok. Lietuvoje sukurtų stiprioje rusų įtakoje) ryškiai skiriasi savo detalių turtingumu bei darniu meniniu ansambliu, neminint nesužaloto tautinio charakterio.Kita A. Tamošaitienės, gal sakytume, kurį laikų buvusi pagrindinė kūrybos sritis, yra kilimai, gobelenai, audeklai. Kilimai daugiausia daryti užsakymams, tat iš studijos jie išnešti pas užsakytojus.Vieni jų yra austi istorine tematika, kiti apskritai iš lietuviškos buities, dar kiti, ypač paskutinieji, jau tenkinasi spalvų ir raštų deriniu bei abstrakčiomis formomis, kurios dvelkia lietuviškąja žeme ir kalba iš lietuviškos buities išaugusiais simboliais.

Į klausimų, kas ją verčia kurti, A. Tamošaitienė atsako:— žmogus tokia būtybė, kad mėgsta ieškoti visokių paslapčių, atradimų, intymių pergyvenimų. Besigilinant į nuostabius Aukščiausiojo Kūrėjo pasaulio labirintus, gyvenant kitų žmonių dvasine kūrybos jėga, atsiranda noras ir pačiam išsakyti save, pasidalinti su kitais tuo paslapčių pasauliu, kurį ilgus metus savyje kaupi, rutultoji ir ugdai.
— Visokių yra buvę gamtos dai

lininkų. Nekalbant apie svetimuo
sius, vienaip yra gamtą “matę” ir 
drobėje perdavę Žmuidzinavičius, 
Varnas, kitaip Čiurlionis, Galdikas 
— kas gamtoje domina Jus?— Gamta gausi paslaptingų braižų ir turtinga spalvų bei atspalvių daugybe. Miško tankumynuose atrandi amžiais apkerpėjusias, nuo šalčio, kaitros ir audrų suaižėjusias uolas, kurių gilūs grioviai susiraizgę lyg takai, keliai ir vieškeliai, čia pat išdžiūvusios samanos ant apkerpėjusių uolynų ir per jas susirangę vijokliai būtų lyg paslaptingo menininko sudėliotas paveikslas.

Nukelta į 12 p. SPALVINES UŽUOLANKOS Guašas

Sunku būtų suskaičiuoti, kiek iš Kanadoj, netoli Ontario ežero esančios Kingstono sodyboj Tamošaičių Meno studijos išėjo pasaulin darbų, liudijančių nepailstantį ir neišsenkantį kūrybingumų. Būtų milžiniška paroda, surinkus juos vienon galerijom
o

Kiekvienas kūrėjas visų pirma yra linkęs sukurti savo pasaulį, nežiūrint, kokiomis formomis ar priemonėmis: žodžiu, spalva, akmeniu, medžiu... Ir Anastazija Tamošaitienė, kaip dailininkė, negalėjo likti nepasireiškusi tapyboje, paveiksluose, ieškodama kūrybinio pasaulio ir savo stiliaus. Parodose Chi- cagoje, Montrealyje ir kitur A. Tamošaitienė išstatė guašo ir aliejaus paveikslų, kuriuos kritika sutiko pripažindama braižo originalumų ir įdomų spalvinį charakterį. A. Tamošaitienės tapybos darbai rikiuojasi į šio meto dailės stilių ir, gal būt, ne vienų jos tautinių drabužių ar kilimų gerbėjų šokiruos. Bet toks yra dabartinis dailės kelias ir ne konservatizmas, bet ieškojimas naujo visuomet buvo kūrėjo kelrodžiu.
Įdomu šiuo atveju pačios dailininkės žodis. VIRŠŪNIŲ RIMTIS Gobelenas

7



SAN FRANCISCO RŪKAS
Juozas Tūrinis

Niekas nebūtų manęs, kad 
našlė jau turėjo penkiasdešimt 
metelių. Kaip ji sugebėjo taip 
ilgai likti jauna ir išsaugoti vei
do rožių skaistumą, buvo mįslė, 
tiesiog paslaptis, kurios nepavy
ko išgauti net artimiausioms jos 
draugėms.

Vyras mirdamas jai paliko 
dvidešimt tūkstančių dolerių 
banke ir penkių butų namus San 
Francisco mieste, neminint jau 
gražios rezidencijos, kurioje da
bar ji pati leido nerūpestingą 
savo gyvenimą. Indėlių nuošim
čiai ir pajamos iš butų nuomos 
ne tik padengė visas pragyveni
mo išlaidas, bet dar didino jos 
sąskaitas bankuose.

Tačiau ne jos grožis ir turtas 
traukė viengungį Vladą Valiūną. 
Buvo kažkas už grožio ir kažkas 
už turtų, kas žavėjo Vladą, nemo
kantį taupyti ir nepažįstantį pini
go vertės. Skendo jo žvilgsnis 
dailiose našlės skruostų duobu
tėse, ypač, kai ji rūpinosi ki
tų vargais ir padėjo patekusiems 
į nelaimę. Savo gyvenimo kelyje 
Vladas nebuvo sutikęs kitos to
kios moters, kurios gailestinga 
ir pasiaukojanti širdis taip atitik
tų jos liūdesio debesis ir jos 
laimės žiedus, šviečiančius iš 
akių. Tos dorybės Valiūną taip 
sužavėjo, kad jis nejučiomis nu
sprendė atsisakyti savo viengun
giškos laisvės.

Našlė pasipiršimą priėmė be 
didelio svarstymo.

Pradėjus skelbti bažnyčioje iš 
sakyklos užsakus, Vladas Valiū
nas gavo anoniminį laiškelį. Jo 
turinys jį sukrėtė. Slapukas ra
šė:

“Palik našlę ramybėje. Jeigu 
to nepadarysi, mirsi Atsimink!"

Valiūnas susimąstė. Kas galėtų 
jam pavydėti našlės? Apsvarstė 
visus pažįstamus ir draugus, bet 
jų tarpe nerado nė vieno įtartino 
asmens.

Praėjus savaitei, vėl trumpas 
laiškelis:

“Tuojau nutrauk užsakus ar
ba, priešingu atveju, lauk mir
ties!"

Valiūnas ir dabar neketino at
sisakyti našlės. Abu laiškeliu 
jis perdavė policijai. Jos reikalas 
buvo išaiškinti asmenį, drums
čiantį kito asmens laimę.

Po trečio užsako vėl atėjo laiš
kelis:

“Yra tik dvi išeitys: arba jos 
neveši ir gyvensi arba vesi ir 
mirsi."

Nė vieno laiškelio Valiūnas 
nerodė savo būsimai žmonai. 
Tik, nuėjęs pas ją, pasiteiravo:

— Nele, ar nežinai, kas mums 
pavydi vedybinės laimės? Sklin

da gandai, kad kažkas rengiasi 
mane nužudyti, jei vesčiau tave.

Našlė nusijuokė.
— Sapnuoji! Rimtai kalbi ar 

juokauji? Pagailo viengungystės?
— Nepagailo.
Jos skruostų duobutės paskan

dino Vlado baimę ir rūpesčius.
Jųdviejų kalba nukrypo į ves

tuvių temą. Būdamas gimnazis
tas ir jis mėgo Pinkertonus, Šer- 
lokus Holmsus ir rašė slaptus 
laiškelius vienam donžuanui, vi- 
viliojančiam jo nusižiūrėtąją. Tai 
buvo vaikiškas žaidimas. Nejaugi 
ir suaugusieji mėgsta tokius kvai
lus žaidimus?

Bet meilės žaidimas užtemdė 
gyvenimo Pinkertoną ir jo tris 
laiškelius, kuriuos Vladas dėl vi
so ko perdavė policijai.

Rudenio rūkas dengė baltąjį 
Auksinių Vartų miestą.

Ateities pilnybė žėrėjo kaip 
apvalus vestuvinis žiedas, nu
pirktas pas brangiausią juvelyrą.

Vieną šeštadienio vakarą, kai 
iki vestuvių buvo belikus tik sa
vaitė laiko, San Francisco mieste 
įvyko vietinės lietuvių kolonijos 
balius, surengtas labdarybės tiks
lais. Susirinko daug vietos ir apy
linkės lietuvių. Nelė, turėdama 
asmeninės ruošos, prie baliaus 
rengimo nebeprisidėjo. Juodu su 
Vladu atėjo kaip svečiai. Tai bu
vo tarsi uvertiūra į ateinantį ves
tuvių balių.

Pažįstami sveikino, užsiprašy
dami į vestuves. Nepažįstami 
lydėjo žvilgsniais, reiškiančiais 
vyną ir medų, kreicerio sonatą ir 
Gounod Mefistą.

Vladas nebuvo alkoholio mė
gėjas, bet šį vakarą išgerti neat
sisakė. Kad neatskirtų nuo ko 
jis dabar girtas. Kaip tame poeto 
posme: nuo meilės, ar alaus!..

To vakaro konjake paskendo ir 
anoniminiai laiškeliai, šlapi, iš
blyškę, neįskaitomi.

Gėrė su draugais, prisidėjo ir 
nepažįstami. Avansu už laimę.

Baigiantis baliui, Vladas tarė 
Nelei:
—Man pasidarė labai bloga. Ne
pratęs tiek gerti. Būk gerutė ir 
pašauk taksį.

Nelė parvežė jį namo. Iššauk
tas gydytojas nieko pavojingo 
nerado.

— Išsipagiriosi ir būsi sveikas, 
— pasakė išeidamas.

Kita diena Vladas Valiūnas 
buvo rastas savo kambary negy
vas. Skrodimas parodė — nunuo
dytas arseniku.

Policijai nepasisekė surasti kal
tininko.

Visi reiškė našlei užuojautą, o 
ji nuolat verkė ir kasdien lankė 
sužadėtinio kapą. Dvigubą naš

lę užjautė kiekvienas, bet ypa
tingai Augustas Valevskis, iš 
Varšuvos kilęs apsukrus lenkiu
kas. Jis buvo gyvanašlis: jo žmo
na gyveno Lenkijoje, palikta su 
dviem vaikais prieš keliolika me
tų.

Nelė nepajuto, kaip Augustas 
Valevskis tapo jos didžiausiu 
našlystės naštos dalininku. Jo 
guodžiama, ji po metų padėjo 
gedulo drabužius. Nuvyto gėlės 
ant Vlado kapo ir jokia ašara jų 
nebepalaistė.

Aplink namus labai reikalingos 
vyriškos rankos. Šeštadieniais Va
levskis nuplaudavo žolę jos re
zidencijos kieme, nuplaudavo jos 
automobilį, sutvarkydavo suge
dusius vandentiekio vamzdžius. 
Jis buvo taktiškas ir nė žodžiu 
nepriminė jos našlystės. Nesipir
šo. Nebuvo įkyrus, bet lipo kaip 
vantos lapas. Jeigu našlė susirg
davo sloga nuo nepastovaus San 
Francisco oro, Valevskis atneš
davo jai efektingų vaistų, tik 
jam vienam težinomų.

Toks jo atidumas pradėjo naš
lei patikti. Ji net palygino jį su 
mirusiu Vladu. Palyginimas nu
sviro Vlado nenaudai. Valevskis 
nebuvo toks šaltas ir apskaičiuo
tas. Iš jo veiksmų tryško rūpes
tingumas ir prisirišimas prie 
žmogaus, sunkiai nešančio vie
natvę.

Dar po metų Nelės vienatvė 
buvo baigta: ji susituokė su Va- 
levskiu civiliškai, nepaisydama 
kad jis turėjo žmoną, vaikus ir 
buvo dešimčia metų už ją jau
nesnis.

Dabar Augustas Valevskis bu
vo naujosios savo žmonos rezi
dencijos šeimininkas ir liovėsi dir
bęs fabrike. Penki nuomininkai 
ir rezidencija — darbo pakako.

Nelė jautėsi laiminga. Šeimi
ninkavimo rūpesčius į savo ran
kas paėmė Augustas. Kiemo žo
lei piauti jis jau samdė berniuką, 
autobolį plovė automatinėje plo
vykloje ir vamzdžiams sutaisyti 
kvietė pliumberį.

Praėjo medaus mėnuo. Nelė 
Valevskienė pradėjo sirguliuoti. 
Veidas pablyško, skruostų duo
butės įdubo. Nieko nepadėjo nė 
dažai. Kvietė gydytoją. Ligos 
nerado.

—Augustai, man atrodo, kad 
aš ilgai negyvensiu; be reikalo 
ištekėjau, būdama menkos svei
katos ir tik tau gyvenimą apkar
tindama, — kartą prasitarė Nelė.

— Taip nekalbėk, mano miela; 
tu ir mane pragyvensi, tau ken
kia San Francisco pavasarinis 
oras. Ateis vasara..

—Ar tu mane myli ?
— Koks klausimas! Aš juk ve

džiau tave iš meilės. Norėjau 
tave padaryti laminga ir pats 
būti laimingas.

— Žmonės kalba, kad tu mane 
vedei dėl turto.

— Klausyk, ką žmonės tauškia!

Jei tavęs nemylėčiau, argi taip rū- 
pinčiausi? Kam tas įtarinėjimas?

— Aš neįtarinėju. Aš tik pa
siguodžiau.

Nelė Valevskienė pamažu sil
po ir menko. Pradėjo trikti šir
dis. Gydytojai stengėsi atstatyti 
sveikatą, vis dar nerasdami tik
ros priežasties.

Nuo vedybų praėjo keli metai. 
Nelė tiek nusilpo, kad reikėjo 
vežti į ligoninę. Niekas ir čia ne
padėjo. Vieną naktį jai prisisap
navo Vladas. Ji dar buvo tiek 
sąmoninga, kad žinojo po kuo 
pasirašo: tai buvo jos turto tes
tamentas vyrui Augustui Valevs- 
kiui.

Ligoninė jam išdavė raštą, kad 
jo žmona mirė nuo širdies prie
puolio.

Netikėtai tapęs turtingas, Au
gustas Valevskis ėmė rūpintis at
sikviesti iš Varšuvos žmoną ir 
vaikus. Per dideles pastangas 
jam tai pavyko.

Atvykusi žmona tarė:
— Nemaniau, kad tu taip ga

lėtum prasigyventi. Mat, ką 
reiškia Amerika! Tokios gražios 
rezidencijos Lenkijoje nė Sapie
gos neturi.

— Aš ją įsigijau iš meilės tau, 
Sofija. Gyvenk joje kaip karalie
nė Bona ir niekuo nesirūpink.

Vaikai — septyniolikametė 
duktė ir aštuonuolikametis ber
niukas — užsimovė mėlynas kel
nes, išleido marškinius, išmoko 
tvistą ir nuolat džiaugėsi tėvui:

— Dži, dedi, kur tu radai tiek 
dolerių?!

Po kiek laiko Sofijai Valevs- 
kienei kažkas prasitarė, kad Au
gusto “pirmoji” žmona neilgai 
tegyvenusi ir visą turtą jam pa
likusi. Kad Augustas buvo su
laužęs moterystės šventumą, So
fija nepriekaištavo; ji tik pikti
nosi, kam jis tai nuo jos slėpė.

Bet kur tu šiais laikais rasi 
ištikimą vyrą? Ypatingai Ameri
koje!

Kalbos apie įtartiną ir netikė
tą Nelės Valevskienė mirtį plito 
San Francisco lietuvių kolonijoje 
ir pasiekė teisingumo deivės Te
midės ausis. Buvo atkastas Nelės 
karstas. Ištyrus kūną, rasta ne
didelis kiekis arseniko. Augus
tas Valevskis tuojau buvo suim
tas. Iš braižo policija susekė, kad 
jis buvo ir anų anoniminių laiš
kų autorius.

Teisme Valevskis gynėsi, kal
tu neprisipažino. Bet teismas tu
rėjo savo nuomonę ir paskelbė 
sprendimą: elektros kėdė.

Turtas ir sąskaitos banke ati
teko federalinei valdžiai — gimi
nės neatsišaukė.

Sofija Valevskienė verkdama 
paliko gražiąją rezidenciją.

Pro San Francisco rūką nesi
matė kelio per žingsnį. Sloga 
nepaliaujamai kankino našlę So
fiją, ir tai buvo vienintelė prie
monė užmiršti nelaimę.
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Vladas Šlaitas

MANO PASAULIAI

Amžinos Meilės Kūdiki,
Aš žinau, tu nemoki rūstauti,
Kuris miegojai pirmą naktį ant žemės 
Pas asilą ir pas jautį.

Bernardas Brazdžionis

O,
kaip aš daug pasaulių esu praleidęs pro savo širdį. 
Kiekviena diena yra atskiras mano pasaulis.
Ar tiktai mano pasaulis?
Jeigu sakyčiau “atskiras mano pasaulis’', 
būčiau melagis, 
nes visi tie, 
kurie daugiau ar mažiau 
turėjo ką nors bendra su manimi tam tikrą atskirą dieną, 
yra to atskiro mano pasaulio 
didesni arba mažesni dalininkai
(nes mes visi esame vieno Didžiojo Vynmedžio mažos šakeles).

Taigi, 
kartoju, 
aš baisiai daug esu praleidęs pasaulių pro savo širdį. 
Viena diena yra vienas pasaulis, 
dvi dienos yra du pasauliai, 
trys dienos yra trys pasauliai, 
ir taip toliau, 
ir taip toliau, 
ir taip toliau.
Ir ši diena
(aš kalbu apie savo amžiaus 
keturiasdešimt trečiųjų metų 
rugsėjo menesio dvidešimt septintą dieną) 
yra dar vienas naujas pasaulis, 
kurio pradžia yra šios dienos saules patekėjimas 
ir kurio pabaiga yra šios dienos saulės nusileidimas.

Kas yra mano gyvenimas?
Tai ne kas kita, 
kaip suma aukščiau suminėtų pasaulių, 
ir ši suma, 
tai yra šitas skaičius 
vis didėja ir auga iki mano mirimo dienos.

Daug yra pasaulių, 
kurių šiandieną nebeprisimenu 
arba prisimenu tik lyg pro rūką, 
bet tai nereiškia, 
kad tie pasauliai būtų pražuvę, 
lyg kad iš viso jų niekad nebūtų buvę; 
anei vienas iš šių pasaulių nėra pražuvęs, 
ir aš esu įsitikinęs, 
kad aš juos visus prisiminsiu trumpai prieš mirtį. 
Taip man sako širdis.

Yra pasaulių,
kurie yra labai artimi mano širdžiai, 
ypač vienas pasaulis,
apie kurį vieną kartą buvau jau rašęs
(Ak, kodėl mes tada negalėjom abu numirti, 
nes po to jau gyvenimas niekad nebuvo gražesnis, 
mano mirusi meile).

Vinietė — P. Jurkaus

Ir yra pasaulių, 
kuriuos šiandieną man bjauru prisiminti 
(aš kalbu apie stiprų ir žiaurų kūno įstatymą). 
Ne be reikalo šventas Povilas rašė: 
“Kiekviena nuodėmė, 
kurią žmogus daro, 
yra ne kūne;
kas gi paleistuvauja, 
nusideda kūnui." 
Reiškia,
tai yra nuodėmė, kuri pasilieka kūne.

O,
kaip aš daug pasaulių esu praleidęs pro savo širdį. 
Šiandieną, 
rugsėjo mėnesio dvidešimt septintą dieną, 
aš sudėjau visą savo gyvenimo viltį
į mūsų Viešpaties dievišką meilę ir atleidimą 
ir aš esu įsitikinęs, 
kad nebūsiu sugėdintas.
Taip man sako širdis.

KAIP SAULĖ

Panašus į viksvos šiurenimą, 
panašus į tekšenimą
vieno lašo lietus, kursai sunkias per kiaurą stogą, 
toks yra ilgesys, kai vaikštau Anglijos žemėj 
ir mąstau apie savo kraštą.

Niekados man neteko būti 
pilna žodžio prasme piliečiu 
nei šioj žemėj, nei šiam pasauly. 
Saulė glosto mane.
Ir aš glostau saulę, 
nes ir ji (kaip ir aš) nepriklauso šitam pasauliui.

(Iš ruošiamo eilėraščių rinkinio ANTROJE PUSEJE)
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Burinė jachta Hermes II, kuria Bronius Rožinskas iš Europos (Stetino) 
perplaukęs Atlanto vandenyną, atplaukė j Los Angeles, Calif.

Hermes II, the yacht which carried its owner, B. Rožinskas, accross the 
Atlantic from Stettin, Poland, to Los Angeles. (See the map next page)

LIETUVIS BURLAIVIU PER ATLANTO VANDENYNĄ
Rožinsko kelionė iš Vilnimis į Los Angeles, California

ALGIRDAS GUSTAITIS, Los Angeles, Calif.

B. Rožinsko rašto faksimilė (sumažinta).

Yra sakoma, kad lietuvis geriau
siai pasireiškia vienų, vienas. Krū
von susimetus imama kivirčytis, 
nesutarti, vieni kitus mokyti, vieni 
kitų neklausyti...

Paskutiniųjų metų bendri darbai 
sako ką kita. Lietuvių dainų, Tau
tinių šokitj šventės mus neabejoti
nai junge ir sklandžiai, sutartinai 
praėjo. Prieš keletą metų į Pietų 
Ameriką padarytos lietuvių krepši
ninkų kelionės nuostabiai pavyko. 
Yra daugelis darbų, atliktų suėjus 
į kupetą. O kur pavienis lietuvis, 
lyg ir turintis būti pavydžiu sam
būriams, nemokantiems sugyventi? 
Yra ir jų, tų pavienių lietuvių, besi
veržiančių į laimėjimus. Tai visokio 
meno kūrėjai. Tai mokslininkai, fi
losofai. Tai biznieriai. Yra net toli 
išplaukusių į “plačiuosius vande
nis”. Bet tikra to žodžio prasme pla
čiųjų vandenų plaukikas yra Bro
nius Rožinskas, savo darbo burine 
jachta perplaukęs Atlantą.

Anksčiau mūsų spaudoje buvo 
keletas žinučių, paimtų iš amerikie
čių spaudos, apie jūrininką, buriniu 
laivu iš Europos atplaukusį į Ame
riką. Prieš kiek laiko tas buriuo
tojas pasiekė Ramiojo vandenyno 
uostą San Diego, čia jį aplankė los- 
angeliškiai ir užkvietė į Bendruo
menės namus papasakoti savo “odi

sėją”. Jis sutiko ir liepos 20 d., vė
jo atpūstas į Los Angeles, čia pa
pasakojo savo nuotykingą kelionę 
gausiai susirinkusiam lietuvių, bū
riui. Dėmesingai išklausęs jo pra
nešimo, trukusio gerą valandą, ki
tą dieną pasikviečiau jūreivį pas 
save į namus. Dvi dienas Bronius 
pasakojo, naudodamasis vestu jūrų 
kelionių dienoraščiu, savo pergy
venimus. Jais naudodamasis rašau 
šias eilutes.

Didžiajai kelionei Bronius išplau
kė iš Lenkijos. Vyko oficialiai, su 
Lenkijoje užregistruota jachta. Ke
liauti turėjo su keturių buriuotojų 
įgula. Nesuradus lietuvių, bendra
keleivius pasikvietė lenkus. Kelio
nės metu reikėjo vesti lenkų kalba 
dienoraštį, iškelti Lenkijos vėliavą.

Tuo, be abejo, pasinaudos lenkai. 
Kaip praeity daugelį kartų buvo, 
taip ir čia jie gali visą įvykį ban
dyti paversti lenkų jūrininkų hero
izmu. Kad nebūtų abejonių, jog di
džiosios kelionės jachtos savinin
kas, kapitonas, sumanytojas, vyk
dytojas yra lietuvis, ir kelionė pa
daryta lietuviškam vardui iškelti, 
štai paties Broniaus Rožinsko ran
ka rašytas pareiškimas:

Aš, lietuvis Bronius Rožinskas...

Dabar galime drąsiai vesti pasi
kalbėjimą.

Bronius Rožinskas Lietuvoje

Bronius Rožinskas gimė Lietuvo
je, Šeduvoje, Panevėžio apskrityje, 
1912 metų balandžio 28 d.

Vandens sportu jis pradėjo do
mėtis būdamas apie 12 metų am
žiaus. Valtimis, baidarėmis važinė
josi Rimaičių ežere, netoli Šeduvos. 
1934 m. persikėlė į Klaipėdą. Buria
vo Kuršių marėse. 1938 m. įstojo 
į Buriavimo Mokyklą Klaipėdoje. 
1939 m. Klaipėdą užėmus vokiečių 
naciams, Rožinskas išvyko į Kauną. 
1941 m. persikėlė į Vilnių. Nuo 
1948 m. Jūrų Jachtklubo Trakuose, 
vėliau “Žalgirio” skyriaus vedėjas- 
instruktorius. Iš sovietų okupuotos 

Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetų “Jūros” korporacijų buriuotojai 
Trakų ežere 1940 metais. (Foto nuotrauką parūpino A. Gustaitis).

Lith. yachtsmen in the Lake of Trakai, Lithuania, in 1940.

Lietuvos yra vadovavęs lietuvių bu
riuotojų komandoms Estijoje (Ta
line), Maskvoje, Nikolajeve (Juo
dojoj jūroj) ir kt. Būdamas Tra
kuose nusipirko didesnę jolę, 15 
kvadratinių metrų (burės), Marko
ni takelažo.

Rožinskas šiltai prisimena bu
riavimus prie Trakų: židiškių eže
re (netoli Variokiškių gelžkelio sto
telės) ir Galvės ežere — tiesiogiai 
supančio Trakų pilį. Regatas dary
davo dienomis ir naktimis.

Ežerų vandenys jam atrodo per 
siauri. Į Baltijos jūrą sovietai neiš
leidžia. Taip 1948 metais pradėjo 
galvoti, kaip atlikti didesnę kelio
nę, prasiveržti iš vietinių “balų”, 
pamatyti didžiuosius vandenis, juos 
nugalėti. Trakuose įsigijo kylinę 
30 kv. metrų jachtą. Graži, paklus-
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ni, burės plaka vėjuje, kaip šilki
nės gijos, skrodžia vandenis kaip 
strėlė!

Iš sovietų okupuotos Lietuvos į 
užsienį emigruoti neleidžiama. Tad 
Rožinskas nutarė pabandyti aplin
kiniais keliais: persikelti į Lenkiją, 
o iš ten jau vykti toliau. 1959 me
tų spalio mėn. viduryje jo žmona 
(vilnietė lietuvaitė Regina Meč- 
kauskaitė) su dukrele Nijole (dabar 
jai 18 metų) su repatriantais nu
sikėlė į Lenkiją, į Poznanę. Netru
kus su daiktais ir jachta, pardavęs 
namą Trakuose, išvyko į Poznanę 
ir Bronius.

Po trejų metų, 1962 m. liepos 27 
d., iš Gdynės lenkų keleiviniu laivu 
“Batory” Rožinskienė su vaikais 
išplaukė į Montreal}, Kanadoje. Iš 
ten Broniaus brolis Adolfas Rožins
kas savu automobiliu ją atsivežė į 
Deroitą, Mich.

Bet grįžkime prie Broniaus. Į 
Lenkiją jis vyko irgi pasinaudoda
mas repatriacija. Lenku niekad ne
buvo, bet pasinaudojo proga, nes 
tai saugiausias ir tikriausias iš
vykimo būdas. Poznanėje nepatiko. 
Už poros mėnesių persikėlė į Sto
tiną, įstojo į lenkų buriuotojų klu
bą, toliau ruošėsi sumanytai ke
lionei: nugalėti Atlantą. Iš Lietu
vos buvo atsivežęs jachtą Hermes. 
(Hermes — graikiškas žodis, reiš
kiąs graikų pirklių ir piratų dievą).

Stetine Bronius Rožinskas ėmė 
pagrindiniau studijuoti meteorolo
gines, tolimojo plaukiojimo, žinias. 
Paaiškėjo, kad Hermes netinka toli
mai kelionei, o ir vargu ją pavyktų 
sėkmingai baigti, išlipant į kitą 
krantą. Nusprendė statyti naują, 
tinkančią vandenyno plaukiojimo 
sąlygoms, jachtą. Susipažinęs ir ap
skaičiavęs įvairių valstybių jachtų 
savybes, pasirinko vieną, origina
liai sukurtą Vakaruose, kitoj vals
tybėj nežymiai pakeistą.

Statė, gamino ūkio būdu; svar
besnes dalis pirko, užsakė, kitą ką 
darė pats ar pasikvietė talkos. Sta
tybą pradėjo 1961 metų sausio mė
nesį, baigė 1962 m. rugpiūtyje. Pa
krikštijo Hermes II vardu.

Per tą laiką brolis Adolfas Ro
žinskas, gyvenęs Detroit, Mich., iš
sirūpino reikalingus emigracijai do
kumentus. Per Atlantą keliauti 
Bronius norėjo vienas ir tam buvo 
gerai pasiruošęs. Turėjo visa, ko 
reikia — kompasą, sekstantus (pa
gal dangaus kūnų padėtį nustatyti 
geografinį ilgį ir plotį), radijo pri
imtuvą ir kt. būtiniausius tolimai 
navigacijai įtaisus.

Kreipėsi į Lenkijos įstaigas, pra
šydamas leidimo išburiuoti kaip 
emigrantui į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Paaiškėjo, kad su tokia 
jachta, pagal lenkų jūrų apsaugos 
taisykles, vienam jūrininkui bu
riuoti negalima: būtina turėti ke
turių žmonių įgulą.

Apylinkėje tinkamų lietuvių ne
žinojo. Teko pasikviesti pagalbinin
kais lenkus. Juos pasirinko iš klu
bo, kuriam Bronius priklausė. Tai 
buvo Bohdan Dacko, Zbigniev Pau- 
liak, Jerzy Szaleiko. Visi iš Stetino. 
Jiems išrūpino kelionės ir atgal 
grįžimo dokumentus, apmokėjo vi
sas išlaidas.

Kai jau galėjo išskleisti bures, 
lenkų valdžios įstaigos surado dar 
vieną kliūtį: reikia užmokėti 35.000 
zlotų muito. Jachta, girdi, esąs

Lenkijos turtas ir jo be muito į už
sienį išvežti negalima.

Reikalaujamų tūkstančių nebuvo 
iš ko sudaryti. Bronius ryžosi kaip 
nors muito išvengti. Važiavo į Var
šuvą, į Prekybos ministeriją. Pa
galiau pavyko įrodyti, kad tai yra 
mainas už iš Lietuvos atsivežtąją 
jachtą, be to, šią pasistatęs savo
mis jėgomis, ūkio talka. Keliaująs 
ne biznio reikalais, bet vien sporto 
tikslu. Po didelių pastangų muitas 
buvo nuimtas.

Prieš pat išplaukiant nauja kliū
tis: vienas įgulos narys (J. Sza
leiko) susirgo apendicitu. Jam pa
daryta operacija. Tas liko krante, 
o iš Sietino 1962 m. rugsėjo 4 d. iš
plaukė trise. Tačiau Swyouiscie 
(Svinemundėj) lenkai pareiškė, kad 
trim neleidžiama su ta jachta 
plaukti per Atlantą. Reikėjo pasi
rašyti, kad Kielyje, šiaurės Vokie
tijoje, palauks pasveikusio ketvirto 
buriuotojo.

—“Jachta buvo visiškai paruošta 
kelionei. — pasakoja toliau Rožins
kas. — Ją taip prigrūdom sausa
kimšai maisto ir kitokių reikalingų 
dalykų, kad neliko tuščio kampelio. 
Dar turėjo patikrinti muitininkai. 
Swynouiscie atėję muitininkai pa
reiškė, kad jie turi patikrinti kiek
vieną daiktą. Iškrovė visus daiktus 
iš jachtos ir tikrino iki adatos. 
Nieko įtartino neradę, muitininkai 
prikibo prie konservų: reikia dėžu
tes atidaryti ir parodyti, kas jose 
yra. To jau buvo perdaug! Sakau: 
juk matote, kas ant dėžučių užra
šyta. Konservai gaminti Lenkijoje. 
Niekas nededa parako į kumpį ar 
dešrą. Kur mes dėsim atidarytas 
konservų dėžutes? Suges bematant. 
Bet muitininkai ėjo savo pareigas 
sąžiningai ir manęs nė klausyti ne
norėjo. Pasiūliau išeitį: jei taip 
bijote, kad tose maisto dėžutėse ne
būtų ko įtartino, nuvežkite jas į 
krautuves ir pakeiskite naujomis. 
Ilgai reikėjo derėtis, kol stropūs 
lenkai muitininkai suminkštėjo ir 
leido išplaukti su neatidarytais 
konservais, priėję išvados, kad ga
lima pasitikėti gamyklų padarytais 
užrašais. Tvarka kaip po plėšikų 
įsiveržimo: viskas išmėtyta ant 
kranto, suversta, sumaišyta. Reiktų 

daug laiko sukrauti viską atgal 
tvarkingai, kaip buvo. O čia dar 
prisistatė pasienio policija. Ir ji 
nori patikrinti. Jau vėlus vakaras. 
Bijodami, kad besitvarkant lenkai 
nesugalvotų kokių naujų trukdy
mų, sumetėm daiktus į jachtą kaip 
pasitaikė. Beveik nebebuvo vietos 
kojai pastatyti. Tiek to, sakom, su
sitvarkysim beplaukdami. Jau bu
vo arti vidurnakčio, kai 1962 m. 
rugsėjo 7 išplaukėm iš Svinemun- 
dės. Lengviau atsidusom, atsiplėšę 
nuo žemės.

Nuo Lenkijos atsiplėšus

žiburiai nutolo ir užgeso. Bet jų 
nepasigedom. Laikėmės savo kryp
ties — į priekį. Tik neilgai. Toliau 
paplaukus — Baltijos jūroje siautė 
audra. Dėl meteorologinių sąlygų 
kryptį reikėjo keisti. Pasukom Šve
dijos link. Kiek paplaukę Švedijos 

Bronius Rožinskas su broliu Adolfu San Pedro uoste jachtoje Hermes II.
Mr. B. Rožinskas and his brother Adolfas in the Los Angeles harbor.

Foto L. Kančauskas

pakraščiu, vairavom Vokietijos pu
sėn. Gindamiesi nuo audros, užuo
vėjoje nuleidom inkarą, tvarkėmės 
daiktus. Kielio kanalan pajudėjom 
rugsėjo devintą, o Kielį pasiekėm 
rugsėjo dešimtą. Sutvarkę forma
lumus, gavom leidimą Holtenau 
jachtų baseine palaukti atvykstant 
ketvirto jūreivio. Jis teatsirado 
rugsėjo 15-tą. Rugsėjo 17-tą pake
lėm inkarą ir Kielio kanalu pro 
Elbės žiotis išplaukėm į šiaurės 
jūrą.”

Dvi dienas jachta nešėsi vande
nimis, kol rugsėjo 19-tą sustojo O- 
landijos uoste Amsterdame. Rug
sėjo 23 dieną pasinešė link La
manšo kanalo. Užklupo stipri aud
ra. Pirmas rimtesnis bandymas. At
laikė. Rugsėjo 28 d. jachta sustojo 
Prancūzijos uoste Cherburg. Spalio

Tęsinys 16 psl.
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KNYGOS IR AUTORIAI
KO EILINIS SKAITYTOJAS 

PASIGENDA

Esu eilinis knygos skaitytojas. 
Dažnai užeinu į vieną ar kitą mu
sų mieste krautuvę, turinčią lietu
viškų knygų. Prenumeruoju keletą 
laikraščių ir žurnalų. Gaunu vieną 
kitą leidinį iš okupuotos Lietuvos. 
Skaitau, lyginu vienur ir kitur pa
sirodančius veikalus ir prieinu tam 
tikrų išvadų. Pasidalinu jomis su 
kitais skaitytojais. Mes, skaityto
jai, sutariame. Ne visur, be.t viena
me tai tikrai: laisvojo pasaulio gro
žinės literatūros veikalai meniškai 
žymiai stipriau parašyti, daugiau 
juose kūrybinio išradingumo, ne
vartojama pasenusių “klišių”, ne
brukama apriorinės idėjos, kaip tai 
daroma sovietinėje okupacijoje lei
džiamose knygose.

Bet su tomis “idėjomis” čia gal 
ir prasideda blogumas. Daugelis 
mūsų knygų neturi jokios “idėjos”, 
o jeigu turi, tai nežinia, ar norima 
jos nuidėjinti, ar iš skaitytojo pa
sityčioti, rodant išvirkščią ją gyve
nimo pusę, vaizduojant psichiškai 
nenormalius, liguistus žmonės. Ar
gi nebėra mūsų gyvenime nieko 
gražaus, kilnaus, švento, ar nebera 
pasiaukojančių, pareigingų, darbš
čių žmonių? Ar ne ant jų laikosi 
visa prasminga, kas sudaro gyveni
mo vertę?

Amerikiečių literatūroje labai 
mėgiami istoriniai veikalai su isto
riniais įvykiais ir asmenimis. Ar 
mūsų istorija tuščia erdvė? Turė
jom “Maironio metus”, bet neteko 
girdėti, kad kas būtų parašęs nors 
vaizdelį, tematikai imdamas šį di
dį kūrėją ar kokį momentą iš jo 
gyvenimo. Dabar minime sukilimą 
— kur nors viena apysakaitė iš tų 
metų? (V. Mykolaičio “Sukilėliai” 
turi būt rašomi pagal partijos lini
ją...). Tik Mindaugas pas mus buvo 
laimingesnis — J. Kralikauskas 
išleido romaną iš jo epochos. 
Literatūriškai pavaizduotas dail- 
čiurlionio tragiškas pasaulis (J. 
Gliaudos “Ikaro sonata”), stambią 
duoklę istorijai davė Alė Rūta. Tai 
ir viskas.

Apie poeziją aš jau nenorėčiau nė 
kalbėti. Poetai dabar sako, kad jie 
“išsako save”. Buvo laikai, kada 
poetai mėgo sėdėti “dramblio kaulo 
bokšte”, gi dabar jie įlindo į “her
metines” dėžes. Kuria “uždarą” po
eziją. Lyg tau duotų maistą netirps- 
tančiuose kevaluose ar celuloido 
pokeliuose. Neminiu pavardžių, ne
noriu nė Vieno užgauti. Esu eilinis 
skaitytojas. O tokių, aš manau, yra 
daug. Bandymus, gerbiamieji, da
rykite savo kūrybinėse laboratori
jose, bet “į rinką” leiskite gatavą 
produktą. Č. Dautartas

Redakcija turi kitą nuomonę, bet 
deda šį laišką kaip “vox populi”.

— Literatūros vakare, kuris ren
giamas PLB seimo metu Toronte 
rugp. 30 d., dalyvauja šie rašytojai: 
Alė Rūta, K. Grigaitytė-Graudienė, 
Vyt. Alantas, K. Bradūnas ir Jurgis 
Jankus.

— Rašytojas Antanas Giedrius pa
rengė spaudai dvi savo pasakų 
knygas — Tėvelių pasakos ir Tėvų 
pasakos — kurias šiuo metu peržiū
ri JAV LB švietimo komisija.

— K. Barėnas, Anglijoje, organi
zuoja išleisti literatūros metraštį. 
Leidėjas — Nidos Knygų Klubas. 
Redaktorius kreipėsi į laisvajame 
pasaulyje gyvenančius liet, rašyto
jus, kviesdamas bendradarbiauti. 
Metraštyje numatoma poezijos, be
letristikos, kritikos straipsnių, mi
nėjimų, apžvalginių dalykų. Metraš
tis norima išleisti 1963-64 metų są
vartoje. Jo reguliarus metinis pa
sirodymas pareis nuo to, kaip lei
dinį sutiks N. K. Klubo nariai skai
tytojai.

Metraščių, neperiodiškai leidžia
mų, nuo 1947 m. išleistų “Tremties 
Metų”, yra išleista ar mėginta iš
leisti keletas. Linkime, kad Nidos 
Metraštis šią spragą užpildytų ir 
kad jo ėjimas būtų garantuotas il
gesniam laikui.

Nidos Knygų Klubas, kaip žino
me, gyvuoja nuo 1954 metų, taigi 
sekančiais metais švęs veiklos de
šimtmetį. Jis yra išleidęs 44 leidi
nius: keletą vertimų, keletą bend
ro turinio veikalų, bet daugiausia— 
originalios beletristikos. Leidiniai 
daugiausia 200 psl., bet yra knygų 
ir po daugiau negu 300 psl. ir visi 
kaštuoja tik po dolerį (kietais vir
šeliais — $1.50).

Adresas: 1-2, Ladbroke Gardens, 
London, W 11, England.

SIBIRO LIETUVAIČIŲ MALDA
KNYGĖ KINIŠKAI

— Sibiro lietuvaičių maldaknygė 
išleista kiniečių kalba Formozoje. 
Jai įvadą parašė Kinijos kardino
las Tomas Tien. Vertė studentai, 
kun. T. Hang padedami.

Argentinoje maldaknygė pasiro
dė ispanų kalba. Daromi žygiai iš
leisti prancūziškai ir dar kartą is
paniškai Kolumbijos katalikams.

Neseniai lietuvės seselės Putnu
me išleido naujas lietuvišką ir ang
lišką maldaknygės laidas. Jos 
gaunamos adresu: Immaculate 
Conception Convent, R. F. D. 2, 
Putnam, Conn. Kitos maldaknygės 
laidos galima gauti Balfo centre 
(105 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.), 
nusiuntus auką šalpai.

TEATRAS

— Detroito Dramos sambūris, 
vadovaujamas Z. Arlauskaitės Mik
šienės, ruošiasi statyti H. Ibseno 
“Norą”.

— Bankstowno, Australijoje, liet, 
jaunimo ansamblis “švyturys” ruo
šiasi pastatyti G. Veličkos vaidini
mą “žydintis lankų vėjas”. Reži
suoja A. Grinienė.

— Adelaidėje Dariaus Girėno žy
gio 30 m. sukakties minėjimo pro
gramoje tarp kitų dalykų jaunieji 
suvaidino M. Mykolaitytės-Slavėnie- 
nės 2 v. vaidinimą “Palūžo sparnai 
sakalų”.

— Clevelando Vaidilos teatras 
lapkričio 9 d. stato M. Venslausko 
vaidinimą “Užburtoji dūdelė”.

— Birutė Pūkelevičiūtė savo vai
dinimą “Aukso žąsis” parengė fil
mui, kuris šiuo metu Montrealyje 
sukamas. Filmuoja latvis V. Skud- 
ra. Be montreališkių aktorių, vai- 
dinmui yra nuvykę penketas čika- 
giškių, dalyvavusių veikalo pasta
tyme Chicagoje. Veikalo pastaty
mas pareikalausiąs apie $10.000.

MENO DIENOS

— Paulius Jurkus baigia sureda
guoti lietuvių dailininkų albumą, 
kuriame bus 44 dailininkų ir skulp
torių kūrybos foto nuotraukų, ke
letas jų spalvotų. Tekste bus dai
lininkų kūrybos aptarimai lietuviš
kai, parašai lietuvių ir anglų kal
bomis; be to, skyrium duodami 
trumpi dailininkų aptarimai angliš
kai.

Veikalas turės apie 150 didelio 
formato (kaip LD žurnalas) pusla
pių, labai gero popieriaus, kietais 
viršeliais įrištas.

Bus dedami tik “Lietuvių Dienų” 
žurnale bendradarbiavę dailininkai, 
knygos vardas —■ MENO DIENOS. 
(Panašiu vardu — LITERATŪROS 
DIENOS — vėliau numatoma išleis
ti literatūros leidinys).

šis meno albumas labai tiks do
vanoms ne tik saviesiems, bet ir 
svetimiesiems.

DAIL. PAULIAUS AUGIAUS 
KŪRYBOS MONOGRAFIJA

— Dailininko Pauliaus Augiaus 
grafikos darbų monografija jau 
ruošiama. Vytautas Saulius ir dail. 
Algirdas Kurauskas yra pasiėmę 
visą šį nelengvą, daug energijos pa
reikalavusį medžiagos paruošimo, 
tvarkymo ir spaudos darbą.

Monografijos studijinius straips
nius rašo dail. Telesforas Valius ir 
dail. Algirdas Kurauskas. Straips
niai bus išversti ir į anglų kalbą.

Bibliografas A. Ružancovas mo
nografijai jau paruošė tinkamą 
bibliografiją.

Monografija bus didelio formato 
(11x14), spaudžiama specialiame, 
grafikos medžio raižiniams pritai
kintame, popieriuje. Leidinys pla
nuojamas 280-300 puslapių. Numa
to išleisti iki šių metų galo. Kaina 
15 dolerių. (Leidžia dail. P. Augiaus 
našlė Danutė Augienė). Monografi
jos egz. skaičių apspręs užsisakiu
siųjų skaičius. Užsisakant pinigų 
įmokėti nereikia. Norintieji šį pui
kų meno leidinį įsigyti, prašomi ne
delsiant pranešti adresu: Danutė 
Augienė, 6508 So. Talman Avė., 
Chicago 29, Ill.

— Lenkai pradėjo leisti naują en
ciklopediją “Wielka Encyklopedia 
Powszechna.” I. A—Ble. 1962. 858 
psl. su daugeliu paveikslų ir spal
votų žemėlapių. Lituanistikai enci
klopedija skiria labai nedaug vie
tos, be to, medžiaga netiksli arba 
nepilna. Pvz., straipsniui apie Bal
tų kalbas paskirta vos pusė skil
ties; iš Biržiškų pažymėtas tik 
Vaclovas Biržiška. Jam paskirta 
tik 6 eilutės ir jis pažymėtas kaip 
lietuvių bibliografas ir poetas (!). 
Biržams skiriama tik 4 eilutės, o 
apie garsiąją Radvilų rezidenciją 
nė neužsiminta; Baltrušaičių visai 
nėra; Bernhard Berenson pažymė
tas kaip “lietuvių kilmės”, kai iš 
tiesų jis yra “iš Lietuvos kilęs” žy
das. Leidėjas “Panstwowe Wydaw- 
nictwo Naukowe” galėtų pasižiūrėti 
jei ne į Lietuvių Enciklopediją, tai 
bent į kitas Europos enciklopedi
jas.

Naujos knygos
ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vaclovas Biržiška, Aleksandrynas. Se
nųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 
m., biografijos, bibliografijos ir biobiblio- 
grafijos. II tomas. XVII-XIX amžiai. Iš 
leido JAV LB Kultūros Fondas. Lituanisti
kos Instititutas. Leid. Nr. 8. Chicago, III. 

1963 m. Tiražas 1000. 497 psl. Kietais 
viršeliais. Kaina nepažymėta. Platina JAV 
LB Kultūros Fondas: Mr. K. Rožanskas, 
3605 W. 71 st St., Chicago, III.

Algimantas Mackus, Neornamentuotos 
kalbos generacija ir Augintiniai. Chicago, 
MCMLXII. Išleido Santara. Tiražas 300 egz. 
80 psl. Kietais viršeliais. Kaina $3.

Atsiuntė paminėti: J. Lintakas, 6927 So. 
Oakley Ave., Chicago 36, III.

Narūne, Gintaro takais. Lietuvos vaiz
dai eilėraščiuose. Iliustruota foto nuo
traukomis ir įvairių dailininkų reprodukci- 
mis. 64 psl. Kaina $1.90. Spaudė Draugo 
spaustuvė.

Joseph Ehret, Personlichkeit und Masse 
in der Geschichte. Die neomarxistische 
Lehre und ihre Beurteilung. Atspaudas iš 
šveicarę filosofę draugijos metraščio "Stu- 
dia Philosophica", Vol. XXII, 1962. 30 p.

Antanas Rukuiža, Lietuvos miškai ir jų 
likimas. [The Forests of Lithuania and Their 
Fate]. Lietuvos Miškininkę Sąjungos Išei
vijoje leidinys Nr. 2. Chicago, III., 1963. 
Tiražas 600 egz. 58 psl.

XIII žaidynės, 1963. XIII Šiaurės Ame
rikos Lietuvię Sportinių Žaidynių New 
Yorke leidinys. Red. K. Čerkeliūnas. Pro
grama ir rašiniai. 16 psl.

DAIL. A. TAMOŠAITIENĖS 
DAILĖS PASAULIS

Atkelta iš 7 psl. 
Labai dažnai žvilgsnį nukreipiu į 
takelio suaižėjusią žemę, skersai ir 
išilgai persipynusius augalus, me
džių žieves su neišpasakytais iš
margintais raštais. Rudeniop pake
li nuo žemės pageltusį lapą ir jame 
įtiek daug spalvų ir gražaus margu
myno, kaip sesutės drobulių riti
niuose.

Gamtos trupiniai, mažieji, smul
kieji, vos paprastai akiai įžiūrimi 
raizginiai, raštai, spalvų kuokštelės 
— visa tai sukelia daug minčių 
mano paveikslams. Plokštumas, 
formas, linijas ir spalvas spontaniš
kai sudėstau, kad gaučiau vieningą 
paveikslą ir kad paveikslas dvelk
tų naujų laikų menu, visai naujas, 
niekad nematytas ir kad jame būtų 
lietuvių tautinės dailės bruožų. Ar 
tai įmato kiti, žiūrovo reikalas.

— Kiek supratau, Jūs imate gam
tos detales, tam tikrus bruožus. Ar 
paliekate natūralias formas ar sti
lizuojate?

— Mano paveikslai nėra nei 
gamtos kopija, nei imitacija, nei 
stilizacija. Gamtos paslaptys ir nuo
taikos teikia man jėgos kurti sa
vus vaizdus, tokius, kokius aš 
“matau”. Į mano paveikslą reikia 
žiūrėti grynai kaip į asmeninę kū
rybą, nelyginant jo su kažkur esa
mu ar matytu vaizdu. Savo paveiks
luose aš vaizduoju savo pasaulį, 
mėginu jiems suteikti savas nuo
taikas.

— Kokiai krypčiai Jūsų kūrybą 
būtų galima priskirti?

— Neįsijungiu nė į kokią dailės 
srovę. Man patinka šių dienų dailė 
ir jos kryptys duoda menininkui 
daug kūrybinės laisvės.

Be paveikslų piešimo, didžiąją 
laiko dalį praleidžiu ausdama kili
mus, gobelenus ir lietuvaitėms 
kraičius. Visas mano gyvenimas 
yra dailė, ir kūryba — visa mano 
gyvenimo prasmė (brz.)
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Jaunieji akademikai
RYTE SPINGYTĖ — MOKYTOJA 

IR ŽURNALISTĖ

Ryte Ligi ja Spingytė, duktė Hen
riko ir Frances Spingių, gyvenanti 
Pittsburgh, Pa. baigė Pittsburgho 
un-tą, jsigydama B. laipsnį pedago
gikos ir germanistikos srityse.

Per visus 4 un-to metus ji gavo 
The Senatorial Scholarship ir kele
tą garbės atžymėjimų. Būdama 
Sacred Heart mergaičių mokykloje 
ji turėjo aukštus pažymius ir pelnė 
keletą aukso medalių. Jos konkur
sinis rašinys, kurį skelbė Amerikos 
Legionas Pittsburgh©, laimėjo I 
vietą visos Pennsylvanijos aukšt. 
mokyklų tarpe.

Pittsburgho un-te ji trejus metus 
priklausė Quo Vadis Honorary So
ciety for Nationality Rooms, kur ji 
buvo išrinkta iždininkės ir vicepir
mininkės pareigoms. Trejus metus 
priklausė stud, laikr. Pitt News 
red. štabui, buvo paskirta Universi
ty Mentor for Freshman, yra Lie
tuvių Kambario Komiteto narė ir 
lietuviškų reikalų sekretorė.

Ryte Spingytė

Un-te Ryte gavo The-Grant-In-Aid 
stipendiją ir 3 metus iš eilės lai
mėjo The Gillespie Award. Trečia
me semestre gavo The Lubie Award, 
o 1962 m. un-tas jai paskyrė The 
Vira Heinz Scholarship, kuris įga
lino Rytę aplankyti daugelį Euro
pos kraštų ir ten pastudijuoti. Bon
uos un-te ji studijavo germanistiką.

Ryte pasiryžusi mokytis ir to
liau — siekti M. A. laipsnio.

Lietuvių tarpe ji ketverius metus 
dalyvavo Carnegie Music Hall Ka
lėdų programoje, reiškėsi įvairio
mis progomis tautiniais drabužiais 
lietuvių šventėse (ižiūr. nuotrauką 
LD, 1959 m. geg. m. 24 psl.), raši
nėjo straipsnius į Ateitį, Draugą, 
Tėviškės žiburius, buvo jos rašinių 
ir LD žurnale. Yra ateitininkų org. 
narė. LRK Moterų rašinių konkur
se laimėjo I vietą, Tž-riu — III v.

(M. B.)

VISUOMENININKAS IR MOKS
LININKAS ZAKAREVIČIUS

Ramutis Zakarevičius, gimęs 1937 
m. Klaipėdoje, tėvynę labai mažai 
teprisimena, tačiau ji jo širdyje yra 
miela, tėvų įugdyta. Keliaudamas 
su tėvais tremtinio keliu, Ramutis 
mokytis pradėjo Vokietijoje, Schein- 

felde, 1949 m. gimnaziją baigė Syd
ney su maximum pass ir gavo vals
tybinę stipendiją. Įstojęs į Sydney 
un-tą po dvejų metų baigė gamtos 
mokslų fakulteto fizikos šaką, o 
1959 m. baigė elektros inžineriją su

Ramutis Zakarevičius

pagyrimu inžinerijos fakultete, gau
damas Electrical Research Board 
stipendiją dirbti Post Graduate ty
rinėjimus kieto stovio elektronikoj. 
1961 m. gavo magistro laipsnį in
žinerijoj ir dabar, vis tebegauda- 
mas stipendiją, rengiasi daktaro 
laipsniui.

Ramučio gabumai mokslui buvo 
ryškiai pastebimi jau nuo pat pra
džios mokyklos ir reiškėsi visą lai
ką. šalia gabumii — valingas darbui 
atsidėjimas, darbo metodiškumas — 
visa šita suteikė jam visada pir
maujančio vietą ir įvertinimą. Tai 
yra bebaigiąs bręsti mokslininkas, 
kuris, apvainikavęs daktaro laips
niu, žada didelį įnašą.

Ramutis Zakarevičius taip pat 
yra gabus muzikasųjianistas, pasi
rodęs kaip akomponuotojas ar iš
tisų veikalų atlikėjas. Jis yra visuo
menininkas, veiklus liet, studentų 
organizacijos narys, taip pat spau
dos bendradarbis. (M. S.)

LIETUVIŠKŲ ORGANIZACIJŲ 
VEIKĖJA IR BIZNIO SPECIALIS

TĖ VIDA RIBOKAITĖ

Vida Ribokaitė gimė Kaune iš 
aukštaičių uteniškių tėvų. Vokieti
joje lankė prancūzų mokyklą. 1949 
su tėvais įsikūrė Omahoje. Lanky
dama vidur, mokyklą visą laiką 
buvo gabiųjų mokinių garbės sąra
še. Studijuoti įstojo į Tėvų Jėzui
tų administruojamą Creightono un- 
tą.

čia Vida įsijungė į biznio profesi
nius klubus ir buvo jų valdybose. 
Vadovavo sodalietėms ir priklausė 
“Bluejay” metraščio leidėjų kolegi
jai. šalia mokslo veikė organizaci
jose ir daug padėjo tėvams biznyje 
(krautuvėje). Aktyviai dalyvavo lie
tuviškoje veikloje, — tautinių šokių 
ratelyje, chore ir vaidintojų būre
lyje. Veikė skautų ir ateitininkų or
ganizacijose.

Baigus Creightono un-tą, New 
Yorko un-tas įvertino Vidos gabu
mus ir pasiūlė mokslapinigius to
liau studijuoti. Studijas gilino biz-

Vida Ribokaitė

nio srityje ir per metus vainikavo 
akademiniu masterio laipsniu.

Gavusi darbo pasiūlymų iš di
džiųjų krautuvių, kaip Macy’s, Bloo
mingdale’s, Penny’s, Sterns ir kt., 
pasirinko Saks — Fifth Avenue, 
New Yorke. Kur, sakoma, reikia 
didelių protekcijų ir dėdžių užnu
gario, Vida laimėjo gabumais ir 
rimtu darbu. (L. M.)

PRANCŪZŲ IR VOKIEČIŲ KALBŲ 
SPECIALISTĖ RŪTA KRIVICKAI

TĖ-PENKIŪNIENĖ
Rūta Krivickaitė-Penkiūnienė šį 

pavasarį gavo magistro laipsnį 
George Washington un-te, Washing
ton, D.C. iš prancūzų literatūros, 
parašiusi tezę “Misticizmas Meri- 
mee apysakose.” Rašydama tezę ji 
palietė ir lietuvių tautosakos misti
cizmą, kuris atsispindi Merimee 
veikale “Lokis”.

Rūta su tėvais atsidūrusi Vokie
tijoje, lankė lietuvišką vaikų dar
želį, vėliau 4 metus mokėsi prancū
zų okupacinės valdžios mokykloje, 
todėl greta lietuvių, laisvai kalba 
prancūziškai.

Amerikoje ji baigė lietuvišką pa
rapinę mokyklą Chicagoje. Akty
viai dalyvavo lietuviškuose vaikų 
teatro vaidinimuose, režisuojamuo
se Šlekaičio, Pilkos, Rūko.

Krivickams persikėlus Washing- 
tonan, Rūta vaidino District Recre
ation Department statomuose veika
luose, Shakespeare Vasaros Nak
ties Sapne ji atliko Helenos vaid
menį.

Su seserimi Irena (Raulinaitiene), 
kuri dabar gyvena Los Angeles ir 
rengia magistro laipsnį iš chemijos,

Rūta Krivickaitė-Penkiūnienė

organizavo jaunimą, veikė skautuo
se, universitete buvo liet, studentų 
veiklos judintojos.

Studijavo pedagogiką, prancūzų 
ir vokiečių kalbas. Kandidatavo 
į National Defense Felowship pro
fesūrai ruoštis. Rytinių JAV uni
versitetams buvo skirta 4 stipendi
jos, viena teko Rūtai.

Rūta ir inž. Vytautas Penkiūnai 
gyvena Washingtone ir augina 3-jų 
metų dukrelę Dainą, kuri kalba tik 
lietuviškai ir moka daug lietuviškų 
dainelių. (a.)

ALGIMANTAS BALČIŪNAS — ME
DICINOS DAKTARAS

Algimantas Balčiūnas šį pavasa
rį baigė medicinos mokslus Geor
getown universitete, Washington, 
D. C. Jis yra arch. Broniaus ir po
etės Onos (O. B. Audronė) Balčiū
nų sūnus. Jo tėvai yra mūsų nau
josios kartos ateiviai, Amerikon at
vykę 1949 m., gyvena Newark, N. J.

Dr. Algimantas Balčiūnas

Algimantas 1959 m. baigė Newar- 
ko, N. J., Seton Hall un-tą baka
lauro laipsniu. Visada buvo pirmau
jančių studentų tarpe. Dalyvavo 
“Rūtos” tautinių šokių grupėje, 
buvo skautų ir ateitininkų org-jų 
narys Paskutinius dvejus metus 
buvo biologijos profesoriaus asis
tentu ir atstovavo studentus Ame
rikos Medikų Draugijoje.

Naujasis daktaras A. Balčiūnas iš
vyko į Los Angeles, Calif., kur jis 
toliau praktikuojasi, atlikdamas 
“internship”.

ELEKTROTECHNIKOS INŽINIE
RIUS

Šarūnas Karuža (g. 1940 m. Kau
ne) šių metų pavasarį baigė Uni-

Nukelta į 20 psl.

Šarūnas Karuža
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Traky Marijos paveikslasVilniaus Aušros Varty Marija

Taikos Karalienes Bažnyčios Klaipėdoje

LANGŲ VITRAŽAI
4

P. Jurkaus piešinys

ii I

TAIKOS KARALIENES bažny
čios istorija yra trumpa. Oku
pantams dėl propagandinių su
metimų leidus ją Klaipėdoje sta
tyti, tikinčiųjų aukomis ji buvo 
nelauktai greit pastatyta. Bolše
vikai pasijuto apsigavo, todėl ne
trukus bažnyčios statytojus ku
nigus įmetė į kalėjimą ir pagal 
savo “teisybę" nuteisė. Klebonas 
kunigas L. Pavilonis kalėjime 
mirė, greičiausiai, nukankintas. 
Taikos Karalienės bokštą komu
nistai nugriovė, o pačią bažny
čią ciniškai pavertė šokių sale.

Čia dedame tai bažnyčiai skir
tus vitražų paveikslus. Jų kūrė
jas mums nežinomas. Juodose 
nuotraukose negalime pamatyti 
vitražų spalvų, kurios paprastai 
ir sudaro vitražų grožį. Piešiniai 
padaryti realistiškai, kaip Lietu

fe .,4u

Šiluvos Madona

voje ir tegalima, bet darbas at
liktas gražiai ir sumaniai. Ypač 
įdomios paveikslų temos. Jų aiš
kinimus čia surašėme mes patys 
pagal savo supratimą.

Pirmasis langas vaizduoja Rū
pintojėlį. Gėlėmis žydinčioj 
pakelėj stovi stulpinė koplytėlė, 
aptverta dailia tvorele. Už jos 
pilna žydinčių jurginų. Aukščiau 
žiedų meldžiasi du angelai. Erš
kėčiais apipintoje koplytėlėje ant 
suolelio ilsisi pavargęs keleivis— 
kenčiantis Kristus. Panašiai ken
čia nuo pasaulio spygliuotomis 
užtvaromis atskirta visa Lietuva. 
Koplytėlę supa didžiulių žvaigž
džių pilna aureolė. Tai viltis su
laukti laisvės, nes ir aušros spin
duliai jau nesulaikomai sklinda. 
Viršum viso ko ramiai budi iš
mintingoji Apvaizdos akis.
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Pažaislio Dievo

Toliau — Vilniaus Aušros Var
tų langas su dailiu A. V. stebuk
linguoju paveikslu. Apačioje ma
tyti A. V. koplyčia. Šio lango fo
ne liepsnojančios širdeles simbo
lizuoja karštą lietuvių tikėjimą ir 
meilę Dievo Motinai.Ir čia vir
šum budinti Apvaizdos akis.

Nuo Vilniaus netoli Trakai. 
Šiame lange vaizduojamas Trakų 
bažnyčioje nuo Vytauto laikų 
esąs Dievo Motinos stebuklingas 
paveikslas. Jo aureolėje taip pat 
daug širdelių ir, gal būt, nekal
tai pralieto kraujo lašų. Lango 
apačioje matyti Galvės ežeras su 
Vytauto Didžiojo pilies griuvė
siais saloje. Lango foną sudaro, 
kaip ir kituose languose, lietuviš
ko audinio raštai.

Taikos Karalienes bažnyčioje 
geriausiai tiko pavaizduoti lietu
viškąsias Madonas. Todėl toliau 
eina Šiluvos Dievo Motinai skir
tas langas. Viršuje matome patį 
stebuklingąjį paveikslą, o že
miau — Šiluvos bažnyčią ir ko
plyčią. Šis langas, tarsi turėjo pri-

Marijos paveikslas Ž. Kalvarijoje

kryžiaus keliai su koplyčiomis 
matyti lango apačioje. Fone 
daug kartų kartojama žuvelė, vy
nuogių kekė ir graikiškoji Kris
taus vardo monograma.

Toliau matome tris vyriškius 
šventuosius. Pirmas — šv. kara
laitis Kazimieras. Jis stovi lietu
višku audiniu išpuoštos koplyčios 
angoje, su dešine ranka prie kru
nės spausdamas kryžių, kairėje 
laikydamas knygą. Jis tarsi rodo, 
kad tikėjimą reikia labiau bran
ginti, negu mokslą. (Ypač, kad 
tas “mokslas" dabar Lietuvoje 
labai jau nemokšiškas, paverstas 
komunistinės propagandos ark
liuku). Prie šventojo kojų guli 
karališkasis vainikas, skeptras ir 
įstatymų knyga (pirmųjų dalykų 
pats Kazimieras atsisakė, pasku
tinįjį — laiko pamynę komuis- 
tai). Geriau įsižiūrėjęs, pradedi 
manyti, kad karalaitis vilki ner
tiniais šarvais ir juosi kardą — at
rodo, lyg jis jau būtų pasiruošęs 
naujam žygiui — padėti apginti

Lietuvą. Koplyčios angos viršų 
puošia įvairių žvaigždžių apsup
tas lietuviškas kryžius, už jo vin
giuoja čiurlioniškas žvaigždynas.

Lietuvos ūkininkų labai ger
biamas šventasis Jurgis iš visų 
jėgų duria slibiną. Komunistiška
sis smakas lietuviams realybė, o 
ne simbolis, kurį šventam Jurgiui 
atėmė Jonas XXIII. Jurgio balta
sis žirgas mums tuojau primena 
Lietuvos Vytį. Slibinas tikriau
siai vitraže buvo visas raudonas. 
Šv. Jurgį — tą šaunųjį partizaną 

—supa didelė lietuviškų orna
mentų aureolė. Lango apačioje 
matyti arkliai ganykloje, už jų 
namai, fabriko kaminai, bažny
čia ir Baltijos bangos (tai turėtų 
būti Klaipėda).

Labai įdomus paskutinysis — 
šv. Antano langas. Yra žinomas 
toks pasakojimas iš šv. Antano 
laikų. Kartą vienas bedievis šai- 
pęsis iš tikėjimo ir sakęs, jog tik 
tada įtikėsiąs šv. Ostija, kai ir 
asilas įtikės. Jis prie bažnyčios

atvedęs išalkintą asilą ir rodęs 
jam pilną avižų pintinę. Bet lyg 
tik šv. Antanas iš bažnyčios iš
ėjęs, asilas nusigręžęs nuo avižų 
ir, kluptelėjęs ant kelių, pagarbi
nęs Dievą.

Mūsų akimis žiūrint, atrodo, 
kad anas bedievis — paveiksle 
bolševikinis antireliginis agitato
rius arba tiesiog kompartija, o 
užveržtu snukiu asilas — tai ne- 
biliai kolūkiečiai ir darbininkai. 
Nors partija rodo avižų pintinę, 
nors ji šaukte šaukia, bet Lietu
vos žmonės labiau už maistą ver
tina savo tikėjimą. Asilas čia tei
singai pavaizduotas aukščiau 
kompartijos. Šv. Antanas (pran
ciškonas!) vilki Lietuvos kunigo 
drabužiais ir neša lietuviškais or
namentais išpuoštą monstranciją. 
Aukštai debesyse Kūdikėlis Jė
zus su dešine laimina asilą-liau- 
dį, o su kairės piršteliu graso 
kompartijai. Dm.

šie paveikslai paimti iš B. Kvik
lio redaguojamos Lietuvos knygos.

minti, kad po raudonojo sriauto 
tikėjimas vėl atsinaujins mūsų 
krašte, nors bebus likusios tik ke
lios bažnyčios ir keli kunigai.

Kitą langą puošia stebuklinga
sis Pažaislio Dievo Motinos pa
veikslas, apsuptas ne tik puoš
naus gėlių vainiko, bet ir lietu
viškos žydinčios, spinduliuojan
čios aureolės. Apačioje stovi gra
žuolė Pažaislio bažnyčia, o foną 
užpildo stilizuotos lelijėlės ir Ma
rijos vardo monograma.

Paskutinis Madonos langas 
mums parodo stebuklingąjį Die
vo Motinos paveikslą Žemaičių 
Kalvarijoje, kurios bažnyčia ir

The Church of Mary, Queen of Peace, 
in Klaipėda, Soviet occupied Lithuania. 
The stained glass windows of the church 
depict suffering Christ, five famous mira
culous Virgin Mary pictures, and three 
saints: Lithuania's prince— St. Casimir, 
St. George and St. Anthony, who are also 
honored by Lithuanians. This church has 
been converted into a dance hall by the 
communists, and the priests were jailed.

Šv. Antanas

15



JACHTA PER ATLANTĄ
Atkelta iš 11 psl. 

5 d. išlipo prancūzų uoste Brest. 
Spalio dešimtą iš Bresto per Bis- 
kajaus įlanką leidosi Ispanijos pu
sėn. Buvo skaitęs ir girdėjęs, kad 
Biskajus labai audringas ir pavo
jingas nedideliems laivukams. Jie 
gi Biskajų rado tykų kaip veidrodį. 
Jokio vėjelio. Absoliuti tyluma. Te
ko plaukti motoro pagalba.

Ispanija pasirodo labai draugiška

Kas nežino, kokį vardą Ispanija 
turi sovietuose! Ispanijos uostan 
La Coruna, kurį priplaukė spalio 
14 d., kėlė koją su baime. Kaip 
priims “fašistai” žmones iš prie
šingos ideologijos krašto? Dide
liam nustebimui ispanai jūreivius 
priėmė labai maloniai. Vėžino po 
kraštą, globojo kaip savo svečius, 
vaišino. Spalio 16 dieną pasiekė 
kitą Ispanijos uostą — Camarin. 
čia kiek pasiremontavo jachtą. Spa
lio 20—26 dienomis patraukė link 
Vigo (Ispanijos). Visur Ispanijoje 
patyrė žmonių, valdžios pareigūnų 
didelį paslaugumą, nepaprastą nuo
širdumą. Ypač krito į akį didelis 
ispanų švarumas. Tai labai ryšku, 
palyginus su Lenkijos ar Prancū
zijos kaimiečiais, žmonės neturtin
gi, gyvena neištaigingai, bet viskas 
blizgėte blizga! Klausė, kodėl 
taip yra, kas verčia taip švarintis? 
Ispanai sakėsi, kad švariai gyventi 
įpratę nuo viduramžių, nuo tų lai
kų, kai Ispanija buvo pasaulinė ga
lybė. žmoniją ji daug ko mokiusi, 
taip pat ir švaros ir tvarkingumo.

Portugalai neleidžia išlipti 
į krantą

Spalio 29 d. jachta išmetė inkarą 
prie Lisabonos. Prieuostyje laukė 
daug įvairių laivų, buvo draudžia
ma įplaukti, nes vykę kažkokie 
manevrai. Tik vakare leido laivams 
įplaukti į uostą. Hermes II-ji susto
jo portugalų jachtklube. Kitą dieną 
atėję portugalų muitinės ar uosto 
pareigūnai pranešė, kad į krantą 
išlipti neleidžiama. Hermes II įgu
la prašė išduoti jiems turėjusį at
eiti paštą, o kapitonui Broniui Ro- 
žinskui šimto dolerių čekį, pasiųstą 
brolio iš JAV. Portugalai nieko ne
atsakė. Hermes II iškėlė jūros ko
do protesto ženklus, reikalaudami 
išduoti atėjusį paštą. Gavo tik tre
čią laukimo dieną. Pinigus žadėjo 
persiųsti, jei juos suras, į sekanti 
Hermes II sustojimo uostą, kuris 
buvo numatytas Casablancoj. Deja, 
pinigų iki šiai dienai negavo.

Lapkričio 1 d. vakare, portugalų 
policijai lydint, Hermes II išplaukė 
į Afriką. Sustojo arabų Moroko res
publikos uoste Casablanca. Arabai 
pasirodė daug vaišingesni už euro
piečius portugalus — priėmė gra
žiai, maloniai. Apie jų jachtą suži
nojo europiečių kolonija. Tarp kitų 
lankytojų (daugumą sudarė lenkai) 
netikėtai sutiko du lietuvius. Jie 
nežinojo, kad jachtos kapitonas 
lietuvis. Buvo smagu lietuviškai 
pasikalbėti. (Gaila, kad tų lietuvių 
pavardžių neprisimena).

Casablancoj išbuvo apie tris sa
vaites: reikėjo pratęsti dokumen
tus. Casablancoje laikas bėgo ne
nuobodžiai: uoste teko sutikti ne
maža Lenkijos laivų, kurių kapito

nus Bronius asmeniškai pažinojo, 
nes Stetine dirbo Lenkijos Preky
bos Ministerijos laivų transporto 
įmonėje “Hartwig”. Tenai turėjo 
progos susipažinti su kai kuriais 
lenkų laivų kapitonais. Casablan
coj lenkų laivai kvietė Hermes II 
įgulą pas save, vaišino, davė dova
nų, laivuose šviežiai keptos duo
nos, lenkiškų dešrų, sviesto, kitokių 
maisto produktų. Laivuose kartu 
su kitais žiūrėjo filmus. Netrūko ir 
kitokių linksmybių.

— “Reikėjo atsiminti, kad ne 
linksmintis sustojom. Taigi, viską 
susitvarkę, vėl skrodėm nepažįsta
mų vandenų plotus.”

Lenkams pareiškiu: esu lietuvis!

Ilgos kelionės metu jūrose, pa
matę lenkišką vėliavą, praplau
kiantieji Lenkijos prekiniai laivai 
prašydavo prie jų sustoti, kviesda
vosi į svečius, vaišindavo. Lenkas 
lenką vertina ir myli. Niekam ne
buvo kilus abejonė, kad Hermes II 
kapitonas ne lenkas, o lietuvis. Bet 
vieną kartą išėjo iš kalbos — pasi
sakė įgulai esąs lietuvis. Lenkai 
buvo nustebinti ir visi šoko įrodi
nėti, kad jis ne lietuvis, o lenkas. 
Jie net ėmė aiškinti, kad Lietuvos 
iš viso nesą.

— “Tada aš jiems aiškiai pasa
kiau, kad Lietuva yra, ir aš esu lie
tuvis, ir kas nenori plaukti lietuvio 
kapitono vadovaujamoj jachtoj, ga
li šokti už borto ir plaukti atgal į 
Lenkiją savomis jėgomis.

Kranto nematyti, vanduo šaltas, 
gilu, nė vienam nesinori plaukti 
savomis jėgomis. Visi palikom jach
toj. Po to daugiau ta tema nebekal- 
bėjom. Nebekrypom nei istorijon, 
nei politikon, Pakako dienos temų.

Mūsų jachtoje vėl buvo ramu. 
Bet artėjant prie Canarų salų pa
kilo audra vandenyne. Ją įveikėm 
laimingai. Lapkričio 26 d. bures 
nuleidom pirmame Canarų salyno 
uoste Arricife, valdomame ispanų. 
Priėmė labai maloniai, net doku
mentų netikrino. Kitą dieną išplau
kėm ir sustojom Canarų saloj Las 
Palmas, de la Luz uoste. Dar kartą 
patyrėm, kad esame Ispanijoje. Vėl 
tas pats mandagumas, paslaugos. 
Ten išbuvome beveik mėnesį — at- 
remontavom audrų aplandytą jach
tą, naujai nudažėm. Darbo netrūko. 
Bet žemė nusibodo. Pasiilgom oro 
ir vandenų platybes.”

Iš de La Luz uosto Hermes II 
išplaukė gruodžio 23 d. Plaukė link 
Mažųjų Antilų, į Martininkų salą. 
Užėjusi audra juos nudrifavo kiek 
į Pietus ir gruodžio 31 d. jachta 
sustojo Cap Verdi uoste, valdomam 
Portugalijos, St. Vincento salose. 
Tenai norėjo sutikti Naujuosius Me
tus. Deja, portugalai ir čia liko por
tugalais — neleido net kojos į sau
sumą iškelti. Pasiūlė tuojau palikti 
jų uostą. Jei norėtų uoste palikti, 
iki praeis audra, į jachtą jie at
siųs uosto policininką sargybai. 
Tokių ultimatyvinių sąlygų Bronius 
Rožinskas nepriėmė ir tuoj pat pa
liko portugalų uostą. Gruodžio 31 d. 
22 valandą naktį Hermes II išplau
kė iš Cap Verdi uosto didžiajai ke
lionei per Atlantą.
Oras maišosi su vandeniu...

Pikta, nemalonu per naujuosius 
metus grumtis didžiuose vandeny
se. Broniaus įgula prašo leisti pa
imti po “dvigubą klebonišką” pyk

čiui numalšinti. Leidžia. Lenkai 
“paima” kiek perdaug. Audra pa- 
šėlsta. Daugiau kaip porą parų jach
tą valdo Rožinskas vienas, lenkams 
nepastovint ant kojų ne vien dėl 
nepavydėtino jachtos trankymo, mė
tymo, siūbavimo, svaidymo, bet ir 
dėl padidintii “kleboniškų”...

Smarkus vėjas sukelia didžiules 
bangas, gal iki 18-20 metrų aukš
čio. Jachtą bangos iškelia į viršų, 
tartum norėdamos užmesti ant de
besų, arba vėl neria žemyn, tarsi 
gramzdindamos į dugną. Vėjo ūži
mo negirdėti: vientisas vandens 
kriokimas nesiliauja tūžęs. Audra 
vandenį maišo su oru. Nežinai, ar 
esi ant denio, ar bangose, ar ore! 
Visur šlapia, sūru, tamsu.

Po kelių dešimčių valandų vėjas 
aprimsta ir visai nustoja. Tada 
jachtai dar blogiau kaip per audrą 
— niekas nestumia jos priekin ir 
bangose ji vos beišlaiko reikiamą 
kryptį, kad nepasisuktų šonu. Tada 
bangos ją pamatant panardintų gi
lumom Išsilaikyti padeda motorėlis.

—“Kaip ištvėriau?— klausiu da
bar pats savęs, — kalba Bronius, 
ir pats atsako: — Užėjus sunku
mams, pagalvoju: gali būti dar 
blogiau. Reikia ištverti. Kiekvieną 
minutę, kiekvieną valandą bus ge
riau, jei nepasiduos!. Ir būna.!”

Vandenynui aprimus, pradėjo iš
lįsti sirgę lenkai buriuotojai. No
rėjosi paklausti, ar nemano plaukti 
savomis jėgomis, kad tik nebūtų 
lietuvio kapitono valdžioje. Bet, at
rodė, mes jau supratom vieni kitus 
ir be sarkazmo. Nieko nesakiau.
Atlantas nugalėtas

—“Bangos teliūskavosi. Motoras 
dirba be poilsio. Dairomės, iš kur 
pūstels vėjo gūsis. Sausio 15-ta. 
Atlantas nugalėtas. 16 valandą 
Hermes II įplaukė į Martininkų 
saloje esantį Prancūzijos uostą 
Fort de France. Maloniai priėmė.”

Pagrindinis jachtos remontas.
Sausio 31 Hermes II sustojo Haiti 

respublikos Espaniol saloj, Port au 
Prince uoste. Vasario 5 d. iš ten 
išplaukė į Miami, Floridą, čia vėl 
Hermes II-ji pateko į jūrininkams 
baisų dalyką — begalinę tylą. Ty
la ir kaitra. Jokio vėjo. Nebuvo ko 
veikti. Pašėlusi nuobodybė. Reikė
jo prasimanyti pramogų.

Bronius pasakoja toliau:
— Vienas lenkas buvo plaukymo 

ir nardymo mėgėjas. Na, ir prasi
dėjo spektaklis. Ne mums vieniems 
drąsus naras patiko — jam kažin 
kelintą kartą panėrus, pastebėjom 
atskubantį didžiulį ryklį, besiruo
šiantį pulti auką, šaukėm, kad grįž
tų, nevedęs ryklio į pagundą. Na
ras vos iškilo, vos spėjom jį įtrauk
ti į jachtą. Ryklys sukinėjosi ap
linkui ir laukė. Neramus zujo apie 
jachtą, ir mes įpykom. Nutarėm 
atkeršyti: pagauti ir padaryti jam 
galą. Netrukus plėšrūnas prarijo 
mūsų įmestą kablį su mėsos gaba
lu. Visi keturi sukibom už 5 mm 
plieninio lyno, traukdami ryklį. Ne
sidavė, biaurybė. Laikėm lyną, 
įsiręžę, o ryklys tik paspurdėjo ir 
pašėlusiu greičiu nunėrė gilumom 
Nutraukė lyną ir nusinešė kablį. 
Vėl ramu aplinkui. Jokio vėjo, jokio 
garso. Tik mes neatsistebim tokiu 
lyno “silpnumu”. Praėjo penkios 
minutės. Dešimt. Penkiolika. Ryklį 
beveik jau užmiršom. Tik žiūrim— 
jis vėl čia su iš nasrų kyšančiu ly
no gabalu, bekraujuojantis, kokių

KVIEČIAME PRADĖTI 
TAUPYTI PAS MUS!

41/2% Mokame 
už investmentus 

čekiu kas 90 dienų

Indėliai apdrausti iki $10,000 per 
federalinės valdžios agentūra.

ST. ANTHONY 
SAVINGS & LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court 
Cicero 50, Illinois

JUOZAS F. GRIBAUSKAS 
sekretorius 

Tel. 656-6330

ooccoeocoooooccoooocoooo
HELEN'S 

HOUSE OF BEAUTY
New Address: 

HELEN MOCKUS 

5265 Fountain Ave. 
HOLLYWOOD California

New Telephone: NOrmandy 5-3351

oocecccccooocoosscceoooo
CLEM'S MARKETS

♦ Puikios lenkiškos dešros, švie
žiai namuos gamintos.

♦ Importuoti lenkiški kumpiai ir 
kitos iš Lenkijos prekės: alus, vy
nas, silkės, grybai, įv. sriubos.

♦ Įvairiausi mėsos ir maisto pro
duktai.

Galima užsisakyti mažesniais ar
ba didesniais kiekiais specialiai pa
gamintų lietuviškų dešrų pikni
kams, bankietams, vakarienėms.

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

3002 W. Florence ♦ PL. 95058
7529 S. Normandie ♦ PL. 3-9676

Clem Taberski, savininkas

Linkėjimai

Taupytojams ir Skolintojams

CRANE SAVINGS & 

LOAN ASS'N

B. R. PIETKIEWICH,
President

2555 W. 47 th St., Chicago 32, Ill.
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keturių metrų ilgio, sukiojasi aplin
kui. Pyksta. Jeigu tu toks, tai ge
rai: atiduok mūsų kablį! Ir nuta
rėm žūt būt kablį atimti. Vėl pa
rengėm spąstus, numetėm kitą kab
lį, mėsos gabalą užkabinę. Ryklys 
pačiupo, lenkas pasikarščiavo — 
greitai trūktelėjo, ryklys kablį iš
spjovė neužkliuvusį. Nunėrė tolyn. 
Bet po keliolikos minučių vėl grįžo. 
Maišosi aplinkui, lyg mus erzinda
mas. Dabar lyną paėmiau aš, — pa
sakoja toliau Bronius. — Leidau 
jam kablį gerai nuryti. Gal 2 metrus 
lyno įtraukė į vidų. Dabar — trauk
ti. Iš karto pajutom, kad užsikabi
no kaip reikia. Visi įsikabinom į 
lyną. Įvilkom į jachtą. Kablį atsi- 
ėmėm.

Kartais ant denio nukrisdavo 
skraidančių žuvų. Jos tuoj atsidur
davo ant keptuvės...”

Bronius Rožinskas žinojo, kad 
prie Floridos teka stipri srovė, iki 
60 mylių greičio per valandą. Ją 
nugalėti vienomis burėmis ar vienu 
silpnu jachtos varikliu sunku, ga
lėtų išmesti iš kurso. Reikia bandy
ti. Pakilus vėjeliui — pajudėjo. 
Miami, Floridą pasiekė 1963 m. va
sario 12 d. čia po apie 20 metų ne
simatymo susitiko su broliu.

Iš Floridos lenkai grįžo atgal į 
Lenkiją. Bronius Rožinskas su bro
liu Adolfu jo mašina nuvažiavo į 
Detroitą aplankyti Broniaus žmo
nos, vaikų. Pakeliui sustojo Chica- 
goje, matėsi su kai kuriais lietu
viais buriuotojais.

Iš Detroito vienas grįžo į Miami 
10 dieną. Buvo pasiruošęs vienas 
plaukti per Panamos kanalą į Kali
forniją. Bet prieš išplaukiant įsipra
šė svetimtautis buriuotojas. Išplau
kė dviese kovo 15 d.

Nasau, Bahamų salyno sostinę, 
pasiekė kovo 18 d. Iš ten kovo 29 d. 
tarp Kubos ir Espaniol salų buria
vo link Panamos kanalo. Užėjus 
stipriam fordiniam vėjui, buriavo 
labai dideliu greičiu. Po 11 dienų, 
nugalėję apie 1.500 mylių, inkarą 
nuleido Cristobal uoste, Panamos 
kanalo ribose. Keletą dienų poil
siavo. Balandžio 8 d. išplaukė į 
Ramųjį (Pacifiko) vandenyną.

Balandžio 28 d. jau buvo Acapul- 
coje (Meksikoj). Iš ten gegužės 3 
d. išplaukę, to paties mėnesio 12-tą 
bures nuleido Meksikos uoste San 
Lucas, čia pasipildė kuro, vandens. 
Gegužės 14 išburiavo į San Diego, 
kur gyvena jo brolis. San Diego, 
Calif., pasiekė gegužės 26 d.

Kelionė per Ramųjį vandenyną 
buvo labai lėta: pūtė nepalankus 
vėjas, srovė jachtą varė atgal.

Iš San Diego liepos 20 d. Bronius 
atplaukė į Los Angeles, kur Lietu
vių Bendruomenės Namuose pada
rė pranešimą.

Post scriptum
Jachtos Hermes II ilgis 11 metrų 

45 cm. (37 pėdos su trupučiu). Jach
tos plotis 2 metrai 70 cm. Stiebo 
aukštis 15 metrų (nuo denio — 13,1 
metrų). Burių plotas 52,6 kv. met
rai. Jachtos svoris 5,4 tonos. Jach
tos brenda (pasinėrimas vandeny 
normalioje padėtyje) 1,71 cm.

Hermes II tonažas 6,8 tonų. Pir
mieji Atlantą perburiavę europie
čiai buvo ispanai, vadovaujami 
Kristupo Kolumbo, 1492 metais. Jie 

Amerikos žemyną pasiekė trimis 
laivais: Nina — 40 tonų, Pinta —50 
tonų ir Santa Maria — 120-130 t.

Maisto keturiems žmonėms buvo 
pasiėmę pusei metų. 100 svarų 
šviežių bulvių, 30 kilogramų jūrei
viškos duonos, nesenstančios pus
antro mėnesio. Turėjo miltų, kruo
pų, žirnių, vaisių, daržovių, konser
vuoto kompoto. Mėsos, žuvų, pieno 
miltelių ir kt.

Kelionės metu kai kuriuos len
kiškus konservus teko išmesti jū
ron: jie pradėjo pūstis, sugedo.

Pažįstamas lietuvis gydytojas iš 
Vilniaus buvo surašęs kelionei pa- 
itartinus turėti vaistus. Juos susi- 
pirko Lenkijoje. Laimei, beveik 
nieko nenaudojo, išskyrus porą 
bandažėlių, dezinfekcinių skysčių. 
Turėjo ir daug vartojo vitamino C. 
Jo tabletes visiems duodavo prieš 
kiekvieną valgį

Kelyje darė nemaža nuotraukų, 
bet beveik visos sugedo: gavo per
daug sūrios drėgmės. Filminę me
džiagą jie dėjo į plastikinius maiše
lius. Per ilgą laiką plastika atsi
klijavo. Filmus reikėjo laikyti her
metiškai uždarytus.

Tikro kelionės nuotolio neapskai
čiavo. Dėl audrų ir kt. padaryta 
įvairių nukrypimų. Skaičiuojant 
apytiksliai, tiesiomis linijomis, bū
tų: nuo Stetino iki Floridos apie 
8.000 jūrų mylių (Viena jūrų mylią 
yra 1 km. 852 metrai). Iš Floridos 
į San Diego apie 4.500 jūros mylių. 
Iš San Diego į Los Angeles 80 jūr. 
mylių.

Lietuviai lankosi Hermes II 
jachtoje

Spindintį sekmadienį, 1963 metų 
liepos 21 d. būrelis Kalifornijos lie
tuvių aplankė istorinę jachtą. Susi
darė tokia draugija: pats kapitonas 
Bronius Rožinskas, jo brolis Adol
fas, dr. J. Jurkūnas, Antanas Ski- 
rius (jis Rožinską jau buvo aplan
kęs San Diege) su sūnum Vincuku, 
Julius Ožinskas, Leonas Kančaus- 
kas, lietuvis jūrų skautas Antanas 
Kašelionis, trys jaunikaičiai ir šių 
žodžių autorius.

L. Kančauskas filmavo, fotogra
favo.

Suėjome jachtos vidun. Mažutė 
kajutė. Viskas neįprastai taupiai 
suplanuota. Kiekvienas centimetras 
išnaudotas.

Pokalbio įkarštyje atbėga jaunuo- 
liukas Šaukdamas:

— Vienas vaikas įkrito į vande- 
miį!..

— Ar jau plūduriuoja kojomis 
aukštyn? — kažkuris paklausė.

— Jis jau ateina...
Nesijaudinome, nes vaikams sau

goti buvo palikti du vyrukai, ap
sukrūs kaip delfinai. Jie tik ir lau
kė progos pasireikšti.

Kaip viščiukas, ištrauktas iš prū
do, atėjo sušlapėlis.

— Kaip įkritai? Gal kas įstūmė?
— Ne... Nežinau kaip... Gal pa

slydau...
— Užaugęs jūreiviu būsi, — pa- 

guodėme. O su lietuviu jūrų kapi
tonu ar pasisveikinai?

Vaikino (gal 10 metų) akys su
tviskėjo. Išsitempė. Bronius Ro
žinskas ramiai padavė ranką. Su
spaudė.

Nuo denio, pro įlipimo tarpą, ste
bėję kiltų vaikų akys sublizgėjo 
gailesiu: kodėl ne jie įkrito į jūrą! 

Gal ir jiems lietuvis jachtos kapi
tonas būtų suspaudęs ranką...

“O kaipgi, labai norime išplaukti 
į Pacifiką!” — neatleidome Bro
niaus Rožinsko pasiūlymo.

Už poros minučių jau buvome 
atsiplėšę nuo krantinės.

Pilna jachta talkininkų. Smaližių.
Tuoj iškėlė bures.
Keliolika mylių įnėrėm į Pacifi

ką. Bangelės nedidelės, bet vai
kai vos beišsilaiko. Paėmė vaistų 
nuo jūros ligos. Ne toks paprastas 
kelias į jūros kapitonus...

Jūros skautas Antanas Kašelio- 
nis džiaugėsi, kapitonui sutikus 
jūrų skautus pamokyti tolimo bu
riavimo. Praktiškai. Su sąlyga, kad 
ant Hermes II denio bus kalbama 
tik lietuviškai. Prasitarę angliškai 
ar kitaip, lėks už borto į vandeny
ną...

» # «

Stebiu nepasiekiamą horizontą 
ir galvoju.

Kodėl paskutiniaisiais laikais 
maža nuotykingų lietuvių keliauto
jų? Kur lietuviškasis jaunimas? 
Negirdime apie lietuvių keliones 
džiunglėse. Iš gyvenamų kraštų 
keliauninkai pasijudina rūpestingai 
apsirūpinę turistiniais gidais, nak
vynėmis parinktai puošniuose vieš
bučiuose.

Ar nebūt puiku išgirdus apie lie
tuvių kelionę, sakysime, iš New 
Yorko į Romą? Ar iš Bostono į

CALIFORNIA FEDERAL SAVINGS

& LOAN ASSOCIATION

The Nation's First 
Federal Savings Association To 

Reach $1 Billion In Assets
4705 Sunset Boulevard Savings: NO 3-8221

Hollywood 27, California Loans: NO 5-3141

FRANK'S TELEVISION AND RADIO

Sales & Service
TV — Stereo — Hi-Fi — Small Appliences

Automobile Radio Repaired While Waiting
5239 Hollywood Blvd., L. A., 27 HO 9-8500

Edward Bros. Colonial Mortuary
1000 Venice Blvd. 
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Stockholmą. Ar iš Los Angeles į 
Melboumą. Ne keleiviniais, pato
giais laivais, bet burinėmis jachto
mis.

Be losangeliečio Kantrimo Ci
bo, “kišeniniu laiveliu” - baidare 
nugalėjusio siaubinguosius Co
lorado upės kriokliuotus vandenis, 
be humoristo Albino Valentino, iš
plaukusio pameškerioti į kažkokią 
ten balą, didesnių keliauninkų ne
girdime. Ar tenorima plūduriuoti 
tik maudymosi baseinuose? Ar tik 
įtiek teliko iš lietuviško jaunimo?

& a »

Bronius Rožinskas gyvena savo 
jachtoje. Hermes II jam darbo, po
ilsio, svečių, miego, pramogų ir 
kitokie kambariai. Jachtoje visas 
Broniaus gyvenimas. Nusibodo vie
name uoste — plaukia į kitą. 
Nepatinka triukšmingame pakraš
tyje — buriuoja nuošalion užuovė
jom Jo pasaulis — jūrų platuma.

Ar nebūtų gražu lietuviškas išvy
kas daryti ežerais, jūromis? Ne 
vien pasimeškerioti. Išplaukia, iš- 
buriuoja lietuviai į plačiuosius van
denynus, toli nuo džiribakų, dulkių, 
juodžių, įkyriai besikeičiančių ju
dėjimo ir reklamų šviesų.

Lietuviai, į savo jachtas!

❖

Richmond 9-8281
Lietuvis Laidotuvių 

Patarėjas 
ADOLPH 
CASPER

Namų Telefonas 
EDgewood 1-1917
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Wisconsino Lietuvių Dienos, kuri praėjo sėkmingai, rengėjai su akštais svečiais. Iš 
kairės: adv. dr. K. Šidlauskas, ALT CV atstovas, P. Petrušaitis, ALT Racine sk. sekr., 
Willian H. Beyer — Racine miesto burmistras, V. Kažemėkaitis — Racine ALT sk. 
vicepirm. ir Jonas Jasaitis — ALB CV pirmininkas. Foto J. Vaičiūnas.

Committee members and guests of the Wisconsin Lithuanian Day.

Prel. P. Jurui, Lawrence, Mass., žymiajam kat. organizaci
jų veikėjui, pranciškonų kongrese Loretto, Pa., vyskupas 
J. Carrol McCormick suteikia atžymėjimą už nuopelnus 
Pranciškonų Ordinui.

Most Rev. Bishop J. Carroll McCormick, Bishop of the 
Altoona-Johnstown Diocese present the Tertiary Achieve
ment Award to Rit. Rev. Msgr. Francis M. Juras during 
The Third Order of St. Francis Youth Congress at St. 
Francis College, Loretto, Pa. August 13-15, 1963.
Dariaus - Girėno vardo lituanistinė mokykla Chicagoje šių 
metų pavasarį baigė pirmuosius mokslo metus, čia matome 
mokytojus su mokiniais, l-je eilėje sėdi (iš k.): mokyt. St.

Kalifornijos Lietuvių Bendruomenės Centro Direktorių Taryba 1963 metams.
..Sėdi iš kairės: vicepirm. A. Skirius, pirm. Aleksandras Dabšys, dir. E. Stirbienė, 
buv. pirm. J. Uždavinys, sekr. J. Andrius. Stovi: T. Grikinas, ižd., direkt. A. Marke
vičius, direkt. č. Norkus. Namai veikia nuo 1959 m. Juose yra salė susirinkimams, se
klyčia posėdžiams ir pobūviams, keturi butai, biblioteka.

1963 Board of Directors of the Lithuanian Community 
Center in Los Angeles, Calif.

žemaitis, Mokyklos Tėvų komiteto pirm. Vyt. Markevičius, 
mokyt. Marija Pete ra i tie nė,, mokyklos vedėjas Jonas Ka
valiūnas ir mokyt. Vytautas Namikas. Foto V. Noreika

The Darius & Girėnas Lithuanistic School’s, Chicago, Ill., 
first graduating exercises last June.

-^^Venecuelos Lietuvių Savišalpos Bendruomenės Maracay 
apyl. valdyba. Iš kairės: V. Backevičius, ižd., H. Gavors- 
kis, pirm, ir sekr., J. Kukanauza, vicep. ir meno reik. ved. 
Visi LD žurn. skaitytojai (tiesiogiai ar per kun. Perkumą).

Lith. Community committee of Maracay, Venezuela.
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iš dešinės — Worenlijus, Aldona, dr. Vytautas Bieliauskas, Diana, 
Dr. Vytauto ir dr. Danutės Bieliauskų šeima Cincinnati, Ohio: 
dr. Danutė, Linas. Diana, 11 metų mergaitė, išrinkta šių metų 
atstove dalyvauti Tarptautinėje Vasaros Vaikų stovykloje, Nor
vegijoje. Dr. Vytautas B. dalyvavo psichiatrų kongresuos Pran
cūzijoje ir Italijoje. Dr. B. profesoriauja Xavier University.

Dr. Vytautas and Danutė Bieliauskas’ family.

y £ j f) n j ui y n u b ii j
Ligija Bieliukienė (stovi l| iš deši
nės), kuri yra General Federation 
of Women’s Club’s valdyboje, daly
vavo metiniame kongrese Miunche
ne ir grįždama į JAV sustojo Ro
moje, kur yra tos organizacijos sky
rius, pirmininkaujamas V. Lozorai
tienės. Ji surengė viešiai priėmimą, 
kuriame dalyvavo italų moterų org- 
jų atstovių ir lietuvių.
by Mrs. V. Lozoraitis (second row, 
second from left).

Mrs. L. Bieliukienė, standing 
second from left, at a reception 
in Rome, Italy, given in her honor 
by Mrs. V. Lozoraitis.

LB New Jersey Apygardos dešimt
mečio minėjimo Newarke komite
tas (iš kairės): Iz. Dilienė, vicep., 
Petrauskienė, pirm. inž. V. Dilys, 
kalba prel. J. Balkūnas, J. Stukas, 
Pr. Petrauskas, dr. J. Vileišis, O. 
Šimkuvienė. Foto V. Maželis

The Lithuanian-American Com
munity of USA, Inc., Newerk, N. 
J., Division marks its 10th anniver
sary.

♦ 
Toronto Prisikėlimo parapijos gau
sus jaunimo choras, vadovaujamas 
muz. kun. B. Jurkšo, parapijos de
šimtmečio koncerte atlieka choro 
vadovo sukurtas scenines dainas 
“Gėlių maršas” ir "Malūnas”. Nuo
traukoje linksmas malūnininkas (K. 
Dilkus) neša maišus į malūną.

Children’s choir of the Resur
rection Church, Toronto, Ont., Ca
nada.

Foto S. Dabkus
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ŽMONES, DIENOS
IR DARBAI

LIETUVIŲ DIENOS 
RUGSĖJIS 1963

— Dail. A. Tamošaitienė atvyksta 
iš Kingston (Kanadoj) į Los Ange
les Lietuvių Dienoj rūgs. 8 d. ren
giamą jos kūrinių parodų. Dailinin
kė čia bus visų savaitę. Tuo metu 
paroda bus perkelta į Liet. Bend
ruomenės Namus ir lankoma vaka
rais arba pagal susitarimų.

— Kompozitorius Bronius Bud- 
riūnas, Los Angeles, Calif., šių va
sarų parašė muzikų tradicinei skau
tų vyčių dainai “Budėkime vyčiai”, 
šiuo metu Budriūnas rašo trečiajai 
dainų šventei kantatų.

Darius Lapinskas, Stuttgart, V. 
Vokietija, vasaros atostogas pralei
do pas savo tėvus Bostone. Baigęs 
muzikos mokslus JAV-se, jis stu
dijų gilinti išvyko į užsienį. Dabar 
jau kelinti metai yra Štutgarto 
operos dirigentas, rašo muzikų 
dramos veikalams. Viena vokiečių 
leidykla rudenį rengiasi išleisti jo 
kūrinių sąsiuvinį.

— Dr. Elena Armanienė, Balfo CV 
vicepirm., Balfo vardu parengė ir 
įteikė specialiai JAV Senato komi
sijai reikšmingų memorandumų. Pa
gal iki šiol veikiančius JAV įstaty
mus Amerikos priešai, kariavę II 
Pasauliniam kare, turėjo atlyginti 
visus JAV piliečiams padarytus 
nuostolius, jei nukentėjusieji tų 
nuostolingų veiksmų metu buvo pi
liečiai. Dabar JAV Senatas nori 
priimti įstatymų (987), pagal kurį 
II Pas. karo JAV priešai būtų pri
versti atlyginti nuostolius ir tiems 
nukentėjusiems, kurie tik vėliau 
tapo JAV piliečiais. Tai apimtų 
daugelį naujai atvykusių į šį kraštų. 
Įstatymo pravedimu rūpinasi sena
toriai Douglas ir Javits.

— Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seime, be organizacinės dalies, 
didelė programos dalis paskirta kul
tūriniams parengimams. Rengiama 
meno ir spaudos parodos, du kon
certai su solistais (S. Baras, A. 
Stempužienė, V. Verikaitis, L. šu
kytė) ir Toronto Varpo bei Hamil
tono Aušros Vartų chorais, be to, 
dalyvaus smuikininkas Iz. Vasiliū
nas ir pianistas A. Kuprevičius, 
kuris skambins literatūros vakare.

— Chicagos Lietuvių Operos cho
ras išsirinko naujų valdybų 1963-4 
metams, kuri pasiskirstė pareigo
mis: pirm. — Vytautas Radžius, 
pirm, pavad. — VI. Vaišvila, vicep. 
— Sofija Džiugienė, VI. Stropus ir 
Bronius Mačiukevičius, sekr. Aldo
na Barkauskaitė, prot. sekr. — Re
gina Smolinskienė, ižd. — Aleksas 
Rukuiža, vald. narys — Antanas 
Grina, ši valdyba atliks naujus se
zono darbus ir turės išvesti operų 
iš susidariusių skolų, statant praė
jusio sezono operas. Lapkričio 23 
d. rengiamas operos koncertas-ba- 
lius Keyman klubo patalpose su 
stipria, kaip visuomet, programa.

— Vyskupas Vincentas Brizgys 
lankėsi Los Angelėse, dalyvavo at- 
kų stovykloje su paskaita ir para
pijoje rinko aukas Washingtone 
statomai koplyčiai. Pinigais ir pa
sižadėjimais surinko aukų apie 
5000 dol.

Darbų yra, tik reikia iniciatyvos

“Darbininko” savaitraštis, skelb
damas eilę straipsnių apie studen
tų įsijungimų į Lietuvos laisvinimo 
darbus, tarp kitko rašo:

“Nemažiau svarbu megzti ryšius 
su pavergtų kraštų kolegomis. Juk 
tiek mūsų, tiek jų tikslai sutampa. 
Argi ne keista, kad iki šiol mūsų 
jaunimas neturėjo nė vieno dides
nio susirinkimo, konferencijos, net 
su latviais ir estais, jau nekalbant 
apie kitus. Argi nebūtų prasminga, 
sakykim, šaukti bendras jaunimo 
konferencijas, pasidalinti mintimis 
bendrais reikalais. Gal net pasto
vus junginys galėtų susidaryti prie 
Pavergtų Tautų seimo.”

šį klausimų panašia prasme LD 
žurnalas yra kėlęs savo šių metų 
kovo nr. Anglų skyriaus vedamaja
me “Baltic Students’ Federation 
Would Be Congratulated”. Reika
las bręsta, laikas jaunimui plates
niu mastu įsijungti į Lietuvos va
davimo darbų, nepaliekant jo vien 
“senajai kartai”, ir nekaltinant, kad 
ji nieko konkretaus nenuveikia, čia 
daugiau dėmesio turėtų atkreipti 
jaunieji akademikai, kuriems nebė
ra nei kalbos, nei kitų barjerų, dir
bant amerikoniškoje dirvoje.

KAS ŽINO,

kur pastatytas kryžius, kurio nuo
trauka spausdinama šio LD nume
rio 22 psl. viršuje?

Kryžius neįtikėtino aukštumo ir 
vargu ar gali būt padarytas iš me
džio. Yra spėjimų, kad šis kryžius 
pastatydintas Nepriklausomybės 
metais vieno lietuvio amerikono. 
Grįžęs į Lietuvų jis norėjęs atsidė
koti Dievui už praturtėjimų. Atvy
kęs į JAV vargšas berniukas, jis 
čia prasikūrė, įsteigė vaistinę ir 
susikrovė nemažų kapitalų. Savo 
gimtajame miestely jis pristatydi- 
nęs reikalingų pastatų, liepęs nu
tiesti šaligatvius ir kitokių civiliza
cijos naujumų įvedęs.

Apie tų amerikonų nuo Kavarsko 
L. E. taip rašoma: “...Bažnyčios 
restauracijos ir kt. darbams vykdy
ti lėšų gausiai teikė iš K. parapijos 
(žvirblėnų k.) kilęs JAV lietuvis 
Pranciškus Kalibatas. Jo lėšomis 
įrengti trijų manualų vargonai, baž
nyčia gražiai išdekoruota, altoriai 
papuošti dailiomis statulomis, įtai
syti varpai ir laikrodis bokšte. Prie 
bažnyčios pastatyta dviejų aukštų 
mūrinė parapijos mokykla, įrengta 
užtvanka ir pastatyta elektros sto
tis, kuri energija aprūpindavo baž
nyčių, klebonijų, mokyklų ir kt. 
bažnyčios pastatus; už miestelio 
prie Kavarsko-Ukmergės vieškelio, 
1936 metais pastatytas 20 metrų 
aukščio gelžbetoninis kryžius.”

Kas iš skaitytojų padėtų mums 
tų dalykų išaiškinti, parašykite.

Atkelta iš 13 psl. 
versity of Southern California Ba
chelor of Science laipsniu. Pagrin
de turėjo elektronikų. Šarūnas yra 
Jadvygos ir Kazio Karužų sūnus. 
(Prieš 30 metų Lietuvoje miręs po
etas Petras Karuža yra jo dėdė).

Šarūnas yra Tau Beta Pi ir Eta 
Kappa Nu garbės draugijų (Nation
al Engineering Honor Societies) 
narys. 1962 m. buvo šių org-jų se
kretorius. Už mokslo pažangumų 
yra gavęs stipendijų. Dabar dirba 
savo profesijos darbų ir pasiryžęs 
rengtis magistro laipsniui. Priklau
so liet, skautų organizacijai. (K.)

LD redakcija kviečia siųsti visų pasižymė- 
jusy moksle, gavusių stipendijas, bei aukš
tesnius mokslo laipsnius, žinias ir foto.

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ, 

VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
Furniture Center, Inc.

Vietinių ir importuotų baldų prekyba.

Baldai siunčiami į visų Ameriką ir už jos ribų.

MARQUETTE PARKE 
S211-6219 So. Western Ave.

CHICAGO, ILLINOIS
3207 So. Halsted St.

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS CENTRAS

4415 Santa Monica Boulevard,
Los Angeles 29, California

Namuose yra: salė susirinki
mams, minėjimams, mažesniems pa
rengimams; svetainė (su virtuve) 
posėdžiams ir mažesniems susirin
kimams; 4 butai (visi išnuomoti); 
skautų buklas ir kt.

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

Pertvarkant telefonų numeracijų, 
Los Angeles Lietuvių Namų svetai
nės naujas telefonas yra toks: 
666-9908.

Namų svetainė atdara savaitga
liais: šeštadieniais — 5 vai. p.p— 
12 vai. vak. ir sekmadieniais — 
12 vai. dienos — 12 vai. vak.

Atvykus Į Kaliforniją, kviečiame į

BEACON MOTOR HOTEL
Close to

Beach, Westwood, Beverly Hills 
& Hollywood

3020 Wilshire Blvd. Santa Monica, 
California

EXbruck 4-9144 EX 4-2986
Mr. & Mrs. Luksis-Owners & Mgrs

Iškirpti
ŠILUVOS ŠV. MARIJOS GARBEI LIETUVIŲ 

PAMINKLINEI KOPLYČIAI
Washington, D. C.

Pritardamas pasiryžimui įamžinti Šv. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 

atminimą ir Lietuvos vardą Nekaltai Pradėtos šv. Marijos šventovėje 

Washington, siunčiu savo auką $.......... , kaip Lietuvių pagarbos Šv. Marijai
ir vieningumo ženklą.

Rašyti: COMMITTEE FOR THE CHAPEL OF
OUR LADY OF ŠILUVA
6727 S. California Avenue, Chicago 29, Illinois

Aukotojo vardas ir pavardė ...................................................................
Adresas: Nr. ir gatvė .......................................................

Miestas ........................................... Zona .......... Valst...........

PRospect 8-5875

Victory 2-4226

ANTANAS F. SKIRIUS

REAL ESTATE — TAX SERVICE 

INSURANCE

Kreipkitės telefonu NO 4-2919

arba Įstaigoje
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29.

Calif.

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.
•c «♦< —f

ALFRED'S JEWELRY
Savininkas Alfredas Manovas

Naujoje krautuvėje

rasite gerų pasirinkimų visų rūšių 
— rankinių, sieninių ir kt. — laik
rodžių, žinomiausių firmų, kaip HA
MILTON IR ZODIAK.

Importuoti deimantiniai žiedai ir 
įvairūs auksiniai bei sidabriniai 
dalykai, tinkami švenčių dovanoms.

Naujas adresas:
2713 W. Manchester Avenue

INGLEWOOD, Calif. PL 9-8037
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LIETUVIU

DIENOS
LITHUANIAN DAYS

SEPTEMBER / RUGSĖJIS 1963

Lithuanian cross, dedicated to the 
memory of Lithuanian partisans, 
tizamams atminti, pastatytas J. Stu- 
Stukas, Matttuck, L. I., N. Y. De
signed and made by J. Subačius.

Kryžius, dedikuotas Lietuvos par- 
tizanamsatminti, pastatytas J. Stu- 
ko vasaros rezidencijoj.

Prie kryžiaus stovi: Clibienė, J. 
S'tukas, muz. M. Cibas, Operetės 
choro dir., A. Kačanaus'kas — Rūtos 
choro dir., ir Dainų šventės Pasau
linės Parodos metu New Yorke ko
misijos pirm., Vyčių veikėja Kli- 
mašauckaitė-Klem.

Foto V. Maželis

Cross at the grounds of Immaculate
Conception Convent in Putnam,

Kryžius Putnamo seserų sodyboj.

Hannibal ante Portas
President Kennedy has demonstrated a 

mailed fist in domestic upheavals involving 
the civil rights of the American negro in the 
South. Yet American rights, both negro and 
white, are neither as well defined nor defend
ed on the foreign front, a scant 90 miles 
from the shores of continental USĄ, where a 
successful Soviet colony has been established. 
Indeed, its establishment has been accom
plished with less hazard or hardship than the 
colonization of America by the Pilgrim Fathers.

The crafty Khrushchev, in league with his 
Cuban partisan, has performed a feat that 
whole armies could scarcely attempt in these 
or any other times. He has built a formidable 
bunker and stationed hostile troops on Ame
rica’s doorstep without firing a shot. Should 
he have swept over Florida itself? We shall 
leave this question for future military his
torians to mull over. Our concern here ir Ame
rica’s present position or dilema and world 
opinion as rflected in the / Page 25
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LITHUANIA OF THE CROSSES

The Cross is not only the symbol 
of suffering, but also of victory. 
The Lithuanian people have expres
sed this symbol in a thousand dif
ferent ways. Hundreds of thousands 
of crosses have decorated Lithua
nia’s farms, crossroads, bridges, 
cemeteries, churchyards. The cre
ators of Lithuanian folk art have 
put all their sorrow, misery, hopes 
and beliefs into their creations.

Lithuanians built crosses not on
ly on the graves or their deceased, 
they built them for many occasions: 
for commemorations, anniversaries, 
pledges, thanksgiving, and other. 
They built crosses while suffering 
from hunger, accidents, commemo
rating various uprisings or the be

Lithuanian cross in Colombia.
Prie kryžiaus Kolumbijoje.

ginning of Christianity. During the 
years of independence organiza
tions built crosses during various 
festivals and anniversaries. There 
are crosses to commemorate the 
tenth, twentieth anniversary of 
Linthuania’s independence.

Those are not simple crosses, as 
we see them in churches, as sym
bols of the Christian religion. The 
creators of Lithuanian folk art 
have given them new forms, or
naments, taken from their earth 
and surroundings, from the bodies 
of heaven, and mythological sour
ces. These crosses were surrounded 
by small chapels, into which they 
placed their favorite saints. Besides 
Christ in different ways (most of
ten the Sorrow Christ), besides the 
Sorrowful Mother of God, pierced 
by seven swords of pain, the most 
frequented saints are: The Three 
Wise Men, St. Ann, St. Francis, 
St. Joseph, St. Anthony, St. Izidor, 
St. George, St. John, and others.

In later years imitations of folk 
crosses have been made. Crosses 
were carved by woodcarvers, even 
artists. These crosses and chapels 
became home decorations.

After World War II, when many 
Lithuanians scattered throughout 
the world, they took with them the 
idea of the folk cross. Many such 
crosses were built in Germany, Dis
placed Person camps. Later they 
were built in the U. S. and other 
countries, wherever larger groups 
of Lithuanians lived. They are seen 
in private gardens, beside churches, 
beside Lithuanian community cen
ters, on roadsides, where tourists 
pass (in Portland, Oregon). Many 
photographes of these crosses 
have been placed in this magazine. 
This time Lithuanian crosses in 
different lands are shown.

Crosses have been collected and 
evaluated as monuments of folk 
art before World War I. In 1912 
artist A. Jaroševičius published his 
album in French. Later, in the 
years of independence, artist A. 
Varnas photographed over 2000 

crosses. Old crosses were collected

The cross is showing the way...
(From a postcard from occupied 

Lithuania).
Kryžiusrodo kelią... (Atvirukas iš 

okupuotos Lietuvos).

Monumental cross in Širvintos, 
built in 1928 to commemorate the 
10th anniversary of Independence.

Paminklinius kryžius Širvintose 
Nepriklausomybės dešimtmečiui pa
minėti (1918—1928).

Foto V. Augustinas 

Cross in France, Charente, in a 
lithuanian home, “Palanga”.

Kryžius Prancūzijoje, Charente, 
lietuviškoj “Palangos” sodyboj. Da
rė J. Ladyga 1947.

and placed in museums to prevent 
them from destruction.

When the Soviets occupied Lith
uania, many crosses were demolish
ed only a part has been collected 
as exponents of folk art. New cros
ses being built in Lithuania and 
Siberia, are simple, without orna
ments, true witnesses of sorrow 
and slavery. They are small, short 
poor. But in the free world our 
crosses still bloom with their 
wealth, and promise of the feast 
of Resurrection. J. B.

Cross in Brockton, Mass., the gar
den of Lithuanian convent.
Kryžius Brocktono liet, seserų vie
nuolyno sodyboje.

Foto D. Cibas
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Cross in Buenos Aires, Argentina / Kryžius Buenos Aires, Argentinoj.
Foto L. Kančauskas

CRAZY GUY

By MILTON STARK, Santa Monica, Calif.

He was always there, in the heat 
of the sun and when it was cold 
and murky. He liked to sit on the 
deck of the tower with chair cock
ed back, scanning the beach and 
the waves in both directions. When 
the big crowds came to the beach 
on Sundays and holidays, he gave 
up the tower and paced the beach 
with a rubber tube slung over his 
shoulder. On these days he looked 
as .tan as saddle-soaped leather, ex
cept that his hair was a dirty yel
low. His name was Gilligan.

When it was sunny and a calm 
spread over the sea, he busied him
self around the tower. He made 
fancy crown knots on the tower 
posts, and decorated the doorway 
with white line piping. He made 
hats out of palm fronds and gave 
them away to the boys and girls 
who regularly came to his tower to 
spend the day on the sand. This 
is when he liked to talk.

“Well, now, you think it’s hot to
day, do you? I remember back in 
1939 it got so hot that you had 
to carry a towel with you when 
you crossed the beach. You ran a 
few steps, dropped the itowel, and 
got on .it to keep your feet from 
burning up.”

“Ah, you’re kidding, Gil,” the 
boys and girls woud say.

“Not on your life,” he would 
smile. “I used to walk around with 
a can of water and sprinkle the 
way for myself. But there was one 
guy it didn’t bother. Ace, they 
called him...”

And as he began to tell the story, 
the boys and girls got comfortable 
on the sand. They lay on their 
bellies, on towels, or blankets, and 
centered their attention on the 
weather-beaten life guard.

“Ace was a beach bum, I guess. 
He was on the beach at 6:00 AM 
and at 6:00 PM. He never carried 
a blanket or towel, just a comb 
stuffed into his trunks. He was 
burned black by the sun. When 
it got burning hot, he liked to 
start over there at the promenade,” 
Gilligan pointed to the concrete 
walk about a hundred yeards away, 
“and walk slowly across the sand 
to the water. While the others ran 
and squealed, their feet burning up 
in the sand, he sauntered by as if 
nothing had happened. You see, his 
feet were hardened to it...”

Gilligan told a lot of little stories 
like this and kept his young audi
ence in awe, wondering at his vast 
experience and many exciting ad
ventures. Sometimes he told them 
about the old hunch-backed fish 
cutter who hanged himself under 

the pier, or he would describe 
the time he and another guard 
rowed among the pillings under the 
pier trying to recover the bloated 
corpse of a drowned swimmer.

But the stories themselves were 
nothing in comparison to the times 
when a real emergency took place, 
when a swimmer was caught in 
the big surf. This is when the 
otherwise quiet life guard raced to 
the water’s edge, unreeled his 
tube, and plunged into the surf. In 
a moment his arms were flailing 
through the swirling, crashing 
breakers. There were intervals 
when the crowd on the beach lost 
sight of him, but then he would 
bob up again., closer to the swim
mer in trouble. He darted through 
the waves like a black arrow.

Finally he would reach the 
swimmer and encircle him with the 
buoyant tube; then he would tow 
him to shore or out beyond the 

' breaker line where the life guard 
boat was waiting.

He would come back after a 
while and resume his post. He 
would smile, saying little or noth
ing. The young people would look 
at him, full of questions.

“Was he really bad off, Gil?”
“Not really. Just scared.”
“What happened?”
“He got panicky. He forgot what 

to do.”
“What are you supposed to do if 

you’re caught out there?”
“Well, you’ve got to keep your 

head. I’d say, wait it out. Don’t 
struggle and exhaust your energy. 
Just tread water and dive down 
when the big ones come crashing 
in. They’ll pass after a while, then 
you can swim in. If it’s a rip tide, 
let it carry you until it drops you. 
The mjain thing is not to get 
panicky.”

And so it was with Gilligan. He 
told his beach stories and rescued 
the stricken swimmers. Meanwhile 
he added to the nautical decor of 
his tower. He took great pride in 
keeping it the neatest and cleanest 
tower anywhere on the beach. He 
often asked the young people what 
they thought of some new orna
ment.

“Say, that’s something, Gil! 
Where did you learn to do that?”

“Oh, I was in the Navy for a 
while,” was his laconic reply and 
he would go about his business, 
apparently unwilling to enlarge 
upon his personal history.

And he was accepted as he was. 
The young people, free for three 
months during the summer vaca
tion, saw him every day. When 
they went back to school he slipped 
from their memory, but he was 
always there the next summer.

This summer was like many that 
had gone by. The weather was 
clear and the sky blue from dawn 
to dusk. During the day columns of 
bathers marched down the streets 
and sidewalks to the broad sands 
of the beach, carrying umbrellas, 
towels, beach bags and lunches. In 
the evening they left and the 
beach was a great empty space 
again. The gentle breeze, blowing 
up from the sea, drove before it 
the discarded hot dogs wrappers 
which were like handkerchiefs on 
the sand.

Gilligan swept the tower deck 
clean, doffed his red trunks and got 
into a pair of white ducks. Putting 
on a blue denim jacket, he secured 
the windows and locked the door. 
Out on the beach in front of the

tower, he gave it a last look before 
turning for the promenade. He 
warmed to his beach house of his 
and recalled with a smile the things 
he had told his youthful followers 
during the day. He had mentioned 
the eel grass growing up to the 
surface of the water, the sand 
crabs doffing their hard shells for 
soft, and the myriad marine crea
tures making up the brown (plank
ton that periodically spread over 
the sea. He stuffed his hands into 
the pockets of his jacket and walk
ed across the beach. A stray gull 
piped shrilly in the blue-black sky, 
zigzagging upcoast.

“We don’t know who did it,” the 
two boys said.

It was early in the morning and 
there were whispy clouds fringing 
the vault of the sky. There was a 
warm heaviness in the air. Atop 
the swells rolling onto the beach 
was a light foam. Gilligan knew in
stinctively that there would be 
heavy surf later in the day; that 
the smooth combers arching over 
in splashing bursts would rise to 
twice the size and come down in 
booming wall-like crests. There 
would be swimmers in trouble to
day.

The tower stood as always, a 
kind of landmark looking out to 
sea. Except that the ornamental 
piping was torn loose and hanging 
in tattered festoons all around. 
The crown knots on the posts were 
slashed and their strands unravel
led. On the sides of the tower, 
scrawled in gigantic running let
ters, were the words, CRAZY GUY.

Gilligan stood wordlessly by. He 
looked at the two boys and then 
at the tower. “Here are some 
fronds for your hats,” he said ab
sently. Then he turned around and 
walked across the beach.

When the young people went 
back to school that fall, he slipped 
from their memory, but Gilligan 
was not there the next summer.

LITHUANIAN MISCELLANIES

• Population of Lithuania in 1938 
by percentage of religious denom
ination was as follows: Roman 
Catholic, 85%, Jewish, 7%, Greek 
Orthodox, 2.3%, Protestant, 4.2%, 
others, 1.5%.
• Pre-war Lithuania had, pro
birth rates in Europe (1.24%). The 
number of inhabitants between the 
ages of 15 and 30 was 31%, largest 
in the world.

JONAS KUTRA
Real Estate Broker

Įstaigos adresas:

3020 Wilshire Blvd.. 
SANTA MONICA. CALIF.

Telef.: EX 3-9801

Namu telefonas:

EX 4-1601
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In 1916 the German army issued a series of stamps, overprinter “Post- 
gebiet Ob. Ost”, for the use in Lithuania and other occupied Eastern 
territories. On No. 1 cancellation reads SUWALKI (Suvalkai), on No 2— 
GRODNO (Gardinas), and on No. 3 — KOWNO ('Kaunas'). — 1916 metais 
vokiečiai išleido Lietuvai ir kt. okup. rytų kraštams pašto ženklų serijų, 
užspausdintų žodžiais “Postgebiet Ob. Ost”. čia matome ženklus antspau
duotus Suvalkų, Gardino ir Kauno antspaudais.

Principal speaker at Golden Jubilee Convention of the National Knights 
of Lithuania Organization, Richard Cardinal Cushing (center), shown 
with committee members J. J. Olevitz, general chairman; Rev. J. D. Zu- 
romskis, New England District Spiritual Advisor and assistant at St. 
Peter’s Lith. Church; Albert Jaritis, Banquet chairman, all of Boston.

Vyčių jubiliejinio kongreso rengimo komitetas su kardinolu Cushing.
LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS

Part LIX

By A. Bernotas, Waterbury, Conn. THE 50th ANNIVERSARY OF K. of L.
The Germans occupied Lithuania 

in 1915 under strict military re
gime. All political, educational 
and economic activities were sus
pended. Schools were shut down 
and the newspapers suspended 
publication. All governmental 
functions were taken over by the 
German army. German officials 
were installed even in local offices. 
The farms, where there were no 
proprietors, were seized by the 
military and neighboring peasants 
were conscripted to work them.

The Germans issued one “Befehl” 
after another and the population 
had no choice but to obey them. 
Severe punishments awaited those 
who refused to obey these orders. 
The severe German regime in 
Lithuania lasted for three straight 
years, from 1915 to 1918.

Almost all of the agricultural 
proucts produced by the Lithu
anian farmers, were taken away 
and transported to Germany. There 
were no goods to be bought in the 
cities, not even salt, and the in
habitants faced virtual starvation. 
The farmers were ordered to de
liver everything to government 
dumps: grain, cattle, poultry, meat, 
milk, eggs, wool, flax. Very little 
was left for the farmers’ own use. 
The mills ground grain only for 
those who had special permits. 
Household mill-stones were con
fiscated and destroyed.

The population was ordered to 
deliver everything they found 
in the fields: weapons, ammuni
tion and metal scrap, discarded by 
the armies. Bells were dismantled 
from the belfries, brass handles 
removed from the doors, copper 
roofs ripped off. The peasants were 
ordered to deliver every year quan
tities of such products as berries 
of rowan and juniper-trees, the 
dryed stems of the nettle, and the 
fluff of the swamp-sedges. The 
forests were felled hapazardly and 
transported to Germany. The popu
lation was forced to work on pub
lic-works projects without any emo
lument.

For the occupied territories the 
Germans issued devaluated curren
cy — the Ostmark. At first there 
was no postal service; later, from 
1916 on, permission was given to 
send German-language cards and 
open letters domestically and to 
Germany. There was a strict mili
tary censorship. Special postage 
stamps were issued.

To inform the population about 
German affairs, the German High- 
Command issued a newspaper in 
the Lithuanian language, “Dabar
tis” (The Present Time) from 1916 
to 1918. The newspaper was first 
printed in Tilsit, then in Kaunas, 
later in Baltstogė (Bialystok) and 
in Kaunas again. It wasn’t until 
late in 1917 that permission was 
granted to issue a real Lithuanian 
newspaper, “Lietuvos Aidas” (Lith
uanian Echo), but under strict mi
litary control.

In 1916 some German-language 
grammar schools were opened and 
German teachers and other officials 
brought in.

Many cities and villages lay in 
ruins or were burned down during 
the military campaign and the 
people lived in huts. Because of the 
lack of food and medicine, epidemic 
diseases spread through the coun
try and many people died.

Of course, along with the hard
ships of the occupation, the Ger
man regime produced some good 
things; for example, Lithuanian 
eiders were nominated in the 
villages, the population instructed 
in sanitation and fire-prevention, 
and a night-watch was organized 
as a protection against plunderers 
and occasional marauding Russian 
war prisoners. Bad roads were re
paired and new ones built. Even 
some railroad connections were con
structed, such as the important line 
from Šiauliai to Taurage (thence 
to Germany). Or course, all such 
railroads were under military con
trol and the people were not allow
ed to use them. Later on, however, 
when the Germans withdrew they 
left all such installations for the 
young Lithuanian nation.

(To be continued)
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More than 750 Lithuanian dele
gates in the country converged on 
Boston to participate in the 50th 
anniversary national convention of 
the Knights of Lithuania, Aug. 14— 
Aug. 18.

Current president is Robert S. 
Boris of Dearborn, Mich., who ends 
his second term in office this year.

John J. Ilewitz, Boston, was con
vention chairman.

One of the principal events at the 
convention was the announcement 
of recipients of the Knights of 
Lithuanian scholarship fund.

Highlight of the four-day con
clave, which ended Sunday evening 
with a banquet in tthe hotel’s main 
balroom, was the principal address 
given by Richard Cardinal Cushing. 
He was awarded the organization’s 
“Friend of Lithuania” medal.

John J. Olewitz, convention chair
man, said that the medal is pre
sented only to individuals who have 
offered significant assistance to 
the cause of a free Lithuania and 

Knights of Lithuania Week was proclaimed by Gov. Endicott Peabody 
(Mass.) who set aside the week of August 11-18 in honor of the 50th 
Anniversary of the National Knights of Lithuania Organization. The 
membership is observing the event in Boston at the national convention 
during that period. Committeemen shown with the governor as he signs 
the proclamation are, from left: Atty. Anthony J. Young, William V. Gors
ki, Rev. John D. Zuromskis, Joseph C. Lubin, Mrs. Alice Ruseika, Felix A. 
Zaleskas, Mrs. Monica Plevock, and Stanley K. Griganavičius.

Massachusetts gubernatorius pasirašo aktų, skelbiantį Lietuvos Vyčių 
Savaitę rugp. 11-18. Prie gubernatoriaus stovi atsilankę komiteto nariai.

who have shown concern for the 
plight of Lithuanians behind the 
Iron Curtain.

“Our Supreme Council commit
tee,” he said, “is deeply honored to 
have this occasion to present the 
“Friend of Lithuania” medal to 
Cardinal Cushing in full apprecia
tion and recognition of his untiring 
efforts on behalf of Lithuanian peo
ple.”

The 50th anniversary of the orga
nization emphasized its founding in 
1913 by a group of Lithuanian immi
grants who settled in Boston and 
sought to perpetuate their Catholic 
faith, preserve their homeland cul
ture and traditions, and to serve 
youths who were struggling to be
come assimilated in their new Ame
rican surroundings.

In the past half-century, their 
work was carried on by successive 
generations of Lithuanians to the 
extent that more than 42 councils 
now exist throughout the United 
States.
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Painting by Jurgis Juodis

((LITHUANIANS MAKE NEWS»

• Dr. Vytautas Bieliauskas, a 
doctor of psychology, teaching in 
his fifth year at Xavier University, 
Cincinnati, Ohio, flew ito Europe 
to speak at two important world 
parleys — the International Con
gress on> Medical Psychology at 
Toulouse, France, from July 5 to 
10, and the International Congress 
on Group Psysho-therapy a,t Milan,

HANIBAL ANTE PORTAS...
Continued from page 21 

Captive Nations and those coun
tries not yet in captivity. What 
hope can Soviet-occupied countries 
such as Lithuania, Latvia, Estonia, 
Poland or Hungary entertain for 
future liberation? If the US will 
not be stirred to defend itself 
against Red enroachments and will 
not be swayed to help others, what 
and when will it do anything? Can 
the remaining free nations in good 
conscience rely upon the U.S. in 
supporting them in the face of a 
threatening enemy?

Kennedy’s foreign policy has 
taken so many twists and turns 
that at one point it was thought 
it would devour itself; when the 
Russian fleet was enjoined against 
shipping offensive weapons to Cuba 
and when, later, exile raiders were 
enjoined against interference with 
their passage.

Further appeasement of Soviet 
colonial expansion will eventually 
pose a “civil rights” problem of 
such magnitude that all other issues 
will pale and crumble before it.

MILTON STARK

Italy, from July 18 to 21.
Diana, his daughter, is one of 

four Cincinnati delegates selected 
ito go to the 1963 Children’s Inter
national Summer Village in Nor
way. The International CISV move
ment was organied in Cincinnati by 
Dr. Doris Twitchell Allen and the 
first “Village,” which included 11 
year-old children from many na
tions, was held at St. Edmund’s 
Camp in Glendale, Ohio in 1951.

Diana’s mother is Dr. Danutė G. 
Bieliauskas, a doctor of medicine, 
who has an office nexit door to their 
home. Diana’s parents were born 
in Lithuania and met as refugees 
in West Germany while Mr. Bie
liauskas was an assistant professor 
of psychology at the University of 
Munich and the future Mrs. Bie
liauskas was doing her medicine 
intership at a Munich hospital.

They immigrated to the US in 
1949.

• Mr. S. Kairys, chemist and 
pharmacist, was coauthor of two 
technical publications in his field. 
Laboratory experiments were con
cluded in the “Canada Pachers” 
laboratory and the Elyria Memorial 
Hospital laboratory.

• In connection with the NATO 
conference in Ottawa and the con
stant discussions of U. S. and the 
USSR about Europe, the chairman 
of VLIK, Dr. A. Trimakas, paid a 
visit to the State Dept, on May 
24th. Discussions with State Dept, 
officials included many questions 
regarding the present situation of 
occupied Lithuania and the neces
sity of correct information about 
Lithuania’s situation to be supplied 

to government officials in the U.S. 
and foreign countries. Captive Na
tions’ Week was also discussed, 
since such a week was design
ed by President Kennedy again this 
year. During Mr. Trimakas’ stay in 
Washington, the Political Commit
tee of VLIK met with him for dis
cussions on current political issues. 
To commemorate the 20th anniver
sary of VLIK, publications are be
ing prepared in English by Mr. A. 
Landsbergis.

• Artist Sofija Pacevicius repre
sented Lithuanian art at the 6th 
annual art exhibition in Milan, 
Italy, sponsored by the Franciscan 
.cultural Center, “Angelicum”. Mrs. 
Pacevicius exhibited two paintings: 
“Christ’s Baptismal” and “Mourn
ful Vigilance”.

• Father Dr. T. žiūraitis, OP, is 
one of the collaborators of a philo
sophical work in German “Man as 
a Personality”, which will be pub
lished in Munich by the Anton Pus
te publishers. Eleven philosophers 
from different countries are colla
borating in this book.

• This year is the fifth time that 
Independent Lithuania is parti
cipating in the International Trade 
Fair, held at the McCormach Place 
in Chicago. The Lithuanian pavil- 
1’ion is not very large (only 200 sq. 
feet), but it is attractive & typical. 
The main exponents are wooden 
carved crosses, chapels and plates, 
which mainly depict the country’s 
religious devotion, sufferings and 
the hope to regain its freedom — 
as explained by Lith. Consul, P. 
Dauzvardis, who, in connection with 
the Fair, appeared on the WGN ra
dio station and gave an interview 
with Paul Saliner.

Soloist L. Jodis

• Miss L. Jodis (mezzo sopra
no), on Sept. 29 is giving a song 
recital in Town Hall, New York.

L. Jodis (Matthews) has given 
concerts throughout the US and 
Canada. She has also appeared on 
radio and TV programs. In 1962 
she made recording album of Lith. 
folk songs with Marlboro Record
ing Co.

• Aug. 3 Dr. V. Vygantas and 
three other presidents of interna
tional organizations had an au
dience with Pope Paul VI. The 
meeting lasted about 25 minutes 
and the Pontiff paid great attention 
to the Pax Romana organization 
and its president, Dr. Vygantas.

• The University of Illinois 
Medical Center Bulletin recently 
announced the appointment of Dr. 
Nijolė Remeikienė as chairman of 
a project according to which the 
Chicago Health Dept, will train 
students to help patients, who are 
unable to come to the doctor’s 
office. The Illinois Health Dept, 
has appropriated $41,000 for this 
project.

• The City Council of Rochdale, 
Australia, held its annual art show 
at which V. Ratas, H. Šalkauskas 
and Urbonas exhibited their work. 
Artist H. Šalkauskas was honored 
with a prize for his watercolor.

• Dr. D. Augustaitytė, instruc
tor of the Slavic language at the 
University of Munich, represented 
theGerman universities at the 1000 
year birth anniversary commemo
ration of Saints Cyril and Metho
dius, presented during the congress 
of historians in Salzburg, Austria.

• Mr. A. Keblinskas, of Chicago 
Illinois, has been assigned by his 
company to Honduras, to work on 
the company’s engineering project 
in that country.

®Mr. Julius Jodelė, Senior Engi
neer at the famed Calif. Institute 
of Technology in Pasadena, Calif., 
has been assigned new responsibi
lities in his field of space research. 
Julius Jodelė has lectured during 
several professional conferences 
and has also prepared a study on 
space research, which will soon 
be published.

a Miss E. Putvytė has been ac
cepted as instructor of German, 
Russian laguages and European 
history at the girl’s college of New
port, Rhode Island. Miss Putvytė 
is the daughter of VI. Putvis — 
founder of the Lithuanian organi
zation “šauliai”.

• On the 30th anniversary of the 
trans-Atlantic flight of Darius-Girė- 
nas many Lithuanian communities 
paid tribute to these distinguished 
Lithuanians.

e R ičardas Tamulis, from Kau
nas, Lithuania, won the Welter
weight title in the European box
ing championship, recently held in 
Moscow. At the same time D. Poz- 
niaks, from Vilnius, was runner up 
in the Middleweight class. R. Ta
mulis is the second Lithuanian box
er who twice won the European 
title (1961 and 1963). Algirdas So- 
čikas held the European Heavy
weigh title in 1953 and 1955.

• Sculptor P. Vaskys exhibited 
his wax figures of all former U. S. 
presidents on June 29th in Phila
delphia. This exhibition was held 
in the American wax Museum and 
Mr. Vaskys was chosen to exhibit 
his work by winning a contest.
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Krata pas Vitėnus. Rusų kareivius vaidina Mesivik ir Dobavis, priešais — 
žandaras, kurį vaidina J. Aftukas, už stalo Pranas Lūšis, dešinėje — 
Vitėnas su dukterimi (vaidina J. Babevičius ir Marė Stankus).

NAKTIS LIETUVOJE

Gyvenimas nubėgo toliau už en
ciklopediją: Lietuviškoje Enciklo
pedijoje, kur rašoma apie filmus, iš 
lietuviškų bandymų pažymėta Luk
šio ir kt. amerikiečių lietuvių kro
nikos bandymai, Kauno teatralų pa- 

chyvus, rastume ir daugiau, ko nė
ra. Vienos tokios filmos glėbį foto 
nuotraukų gavo ir šių eilučių auto
rius. Jų istorija tokia.

Buena Parke (Kalifornijoj), ten, 
kur dabar auga naujas Vaško (ski- 

Juozas Aftukas, vaidinęs rusų žan
darą Ivan Ivanovičių.

Los Angeles lietuvių gyvenime gy
vas — tai Juozas Aftukas, tada ra
šytas Aptuku.

“Naktis Lietuvoje’’ (angliškai 
Night in Lithuania) filmas, kaip 
rankraštis rodo, — “Priimta ir per
žiūrėta per Lawrence Underwood, 
Fotografuota per William Beekway, 
A. S. C., Asmeniškai prižiūrėta per 
Francis Valuskis.”

Pranas Lūšis, vaidinęs Joną Stepo- 
nį, apsivilkęs žandaro drabužiais, 
pabėga iš namų.

Scene from the film “Night in 
Lithuania” about Lithuanian book 
carriers, which was organized and 
directed in 1926 by F. Valuskis.

statymai, bet nėra “Lietuva — Eu
ropos Nugalėtoja”, nėra, žinoma, nė 
B. Pūkelevičiutės “Aukso žąsies”, 
kuri tik dabar sukama Montrealyje. 
Jei pasiverstame po privačius ar- 

Francis Valuskis (1926)

riamas kino aktoriams) Muziejus, 
nuo seniau čia gyvena Francis Va
luskis, “Acirema Corporation” pir
mininkas. Jis verčiasi kino filmų 
teatru. Kartu yra mėginęs ir pats 
šį tą lietuviško pagaminti.

Vienas tokių F. Valuskio pastaty
mų yra 1926 m. susuktas filmas 
“Naktis Lietuvoje” — ’’apysaka iš 
Lietuvos kovų dėl apšvietos ir lais
vės”, kaip jis ją pavadino.

Veikale vaidino vietos lietuviai.
Drabužiai, dekoracijos, reikalingi 

daiktai, net arkliai — gauti iš Ho- 
lywoodo studijos.

Veikalas vaizduoja knygnešio Vi- 
tėno šeimos tragediją. Veikia 8 
lietuviai, 1 žandaras ir 3 rusų karei
viai. Trunka apie valandą laiko.

Iš visų “aktorių” apie pusę dar 
gyvena. Moterys ištekėjo Edna Bud- 
rikaitė tada buvo 5 metų mergaitė), 
išsikėlė į kitus miestus, sunku vi
sus besusekti. Tik vienas “akto
rius”, vaidinęs žandarą, tebėra dar

Scena prie sienos: Vitėnai rusų žandarų nušauti, lieka našlaite duktė.
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LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS, 
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis*’.

Los Angeles, Calif.
LITHUANIAN MELODY HOUR

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

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

Zelzah St., Encino, Calif.

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

Sekmadieniais 7-8 vai. vakaro.
“rogramos vedėjas - Juozas Olšauskas.

Reikalų vedėjas ir pranešėjas: 
Leonardas Hartvigas

17 Eagle St., Amsterdam, N. Y.

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"

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

WBMD 750 kilocycles
Programos vedėjai: Albertas Juškus, 

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

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

So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių kultūrinė 
Radijo Programa

Sekmadieniais —■ 8~9 vai. rytą.
AM bangomis 1190 kilociklų; FM bango

mis 105.7 megacikly iš 
WKOX, Framingham, Mass.

P. Viščinis, programos vedėjas, 
173 Arthur Street, 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

radijo Šeimos programos
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio 

10:00 — 11:00.
Šeštadienį is sekmadienį 8:00—9:30. 

"Vakaruškos" pirmadienio vak. 7:00-8:00- 
Visos programos iš

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

Tel.: HEmlock 4-2413.

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo programa 

TĖVYNĖS GARSAI 
penktadieniais 8—9 vai. vakaro 
per WXEN-FM stotį 106,5 mc 
Vedėjas — Juozas Stempužis.

4249 Lambert Rd., Cleveland 21, Ohio 
Tel. 382-9268

Detroit, Mich.
“BALTIC MELODIES"

radijo valandėlė jau nebeveikia.
Buv. vedėja serga ligoninėj. Paskutiniuo

sius dvejus metus valandėlę vedė 
Anelė Ambrazienė.

LITHUANIAN MELODIES Radijo valandėlė 
girdima kiekvieną šeštadienį 4:30-5:30 pp. 

iš Detroito stoties WJLB — 1400 kil- 
Vedėjas Ralph Valatka.

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

“LITHUANIAN VOICE"

WQRS stotis, FM banga 105,1. 
Sekmadienio rytą nuo 8:30 iki 9 vai.

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

Tel.: VI 1-5724

Hartford, Conn.
"TĖVYNĖS GARSAI"

Connecticut valstybės kultūrinė valandėlė
Hartford — WPOP — 1410 klc.

Kiekvieną sekmadienį 11:00 iki 12:00. 
Programos vedėjas A. Dragūnevičius, 
273 Victoria Rd., Hartford, Tel. CH 9-4502

Madrid, Espana
VYKDOMOSIOS VLIKO TARYBOS 

RADIJO BIURAS MADRIDE 
TAUTINIS ISPANIJOS RADIJAS 

transliuoja lietuviškai 21:30 — 21:55 
Lietuvos laiku (arba 19:35—1955 Vid. 

Europos laiku) 25 ir 42 metrų bangomis. 
(Kartojama kitos dienos rytą 8:25 Lietuvos 

laiku [6:10—6:25 Vid. Eur. laiku] 42 
metrų banga) ir nuo 17:40 iki 17:55 vai. 

42metrų banga (9.370 kl.).

New York - New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ"

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

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

Tel.: WAverly 6-3325

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WTEL — 860 kilocycl. 

Šeštadieniais nuo 3:40 iki 4:30 p.p.
Kultūrinės, politinės apžvalgos, žinios, 
vietos kronika, muzika ir skelbimai.

Valandėlės vedėjas Adolfas Gaigalas. 
Programas tvarko ir praveda redakcinis 

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

Pittsburgh, Pa.
The First Lithuanian Radio Program in 

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

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

Povilas ir Gertruda Dargiai.
Visais reikalais kreiptis:

2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.

Rochester, N. Y.
Lietuvių Radijo Klubas

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

9:30 — 10:00 rytą. 
Klubo valdyba:

Pr. Saladžius, garbės pirm., 309 Alphonse 
5t. (21); Pr. Puidokas, pirm. 38 St. Jacob 
St. [21); A. c tminis, vicepirm. 226 Lux St. 
(21); Vyt. Žmuidzinas. ižd. 235 Furlong 
St. (21); R. Kiršteinas, sekr. 213 Berlin St. 
(21); Br. Krckys, narys 10 Dudley St. (5). 
Programas praveda valdybos nariai ir šie 
7edėjai:R. Gaidytė, St. Ilgūnas, D. Šiurilie* 

nė, H. Žemelis.

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS

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

41,15 ir 50,34 metrų bangomis.
Vedėjas Dr. J. Gailius.
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Toronto, Ont, Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

Kiekvieną sekmadieni nuo 1 iki 2 pp. 
WHLD stotis, Niagara Falls, N. Y. Banga 
1270. Programos ved. J. R. Simanavičius, 
974 College St., Toronto 4, Ont., Canada.

Te'zef.: LE 4-1274 — Daina Co.

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

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

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

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA 

WATR, Waterbury, 1320 kilocycles.
Kiekvieną šeštadienio vakarą 

6:40 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

LITHUANIAN MAPS

Andrius, with the technical assis
tance of Profs. A. Salys, Stp. Kolu
paila, K. Pakštas, Drs. M. Braks, M.

Gimbutas, and A. Šapoka.
is now available, compiled by J.

A multicolored map of Lithuania 
This is the definitive map of 1939, 
with insets of Lithuania in the

Bronze and Iron Age.

Only a limited supply available.

Wall map, approx. 35x46: $4.50
Book map, in folder: $3.50

Now available to Lithuanian Days 
readers

LIETUVIU DIENU 
žurnalo ir knygy 

PLATINTOJAI 
uji.ul. AIV1 c. ri i r\ u VALaT.. 

oaitiiKv.e, Ma. — A. Cesoms, K. Bradunos. 

Brooklyn, N. Y.— J. Pašukoms, 
So. Boston, Mass. — D. Giedraitis, S. MAP 
kus, 
Chicago, III. — K- Babickas, Balys Braz

džionis, V. Grebliūnas; J. Karvelis;
Marginiai, P. Švelnys, Terra, 

B. Urbonas, V. Būtėnas.
Cicero, III...— J. Memenąs, E- Stangen- 

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

thony's Parish Library-
Elizabeth, N J. — P. Kudulis, A. Rūdai

te*.
E. St. Louis, HI. — A. Vaitkus. 
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis. 

Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas. 
Newark, N. J. — K. Trečiokas.
Omaha, Nebr. — E. Ribokienė, kun. L 

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

V. Karalius.
Pittsburgh, Pa. — F. Žilionis. 
Rochester, N. Y. — A. Sabalis. 
Waterbury, Conn. — J. Gaidys, Spauda. 
Waukegan, 111. — V. Petrauskas. 
Wilkes-Barre, Pa. — V. Ramanauskas. 
Worcester, Mass. — P. Pauliukonis.
■\

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

Rev. A. Perkumas. Z. Domeika

ANGLIJOJE:

London — D. Daunoraitė.

KANADOJE:

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

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

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

AUSTRALIJOJE:

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

SKAITYKITE 
“LIET. DIENŲ” LEIDYKLOS 

IŠLEISTAS KNYGAS

Pakeitę adresą, tuojau praneškite, 
kad nesusitrukdytų žurnalo 

siuntimas.



A. TAMOŠAITIENĖS KILIMAS: KARALIAUS MINDAUGO KRIKŠTAS.LIETUVIU

DIENOS
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