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h Front Cover - Pirmasis
B Juozas Kapočius — publisher of the Lithu- 
y anian Encyclopedia, South Boston, Mass.
Uj After 1948 more than 30,000 Lithuanians of 
U various professions came from displaced per
is sons’ camps to the United States. Among them 
Į number were instructors, teachers, physicians, 
p engineers, writers, journalists, artists... Lithu- 
U anian press became livelier, new newspapers, 
U magazines, books were being published. But the 
g most outstanding accomplishment came in 1953 
H when the Lithuanian Encyclopedia began its 
|| publications.

The initiative was taken by Mr. J. Kapočius. 
H Born in 1907, he obtained a degree in techno
ll logy in Lithuania. From 1927 to 1933 he lived 
g in Uruguay and in Montevideo he learned the 
H printing trade. Upon his return to Lithuania, 
y he was manager of the large printing houses, 
Į3 established his own engraving co. improved 
H printing methods. He worked in the printing 
H business after fleeing the communist regime. 
H Upon arrival in the U. S., he worked in Ameri- 
H can printing firms, was head of the Franciscan 
gg printing-office in Brooklyn, N. Y. In 1953 he 
H purchased his own printing-office which began 
H printing the Lithuanian Encyclopedia and other 
jj books.

Editor-in-chief was Prof. V. Biržiška (he died 
U pedia pubished in Lithuania. He was assisted 

, by Dr. J. Girnius, Dr. J. Puzinas, P. Čepėnas 
S in 1956), former editor-in-chief of the Encyclo- 
ra and other scholars’. Various editors collect 
H material for separate categories, such as lite- 
y rature, science, art, geography, and so on. 
g Beside general information, the encyclopedia 
H includes sufficient material in lithuanistic sub- 
j jects. During the past 10 years the encyclopedia 

had about 700 collaborators. Since that year, 
until today, 29 volumes have been published,, 
each of almost 450 pages and many illustra
tions. 35 volumes in all are being planned. In 
its contents the Lith. Encyclopedia is one and 
a half times as big as the English The Univer
sal Standard Encyclopedia.

Juozas Kapočius — Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas, So. Boston, Mass.

1953 m. pradėtos leisti Lietuvių Enciklopedi
jos iniciatorius Juozas Kapočius, g. 1907 , Lie
tuvoje baigęs technikos mokslus, nuo 1927 m. 
iki 1933 m. gyveno Urugvajuje, ten išėjo spaus
tuvininko mokslų ir grįžęs Lietuvon dirbo di
desnėse spaustuvėse. Vėliau įsteigė moderniškų 
cinkografijų, pagerino spaudos priemones. Po 
komunistų okupacijos gyveno Vokietijoje, o at
sikėlęs į JAV-bes vėl dirbo spaustuvėse, buvo 
Pranciškonų spaustuvės vedėjas, kol 1953 m. 
įsigijo savo spaustuvę ir pradėjo leisti ir spaus
dinti Lietuvių Enciklopedijų, kurios per 10 me
tų išėjo 29 tomai. Iki galo dar numatoma apie 
5 tomai, (plačiau apie L. E. žiūr. šio nr. 7-8 p.).

L. Enciklopedijos vyr. red. pradžioje buvo 
prof. V. Biržiška, Lietuvoje redagavęs Liet. En
ciklopedijų. Jo padėjėjais pakviesti dr. J. Gir
nius, dr. J. Puzinas, P. Čepėnas. Biržiškai 1956 
m. mirus, enciklopedijų redaguoja minėti trys 
redaktoriai, talkininkaujami visos eilės skyrių 
redaktorių. Lituanistikos ir specialaus Lietuvos 
tomo redaktorium yra dr. V. Maciūnas.

Back Cover - Paskutinis
Statue of Liberty in Riga, Latvia. (1935.). 

Sculptor K. Zale, arch. E. štalberg.
More about Latvia see on pages 13 and 22.
Latvijos Laisvės paminklas Rygoje, pastaty

tas 1935 m. Skulptorius K. Žale, arch. E. štal
berg. (Daugiau apie Latvijų žiūr. 13 ir 22 p.)
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metams — $3.00. Adresas: L. A. V., 4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90029





Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos 1963 metų spalio 12-13 d. New 
Yorke įvykusio suvažiavimo dalyviai ir dalis svečių.

Sėdi (iš kaires): Balys Paramskas, Kazys Grinius, Jonas Liūdžius, V. 
Vaidotas, Leonas Girinis, Juozas Andėnas., Zigmas Dailidka, L. Šmulkštys, 
Juozas Pajaujis, Birutė Novickienė, Marija Kregždienė, Balys Matulionis, 
Preikštienė, Gražina Grinienė, Jonas Kardelis, Vincas Tercijonas, Antanas 
Novickas, Kipras Bielinis, B. Vasyiionis, Albertas Ošlapas; stovi: Antanas 
Kaunas, Vincas Kanauka, Vaclovas Alksninis, Jonas Daugėla, Juozas Ju-

rašiūnas, Pranas Dulevičius, Antanas Kučys, Henrikas Blazas, Jonas Ber- 
šius, Jonas Kiznis, Jonas Petrgnas, Pranas Zunde, Juozas Miklovas, An
tanas Gureckas, Kostas Jurgėla, Leonas Preikštas.

Iš kongresmano Ray J. Madden pagerbimo. Scdi konsulas dr. P. Dauž- 
vardis, kongr. R. J. Madden, Birute Indreikaiec skaito įteikiamą adresą, 
stovi parp. kleb. kun. I. Vichuras.
Members and guests of the Lithuanian Populist Peasant Union convention 
on October 12—13 in New York. Foto V. Maželis

Jaunimo bendrabarbiavimas
Daug kalbame apie laisvojo pasaulio lietuvių bendruomenę — 

organizuotą ir neorganizuotą. Statome jai uždavinius ir reikalavimus. 
Bet ar visi tai girdi? O tačiau yra sričių, kurias reiktų labiau paju
dinti savo pačių tarpe — ne už jūrų marių, Tai priaugančioji bend
ruomenė — mokyklinis jaunimas. Jis auklėjamas šeimoje, mokomas 
lituanistinėse mokyklose, — tai ir viskas. Kartkartėmis pasirodą perio
dikoje nusiskundimai ir rūpesčiai rodo, kad ne viskas. Jaunimas rei
kalingas naujų akstinų, kad jis augdamas ne tik neatitrūktų nuo sa
vo bendruomenės, bet kad joje augtų ir pats ją ugdytų. Ieškant tam 
uždaviniui būdų, norime atkreipti dėmesį į periodikoje neseniai pa
sirodžiusi J. Viekšnio rašini “Vienos šeimos vaikai” (Draugas, spalio 
31 d.).

Autorius, aptaręs tremtinio ir emigranto skirtumus, po platųjį pa
saulį išsisklaidžiusius, nuo komunizmo pasitraukusius lietuvius, būtų 
linkęs vadinti tremtiniais, kuriems ne tiek turi rūpėti valgis ir gėrimas, 
kiek savo krašto likimas ir lietuvybės išlaikymas. Jo žodžiais, “jauno
sios kartos ugdymas lietuvybei ir tautinės kultūros puoselėjimas to
limesnėje distancijoje be laisvo Lietuvos vizijos vargu būtų įmano
mas...” Kas tą viziją turi nešti gyvą? Autoriaus atsakymas: jaunimas.

“Kaip augmenijai tarpti reikia palankių gamtos sąlygų, taip ir 
bendruomenės uždaviniams sėkmingai spręsti reikalinga palankios 
atmosferos. Tokią atmosferą galės sudaryti bendruomeniškasis pasau
lio lietuvių solidarumas. Jei mūsų meno ar mokslo kūriniai, gimę vie
name krašte, suras kelius ir į kito krašto bendruomenes, kultūrinės 
kūrybos kreivė kils. Jaunimo išlaikymo lietuvybei problema viename 
krašte lengvės, jei jis jaus kitų kraštų lietuviško jaunimo dvasinį ar

tumą... Pasimokykime iš draugų ir savo priešų. Jie ruošia tarptauti
nius jaunimo kongresus, konferencijas, suvažiavimus. Mūsų jaunimas 
bendradarbiauja, rungtyniauja ir pešasi savo tarpe... Kai kurios Ame
rikos mokyklos “sister-school” vardu globoja mokyklas kituose kraš
tuose. Miestai globoja miestus. Ypač Kalėdų proga siunčiamos dova
nos konservais, rūbais, knygomis. Kodėl mes negalėtume to padaryti? 
Pvz., kodėl Chicagos ateitininkai negalėtų “broliais-seserimis” pasi
rinkti San Paulo at-kų, Clevelando neolituanai — Auckland© neolitu- 
anų, Detroito santariečiai — idėjos brolių Adelaidėje, New Yorko 
skautai — Vasario 16 gimnazijos skautų? JAV lietuviai studentai, li
tuanistinių mokyklų mokiniai, ideologinės organizacijos pagal išdirb
tą planą turėtų išeiti į platų bendradarbiavimo lauką su kitų kraštų 
lietuvišku jaunimu... Susirašinėjimas laiškais, pasikeitimas dovano
mis delegacijų atsilankymas galėtų būti pradinėmis bendradarbiavi
mo formomis. Vėliau — pagal galimybes suvažiavimai, konferencijos, 
sporto šventės.” Taip, tautinių šokių šventė šiais metais Chicagoje 
parodė, kaip jaunimas tai priima ir kiek tautinės savigarbos įgauna, 
matydamas, jog jis ne vienas, o — tūkstančiai.

Planų, pasiūlymų, projektų eilę būtų galima tęsti. Juos nesunkiai 
suras jaunimo vadovai, mokytojai, tėvai. Tik reikia pradėti. Sibiro 
jaunos lietuvaitės kalinės parodė, kad ir iš žiauriausių sąlygų gali iš
siveržti dvasia, kuri stiprintų ir stebintų visą pasaulį — jų maldų kny
gelė šiandieną šimtais tūkstančių egz. plinta ne tik anglų, vokiečių, 
danų, italų, bet ir kinų pasaulyje. Ar laisvasis lietuvių jaunimas ne
turėtų turtų, kuriais galėtų pasidalinti su kitais savo broliais-seserimis ? 
Į tai atsakys pats jaunimais savo energija, kurios jis niekad netrūksta.
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Vienas iš posėdžių Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų suvažiavime New Yorke spalio 12-13 
dienomis. J. Audėnas referuoja Lietuvos laisvi
nimo klausimą šio meto politinėj situacijoj.

J. Audėnas referring on Lith. freedom prob
lems at Lith. Populist Peasant convention.

PASAULINĖ SITUACIJA IR LIETUVOS LAISVINIMO AKCIJA
Iš Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos suvažiavimo 

75 metų sukakties ženkle
šių metų spalio mėn. 12 ir 13 dienomis New 

Yorke Sheraton-Atlantic viešbutyje įvyko Lietu
vos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos (LVLS) 
visuotinis suvažiavimas, pravestas 75 metų Są
jungos sukakties ženkle. Suvažiavime ypatingas 
dėmesys skirtas tarptautinės padėties apžvalgai 
ir lietuviškosios veiklos šioje situacijoje pritai
kymui ir suaktyvinimui.

Suvažiavimo oficialiojoje dalyje išrinktas su 
važiavimo prezidiumas, kurį sudarė: dr. B. Ma
tulionis, B. Paramskas ir P. Liūdžius, sekreto
riai — B. Mačiūnienė ir Z. Dailidka.

Po eilės sveikinimų suvažiavimas savo ruožtu 
nutarė pasveikinti šių metų sukaktuvininkus — 
P. Grigaiti, M. Krupavičių, K. Bielinį ir Stp. 
Kairį, Vasario 16 akto signatarą.

Pirm. adv. L. Šmulkštys savo kalboje nupasa
kojo VLS istorijos tarpsnius ir augimą, iškelda- 
damas eilę žymiųjų veikėjų. Liaudininkų parti
jos pradininkų eilėse jis suminėjo V. Kudirką, 
Kazį Grinių, Petrą Kriaučiūną, Joną Staugaitį, 
Juozą Bagdoną, Petrą Leoną, Vincą Palukaitį, 
Mykolą Šleževičių, Feliciją Bortkevičienę, Albi
ną Rimkų, Joną Vileišį, Zignmą Toliušį, Jurgį 
Krikščiūną... Iš liaudininkų spaudos žymiausi 
leidiniai — Varpas, ūkininkas, Lietuvos žinios, 
kurių redaktorius dabar redaguoja Nepriklau
somą Lietuvą (Kanadoje), Chicagoje išeina dvi- 
mėnesinė Sėja (red. E. Boreiša ir G. J. Lazaus
kas), ten pat neperiodiškai leidžiamas Varpas 
(red. J. Pajaujis).
Sąjungos tarpsniai metų bėgyje buvę tokie: 
Lietuvių Demokratų Partija (1902) — Valstie
čių Sąjunga (1905) — Socialistai Liaudininkai 

Demokratai (1917) — ir Valstiečiai Liaudinin
kai (1920).

Po oficialiosios dalies, kurios metu buvo daug 
sveikinimų žodžiu ir raštu, šiais klausimais bu
vo išklausyti du referatai: J. Audėno “Lietuvos 
laisvinimas šiandien” ir P. Zundės “Tautos 
išlaikymo problema”. Diskusijose ir pasiūly
muose iškelta eilė minčių Vilko vykdomų dar
bų sustiprinimui ir pagerinimui.

Antrojoj suvažiavimo daly j H. Blazas skaitė 
referatą “LVLS nusistatymas pagrindiniais 
klausimais”, (žiūr. referatų santraukas bei iš
traukas atskirai kituose puslapiuose. Red.)

Po diskusijų ir pasisakymų šiuo klausimu 
(dėl LVLS nusistatymo) pasisakyta už specia
lios komisijos sudarymą, kuri, panaudodama 
suvažiavime pranešėjų patiektą medžiagą, pa
ruoštų:

a) Lietuvos laisvinimo akcijos planą, pride
rintą prie besikeičiančių tarptautinės politikos 
aplinkybių;

b) LVLS-gos deklaraciją dėl mūsų siekiamos 
politinės, socialekonominės ir kultūrinės sant- 
tvarkos atkursimoje laisvoje Lietuvoje.

Vakare įvyko banketas, kurio metu buvo pa
minėta 75 metų varpininkų judėjimo sukaktis. 
Bankete kalbėjo Jonas Kardelis.

Meninę programą atliko J. Krištolaitytė-Dau- 
gėlienė, akomponuojant A. Mrozinskui, ir V. 
Žukauskas.

Trečiame posėdy, kuris įvyko sekmadienio 
rytą, Sąjungos ir bendrai mūsų organizaciniais 
reikalais pranešimą padarė Z. Dailidka, palies
damas mūsų laisvinimo darbą dirbančių insti
tucijų (Vilko) ir Lietuvių Bendruomenės — Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Centro valdybos 
santykius.LVLS Centro komitetas šių institu
cijų atžvilgiu buvo tokio nusistatymo:

1.) Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas (Vilkas) krašte sudarytas, įgaliotas ir įpa
reigotas reikšti ir vykdyti pavergtos tautos va
lią bei daryti užsienyje viską, kas galima lietu
vių tautai išlaisvinti iki atstatymo nepriklau
somos demokratinės Lietuvos respublikos buvo, 
yra ir turi būti vyriausiu Lietuvai vaduoti or
ganu ir vadovauti tai kovai visame pasaulyje.

2) Lietuvių Bendruomenė rūpinasi pirmoje 
eilėje lietuvybės išlaikymu, lietuvišku švietimu, 
mokslo, meno ir visais lietuviškais kultūriniais 
reikalais.

Po diskusijų ir nuomonių pasikeitimų šiam 
Centro Komiteto nusistatymui pritarta. Taip 
pat buvo pasisakyta už mūsų spaudos ir varpi
ninkų organizacinio judėjimo sustiprinimą.

Pabaigoje buvo pranešti korespondenciniu 
būdu vykdytų Centro Komiteto rinkimų rezul
tatai. Pareigomis bus pasiskirstyta vėliau. Da
bartinėje kadencijoje centro komiteto pirmi
ninku buvo adv. L. Šmulkštys.

Suvažiavimą savo darbotvarkės apimtimi ir 
pranešėjų pasiruošimu reikia laikyti pavykusiu, 
nors dalyvių galėjo būti daugiau. Z. Dailidka
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JUOZAS AUDĖNAS Mintys iš H. Blazo pranešimo
"Lietuvos laisvinimas šiandien" "L. V. L. S-GOS NUSISTATYMAS PAGRINDINIAIS KLAUSIMAIS"

Jis plačiai analizavo tarptautinę padėtį ir 
pabrėžė joje esančius naujus lūžius. Jie esą, 
liepos 27 d. Maskvoje pasirašytoji sutartis dau
giau nebandyti branduolinių ginklų; Kinijos- 
Sovietų Sąjungos ginčas ne dėl komunistines 
“biblijos” aiškinimų, bet dėl realių ekonominių 
ir teritorinių klausimų. Referentas paminėjo 
visišką Sovietų Sąjungos įtakos laisvojoje Eu
ropoje netikimą ir jos nepasisekimus naujose 
Azijos ir Afrikos valstybėse. Bet už tat komu
nistinė įtaka, Sovietų Sąjungos varoma, nepa
prastai auganti Pietų Amerikos valstybėse, kur 
ne vienoje vietoje jau esąs stipriai įsigalėjęs 
tikras komunistinis revoliucinis judėjimas. Per 
šį judėjimą, pranešėjas mano, būsiąs pradėtas 
didelis puolimas prieš JAV tuose kraštuose 
esančią plačią ekonominę invaziją. Kylanti 
kurstoma revoliucija prieš kapitalizmą ir tuo 
netiesiogiai bus mušamas pats didžiausias So
vietų Sąjungos priešas — JAV. Dabartinis JAV 
meilinimasis, išeinąs iš komunistų interesų 
kuo greičiau ir kuo stipriau įsigalėti Pietų Ame
rikos valstybėse.

Pradėtasis kviečių “bandelis” labai gerai nu
teikė šio krašto vyriausybę ir visuomenę sovie
tų naudai, ko toli gražu per visą metų eilę ne
galėjo padaryti praktikuotieji kultūriniai mai
nai net su pačiu “Bolšoj Teatr” priešakyje, šio
je vietoje J. Audėnas pabrėžė, kad Mefisto dai
na “Vien tik auksas valdo mus” turi daug pa
grindo.

Kalbėtojas toliau sakė, kad iš daugelio gar
bingų valstybių vyrų pavergtųjų tautų, tuo pa
čiu ir Lietuvos, adresu sulaukiame daug gražių 
žodžių ir simpatingų linkėjimų... patiems išsi
laisvinti. Tačiau, kai pavergtųjų tautų organiza
cijos reikalauja, kad jų byla būtų iškelta Jung
tinėse Tautose, kad būtų reikalaujama pašalin
ti iš Rytų ir Vidurio Europos sovietinį koloniz- 
mą, neatsiradusi nė viena valstybė, kuri tą 
klausimą keltų. Esanti nerašyta tyla: “Neer
zinti rusų”.

Toliau prelegentas plačiau sustojo ties 
Tarptautine Valstiečių Sąjunga, ties Paverg
tųjų Europos Tautų Seimu ir ties Vyriausiuoju 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu ir jų plačiai 
išsišakojusiais darbais. Buvo pabrėžta, kad šio
se naujose sąlygose reikia dar daugiau susi
kaupti, nes teksią dar didesnės klūtys nugalėti. 
Priminė imti dėmesin Winston Churchil’io per 
karą britų tautai kartotus žodžius, kad, jei da
bar sunku, reikia dar labiau kentėti, nes bus 
dar sunkiau, šiuos žodžius mums reikią gerai 
įsidėmėti, nes būsią ir naujų sunkumų. Kalbą 
baigė pasinaudodamas poeto p osmu: — Dar 
daug ko trūksta mums šiandieną, / Dar daug 
sunkių darbų mus laukia, / Dar reiks kovot ne 
vieną, / Bet šimtą kartų, — tebešaukia!

Baigdamas savo kalbą J. Audėnas pasiūlė: 
“Pradedant ’tamsiosios dramos naująjį aktą’ 

turime pajieškoti ir naujų kovos priemonių ir 
tas pačias efektyviau panaudoti. Todėl siūly
čiau :

1) nuolatos besikeičiančiose tarptautinėse są
lygose mūsų Lietuvos laisvinimo koncepcijoje 
pirmoje vietoje turime žiūrėti, kad nuolatos 
augtų mūsų gyvosios tautinės pajėgos, kad jos, 
jungdamos! į bendrą darbą, būtų nemažiau vil
tingos ir kovingos už tas, kurios iki šiolei sto
vėjo visų kovų priešakyje;

2) kai pasaulyje susidaro nuomonės, kad Vi
durio Europois satelitinių valstybių valdomi 
kraštai yra laisvos ir nepriklausomos valstybės, 
tai mes turime visur ir visuomet pabrėžti, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija yra paverstos Sovie
tų Sąjungos ketoninėmis teritorijomis;

3) greta jau išpopuliarinto sovietinio kolo- 
nizmo Europoje turėtume reikalauti, kad kuo 
greičiau būtų sutvarkytas II-jo pas. karo Rytų 
ir Vidurio Europos baisusis palikimas;

4) pakartotinai turėtume vis pabrėžti, kad II 
pasaulinis karas buvo pradėtas ne dėl 1938 m. 
Miuncheno susitarimų, bet 1939 m. Hitlerio ir 
Stalino (Vokietijos ir Rusijos) sutartimi, ne 
tik pasidalinti svetimų valstybių žemėmis, bet 
ir karo metu vienas kitą remti materialinėmis 
ir karinėmis priemonėmis (tai ir buvo daroma);

5) š. m. rugp. 31 d. PLB Seime Toronte Jo-

H. Blazo referatas, skaitytas LVLS suva
žiavime susidėjo iš trijų dali: 1. Įžanginės 
kurioje aptariama liaudininkų idėjų ir jų sieki
mų plotas ir veikla praeityje, ir dabartyje, sąly
gos ir dabarties uždaviniai, 2) Deklaratyvinė, 
kurioje pasisakoma, kaip sąjunga žiūri į dabar
tinę Lietuvos okupacinę padėtį, ko sąjunga sie
kia, prieš kokiuos okupanto veiksmus protes
tuoja, koks turėtų būti įvestas Lietuvoje, atga
vus laisvę, socialinis, ekonominis, kultūrinis 
gyvenimas, teisės ir privilegijos; paskutiniuo
se paragrafuose (iš visų 16-kos) pasisakoma 
dėl lietuvių laikysenos pasaulinės politikos po- 
sūkuriuose ir reiškiama tikėjimas laisvųjų lie
tuvių ištverme kovojo uš Lietuvos išvadavimą.

LD skaitytojus supažindiname su pirmosios 
dalies mintimis.

Pažymėjęs, kad nuo varpininkų — t. y. vals
tiečių liaudininkų, ideologijos ir principų pradi
ninkų, susiformavimo praėję 75 metai, referen
tas tą laikotarpį pavadino visais atžvilgiais la
bai reikšmingų. Jame “visas pasaulis buvo ke
lis kartus sukrėstas taip, kad visa pasikeitė. 
Griuvo monarchijos. Iškilo tautų apsisprendi
mo teisė, JAV prezidento Wilsono pirmojo pa
saulinio karo metu iškelta. Jei ir ne visuotinai, 
dalinai ji buvo įkūnyta. Ji ir mums lietuviams 
padėjo atstatyti nepriklausomą Lietuvos vals
tybę.

Po pirmojo pasaulinio karo demokratiniai-li- 
beralinės ir socialinio teisingumo idėjos, buvu
sios anksčiau daugiau teoretinių svarstymų ir 
siekimų skatintojos, pradėjo reikštis praktiškai 
valstybių vidaus santvarkose. Tačiau tas pro
cesas žymioje Europos dalyje buvo sustabdy
tas: Rusijoje — komunizmo, Italijoje — fašiz
mo, Vokietijije — nacizmo. Neišvengė autorite
tinės santvarkos ir Lietuva, o taip pat ir jos 
kaimynai šiaurėje ir pietuose.

Eluropa, vietoje evoliucionavusi demokrati- 
niai-liberaline kryptim, nukrypo į autoritetizmą, 
į diktatūrą, vistiek ar vieno asmens ar vienos 
partijos: juodos, rudos ar raudonos.

Tironiškųjų agresijų, rudos ir raudonos, pasė
koje prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Demo- 
kratiniai-liberaliniai vakarai jį vedė prieš rudą
ją ir juodąją tironijas Europoje, prieš aklą ir 
agresyvų imperializmą Azijoje. Demokratiniai- 
liberaliniai vakarai po karo žadėjo atstatyti 
tautų laisves ir teises, tautines nepriklausomas 
valstybes, kurios buvo patekusios į tironiškųjų 
agresorių ir imperialistų nagus. Tai buvo pa
žadėta Atlanto Chartos, JAV ir Didžiosios Bri
tanijos pasirašytos ir paskelbtos.

Tačiau įvyko didžiausia ir tragiškiausia isto
rijoje klaida. Kad nugalėtų juoduosius, ruduo
sius ir geltonuosius tironus, vakarai padarė 
raudonąjį Maskvos tironą savo sąjungininku ir, 
karą laimėję, nesugebėjo nei jo suvaldyti, nei 
jo grobuoniško imperializmo apkarpyti, nei jo 
užgrobtų tautų ir valstybių atstatyti, kurių tar
pe buvo ir Lietuva.

šiandien kova tarp demokratiniai-liberalinių 
vakarų ir Maskvos komunistinės tironijos tę
siasi. Toji kova, tačiau, vedama ne karine jėga, 
bet kitais būdais. Tą kovą apsunkina tai, kad 
pasikeitusiame pasaulyje atsirado nauji neišmė
ginti kovos būdai, nauja branduolinio ginklo re
alybė, naujas pasaulio pasidalinimas, naujų 
priemonių ieškojimas. Galima būtų tvirtinti, 
kad visos gyvenimo sritys šiandieną gyvena 
pereinamąjį laikotarpį, net krizę.” 

nas Kardelis kalbėjo, kad reikia surinkti mili
joną parašų Lietuvos laisvinimo reikalui, šią 
sveika mintimi turėtume vadovautis ir suakty
vinti PET Seimo pradėtąją akciją, kai buvo 
visi paraginti siųsti laiškus Jungtinių Tautų 
Specialiam 24 Komitetui Kolonizmui likviduoti, 
štai ir jo adresas: H. E. Ambassador Sori Cou
libaly, Chairman Special Committee of 24, 
United Nations, New York 17, N. Y.

Krizės paliestas sritis H. Blazas nurodė šias: 
tarptautinius santykius, ir jų tvarkymą, ypač 

tarp demokratiniai-liberalinio ir komunistiniai 
diktatūrinio blokų;

tarptautinių santykių nepastovumą ir nevie
ningumą tiek vakarietiškame, tiek ir komunis
tiniuose blokuose; pasikeitimus interpretuo
jant ideologijas ir pasaulėžiūras;

ekonominių koncepcijų kitėjimą: valstybinio 
kapitalizmo krizę už geležinės uždangos ir 
laisvojo ūkio suvaržymus per valstybės didė
jančią galią vakaruose;

tikybas: ir katalikų, ir protestantų, ir kitų.
“Jei nebūtų krizės, katalikų vyskupai, su

važiavę Romoje, nesvarstytų pakeitimų, o taip 
pat protestantai nebūtų susirinkę Helsinkyje 
ir nebūtų kėlę teologijos pritaikymo klausimo 
naujiesiems laikams”, — teigė H. Blazas.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiim

“...Varpininkų gadynę paminėti, jos pradinin
kų asmenis pagerbti yra visų lietuvių reikalas. 
Jie skleidė idėjas ne vienai kuriai tautos daliai, 
o visai tautai, prikeldami ir ruošdami ją kovai 
Lietuvai išlaisvinti. Jų paskelbtos idėjos prigijo. 
Jų tikslas buvo įgyvendintas. Pradininkai-ini- 
ciatoriai pakilo virš srovių, jie liks amžiams 
tautos istorijoje, todėl jūsų šios dienos šventė 
minėtina visų lietuvių. Džiugu matyti, kad V.L. 
jubiliejinio suvažiavimo programa nesiriboja 
vien savo sąjungos tikslais, bet numato aukš
čiausiąjį visų mūsų tikslą — Lietuvos laisvi
nimo ir tautos išlaikymo problemas.”

JONAS BUDRYS, 
Lietuvos Generalinis Konsulas

UllllimillllllllllllllllllllllllllBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINII^

Jo manymu ir pats “žmogus, begyvenda
mas greit kintančiame pasaulyje, šiandien yra 
netekęs tikrumos pajautimo ir todėl jaučiasi 
pasimetęs.

Suprantama, kad ir varpininkų-demokratų- 
valstiečių-liaudininkų srovė šiandien nebe toji 
pati, kuri buvo prieš 75-rius metus. Pasikeitęs 
pasaulis, naujos realybės, nauja aplinka verčia 
mus ne tik pažvelgti atgal, kur buvome, bet taip 
pat įsigilinti į dabartį, kur esame, ir mėginti 
įžvelgti ateitį, į kur einame.

žvelgdami į praeitį su pasididžiavimu žymi
me 1886 metus, Varpo įsteigimą; 1890 m., Lie
tuvos ūkininko įsteigimą; 1903 metais Lietu
vos Demokratų partijos įsteigimą; 1905 metais 
Valstiečių Partijos įsisteigimą ir darbus Di
džiajame seime; 1914-17 metais Lietuvos Socia- 
listų-Liaudininkų partijos atsiradimą, vėliau 
valstiečių ir liaudininkų susiliejimą į vieną 
Valstiečių Liaudininkų Sąjungą; 1918—1926 
metus—dalyvavimą Lietuvos nepriklausomybės 
kovose, darbą nepriklausomą Lietuvą kuriant, 
vadovavimą nepriklausomos Lietuvos seimams, 
vadovavimą demokratinės Lietuvos Respubli
kos vyriausybėms ir vadovavimą Lietuvos res
publikai.”

H. Blazo nuomone, tai esąs liaudininkų “par
tijos ir srovės trumpas dienoraštis, kuris žy
mėjo nuveiktų darbų kelią.”

Liaudininkų srovės darbas visada buvęs skir
tas — “Ne didikams ir privilegijuotiems, bet 
kaimiečiams, darbo žmonėms, inteligentams.”

Liaudininkų programoje buvę užrašyta: “že
mės ir laisvės, apšvietos kiekvienam, žmogaus 
teisių savame krašte, tolerancijos ne taip ti
kintiems arba kitaip įsitikinusiems, gerbūvio 
ir lygybės visiems, nepriklausomo valstybinio 
gyvenimo Lietuvai.”

Daugelį tų idealų jie įrašę ir į Lietuvos 1922 
metų valstybinę konstituciją.

Kas buvo ir kas turi būti LVLS? — “Kaip 
valstiečių ir liaudies partija, mes niekad 
nelaikėm ir dabar nelaikome savęs elitu. Mes 
buvome visuomet su liaudimi ir liaudis buvo su

Pabaiga sekančiame psl.
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mumis. Tai ji mus politiškai pastatė gretų 
priešakyje, ji mus rinko į Nepriklausomos Lie
tuvos seimus, ji mums kartkartėmis pastatė 
Lietuvai vadovauti, nes tikėjosi, kad mums pa
dedant galės įkūnyti Lietuvoje pilnutinę laisvę, 
patikrinti teisėtumą visiems, siekti socialinio 
teisingumo, geresnės apšvietos ir visuotino 
gerbūvio.

Turime daryti viską, kad ryšiai tarp lietuvių 
tautos ir valstiečių liaudininkų nenutruktų. Jei 
fiziniai ryšiai dėl svetimos krašto okupacijos 
negalimi, turime išlaikyti minties ir idėjų ryšį, 
turime užtikrinti tautą, kad esame su ja, kad su 
ja kartu siekiame laisvės ir teisės atstatymo ir 
Nepriklausomybės Lietuvai.”

Toliau prelegentas pabrėžė, kad ir valstiečiai 
liaudininkai ir lietuvių tauta du kartus buvo is
torijos įvykių skaudžiai “pamokyti” — 1926 m., 
kai savieji aukratai paėmė valdžią, ir 1940 m., 
kai Sovietų Sąjunga smurtu užgrobė Lietuvą. 
Po 1926 m. perversmo savasis elitas pašalinęs 
valstiečius liaudininkus nuo valstybės vairo, už 
gniaužė demokratines laisves... Liaudininkams 
ir kt. partijoms atimta veikimo laisvė ir jos nu
varytos į pogrindį. Likiminėmis valandomis 
autoritetinis režimas liaudininkų balso neklau
sęs ir nepaisęs.

“Sovietų Sąjungai jėga okupavus Lietuvą, — 
tęsė H. Blazas: — vietoj “lietuviškojo eli
to” Maskva pastatė atsivežtąjį iš Maskvos ko
munistinį elitą, ji papildžius vietos išdavikais 
kad viską temptų ant Maskvos kurpalio. Jie ci
niškai naudojo liaudies ir valstiečio vardus, 
liaudžiai surišę rankas ir valstiečiui užčiaupę 
burną “Liaudies seimu” pavadino Maskvos pa
rinktus asmenis, kurių Lietuvos žmonės nei 
rinko, nei pažino, kas jie.

Komunistas, savo krašto išdavikas ir oku
panto pakalikas, pavadintas “liaudies sūnum”, 
tai yra liaudininku, o tikrasis lietuvis liaudi
ninkas pasodintas į kalėjimą, sunaikintas ar 
(ištremtas į Sibirą vergo darbams. 97i/2% lietu
vių tautos — žemdirbių, darbininkų, inteligen
tų — yra pavergta dviejų su puse % iš Mas
kvos atgabentų komunistų ir vietinių prisipla
kėlių.

Dabartinę Lietuvos padėtį palyginęs su Ku
dirkos laikais, H. Blazas sako: “Mes tikime, 
kad pavergtoje Lietuvoje gimsta naujos liaudi
ninkų kartos, nes kol yra Lietuvoje liaudis: 
valstiečiai, darbo ir vargo žmonės, idealistiškai 
nusiteikę inteligentai, tol ten bus ir tikrų liau
dininkų. Jie tiki į ateitį, kaip mūtų pirmtakai 
tikėjo, kenčia dantis sukandę ir laukia, kaip 
ir mes kad laukėme.”

Grįždamas prie išeivijos problemų, H. Blazas 
sako: “Mums čia rankos nesurištos ir burnos 
neužčiauptos. Mes žinom, ko turim siekti. Mūsų 
priesaikos, duotos 1922 m. Lietuvos valstybinei 
konstitucijai tebėra galioje ir mus įpareigoja.”

Mėgindamas nustatyti, kur šiandieną esame 
ir kąturime daryti, H. Blazas išeivijoje gyve
nančius taip suskirsto. — “Vieni mūsų norėtų 
gyventi tik praeitimi, pasilikdami akli dabar
čiai. Pavadinčiau juos praeitininkais.

Antri vėl, ignoruodami dabartį, per ją per
šokdami, norėtų statyti tiltą tiesiai iš praeities 
į ateitį, visai nesvarstydami klausimo, kaip il
gai dabartis tęsis, ar iš viso tokio ilgo tilto sta
tyba galima. Ypač emigracijoje. Juos pavadin
čiau ateitininkais

Treti vėl, daugiausia jaunimas, nepažinęs de
mokratinės nepriklausomos Lietuvos, bet nu
klausęs jos elito valdymo laikotarpį, siiūlo Lie
tuvos praeitį pasmerkti kaip konservativišką, 
net reakcionierišką, ir aplenkdami jos dabar
tinį pavergimą, siūlo įsijungti į idealistinę ame
rikietišką politinę filosofiją, ją skleisti po visą 
pasaulį, padaryti viso pasaulio sutvarkymo pa
grindu ir tuo būdu padėti Lietuvai atgauti lais
vę. Juos pavadinčiau universalistais.

Mes valstiečiai liaudininkai savo praeities 
nesmerkiame ir neturime smerkti. Mūsų politi
nė filosofija rėmėsi ir remiasi Europos ir kartu 
Amerikos lalisvės, teisėtumo ir lygybės visiems 
demokratiniais pradais. Praktiškai mes tuos 
pradus taikėme lietuvių tautai ir Lietuvos vals
tybinei santvarkai.

Jauniimui, šalia amerikietiškos politinės filo
sofijos pravartu gerai susipažinti su Lietuvos 
1922 metų valstybine konstitucija ir 1923 m. 
LVLS-gos politine programa, kur jis ras tai, 

ko jieško Jeffersono, Jacksono, Lincolno ir Wil- 
sono pasisakymuose ir veikloje. Ir dargi kiek 
daugiau, ypač socialinių nelygumų šalinimo sri
tyje.”

Valstiečių liaudininkų veiklos pobūdį ir po
žiūrį H. Blazas nusakė šiais žodžiais:

“Mes valstiečiai liaudininkai iš praeities pa
tyrimo žvelgiame į ateitį, bet neturime suig- 
noruoti dabarties. Mes visuomet buvome ir tu
rime likti dabartininkais, neatitrūkstančiais 
nuo tikrovės, kaip Vincas Kudirka kad buvo. 
Kaip Povilas Višinskis, Mykolas Šleževičius, Al
binas Rimka, Kazys Grinius, Jonas Vileišis, 
Felicija Bortkevičienė ir kiti kad buvo. Mes 
norime, kad ir mūsų jaunosios kartos tokios 
būtų. Idealistai ir tiesos ieškotojai, bet ne sva
jotojai; darbininkai savo tautai ir Lietuvai, bet 
ne svetimų dievų garbintojai; realistai, matą 
nepagražintą tikrovę su visomis neteisybėmis 
ir skriaudomis, bet iešką ir randą praktiškus 
būdus su jomis kovoti, jas šalinti ir vesti į 
laisvę, į nepriklausomos valstybės gyvenimą, 
į šviesią ateitį.

Pasisakydami dėl praeities, dabarties ir at
eities neturime jaustis vieni, šalia mūsų ir su 
mumis yra ir kitos Lietuvos demokratinės par
tijos su kuriomis praeityje dirbome vienose 
gretose ar koalicijose lietuvių tautos laisvei ir 
gerovei ir nepriklausomai Lietuvos valstybei. 
Kartu su jumis savo darbą tęsiame išeivijoje 
ir siekiame tų pačių tikslų. Kaip savo ilgame
tes sąjungininkes jas sveikiname, pasirįžę joms 
visuomet talkinti ir prašome taip pat jų talkos.

Lietuvos išsilaisvinimą iš sovietinės okupa
cijos, jos valstybės nepriklausomybės at
statymą ir jos laisvę laikome savo pagrindi
niais tikslais ir dedamės su visais, kurie tų 
pačių tikslų siekia. Tačiau norėtume perspėti 
tuos, kurie, nors ir kovodami prieš sovietinės 
okupacijos ir despotijos iš Lietuvos pašalinimą, 
savo politinės veiklos planuose puoselėtų savo 
despotijos įsistiprinimą išlaisvintoje Lietuvoje.” 
— Taip baigia H. Blazas savo vertą visų, ne 
tik valstiečių liaudininkų, pranešimo įžanginę 
dalį.

Deklaratyvinė dalis atiduota sąjungos specia
liai komisijai. Kada nors vėliau, be abejo, teks 
ir su ja susipažinti. Visų srovhi gairės žinoti
nos, einant Lietuvos laisvinimo kelių skinti.

VLIKO DVIDEŠIMTMETIS

Lapkričio 23 d. Vlikas (Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas) mini savo veiklos 20 
metų sukakti.

Susikūręs slaptai Lietuvoje vokiečių okupa
cijos metais (1943), apėmė visas žymesniąsias 
grupes, siekiančias Lietuvos laisvės atstatymo. 
Kartu su pasitraukiančiais iš komunistų oku
puojamos Lietuvos, komitetas atsidūrė tremty
je, Vokietijoje, kur pergyveno įvairių sunkumų 
iš okupacinių valdžių pusės, bet susilaukė dide
lio lietuvių bendruomenės pritarimo. Vėliau 
Vliko centras persikėlė Į JAV. Ilgus metus jo 
pirmininku buvo prel. M. Krupavičius; dabar 
Vilkui pirmininkauja dr. A. Trimakas. Iki šiol 
Vlikas buvo vyriausias Lietuvos laisvės kovų 
varytojas, atstovaująs pavergtuosius lietuvius. 
Dėl formalių nesutarimų iš jo pasitraukus po
rai grupių, Vlikas savo veiklą tęsė su nemažė
jančių aktyvumu. Visą laiką gyvas visų grupių 
apjungimo reikalas duoda vilčių, kad nesklan
dumai netrukus bus pašalinti, ir visos grupės 
ras bendrą kalbą ir vieną darbo ir kovos in
stanciją.

šioje Sukaktuvinėje Vliko pilnaties sesijoje 
numatoma dviejų dienų programa, kurioje bus 
Vliko veiklos, Konsolidacijos komisijos ir kiti 
pranešimai. Apie 20 metų veiklą ir darbus kal
bės J. Audėnas, Išeivijos dalyvavimą Lietuvos 
laisvinimo akcijoje referuos St. Lūšys.

Vliko dvidešimtmečio proga išeina specialus 
leidinys anglų kalba,, kuriame rašo St. Lūšys, 
J. Audėnas, dr. K. Šidlauskas, dr. D. Krivickas, 
dr. A. Trimakas ir kt. Leidinys skiriamas kita- 
tučiams supažindinti su lietuvių kova ir orga
nizacija atgauti Lietuvos laisvę.

Leidinio kaina $2.50. Užsisakant tiesiai iš 
leidėjo — $1.50. Vliko sukakties minėjimo ko
mitetai įvairiose liet, kolonijose kviečiami už
sisakyti po didesnį egz. skaičių reprezentacijai.

Užsakymus ir čekius siųsti: Elta, 33 West 
42 St., Rm. 928, New York, N. Y. 10036

Faustas Kirša

PAŠĖLUSI TETA

Nors sena (vistiek!) mano teta — 
Apkeliavo pasaulį plačiausiai.
Jos profesija buvo kita, 
čia tik užmojis buvo kalčiausias.

Ji turėjo brangių akmenų, 
Ji turėjo valiutų pundelį, — 
Iš kur gavo, tikrai nežinau, 
Bet jie apsukę galvą jos daliai.

Ji Gvinėjoj sustojo trumpai, 
Ji Australijoj buvo ir verkė: 
Giminių aplankyti kapai 
(Taip ir reik!) tetai nervus apdarkė.

Argentinoj gyveno duktė, 
Urugvajuj kažkoks giminaitis, 
O Kolumbijoj (žvilgtelk į ten!) 
Net kelias revoliucijas keitė.

Apvažiavo Karibų salas 
(Net Trujillą ant žirgo pamatė!), 
Pamatavo Hondūro salas 
Ir parašė: “Bala jų nematai!”

Atjaunėjo ir mano teta, 
Kai pažino Amerikos šiaurę. 
Ištino teta, kaip kupeta, 
Mėgo viską, kas pakelia taurę.

Ji aplankė Alaskos pusnis 
(O patekti Kanadon — tik juokas!). 
Ten, paglosčius net rogių šunis, 
Grįžo Linkolno žemėn santuokai.

Gavo žmogų čionykštės širdies, — 
Labai tinkamas poilsiams vyras: 
Neapgaus, neatims, tik pridės, 
Visais atžvilgiais senas, patyręs.

Kai teisybė visur paslėpta, 
Gera kartais gandais pasimėgaut.
Sako, buvo pašėlus teta, 
Sako, seniai ją vėpliškai ėdė.

O tai buvo seniai, jau seniai, — 
Bonapartas per Lietuvą ėjo, — 
Apledėjo net jo kailiniai, — 
Brangenybes velėnom apdėjo.

Laikui bėgant, po metų gilių, 
Geras aitvaras padegė lobius, — 
Pagarbinti ieško kvailių, 
O teta juos sapnavo ir grobė.

Taip ir eina tiesa su gandais, 
Taip ir vyko marga odisėja: 
žemė kaišęs karaliais, vadais, — 
Moteriškė su krepšiais išėjo.

Liko žemė graži, — Lietuva;
Visi vėplos, išminčiai pabėgo.
Būtų bėgęs ir kaimo šuva, 
Kiek vėliau nusispardęs nuo šlėgo.

Visados sumani ir drąsi
Per tremties apvedžiones prasmuko; 
Atviri kontinentai visi, — 
O kaimietiško proto netrūko.

(Kaip kitaip?) Skrido vėjais, laivais; 
Visur žarstė slaptus milijonus;
Griaužė noras pabūt su savais, 
O vėliau ir su kameleonais.

Prieštvaniniai Kanados miškai 
Kirtikus, — jos sūnus, — globojo, 
Kad kerštingiems kerštautų vilkai, 
Kad jos lobius užgultų sienojai.

Skarele ant kasų parišta, 
Teta niekur be veido nesmunka. 
Ji nekinta, tik kinta našta, 
Vis jai sekasi: sensta ir tunka.

žmones skerdė plieniniai karai, 
Neatlaikė nei duobės, nei mūrai. 
Visi dingo, kaip upės garai, — 
Kas kapan, kas greitesnis, — už jūrų.
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Stasys Santvaras

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS DEŠIMTMETIS
Puokštė pabaigtuvių vainikui

Toli nubėgo 1953 metų pavasaris, 
kada poroj kuklių kambarių, 366 W. 
Broadway, So. Bostone, susėdo prie 
darbo Lietuvių Enciklopedijos re
daktoriai, kada tame pačiame Ivaš
kų name menkutę raštinėlę įsiren
gė leidėjas, kada pradėjo tarškėti 
linotipai ir dūgzti spausdinimo ma
šina.

Nubėgęs dešimtmetis atnešė džiu
gių laimėjimų, atnešė nesusiprati
mų ir skausmo. Mirė Liet. Enciklo
pedijos vyriausias redaktorius prof. 
Vaclovas Biržiška, savo autoritetu 
patyrimu ir žiniom padėjęs didžia
jam leidiniui žengti pirmuosius 
žingsnius. Vėliau mirė dar visa ei
lė rūpestingų ir uolių Liet. Enciklo
pedijos bendradarbių. Prieš metus 
laiko mirė ir kitas didis jos rams
tis prof. Mykolas Biržiška. Atseit, 
laikas dirba savo darbų, o žmogus 
eina savo keliu.

šių metų lapkričio pradžioj su
kanka dešimt metų, kai pasirodė 
pirmasis Lietuvių Enciklopedijos 
tomas, anuomet mūsų tarpe sukė
lęs nemaža entuziazmo, bet drauge 
pajudinęs abejonių ir pesimizmo 
srovę, šiandien galime džiaugtis, 
kad laimėjo entuziastai. Laimėji
mas yra konkretus — jau atspaus
dinti 29 enciklopedijos tomai! Kiek 
iš arti galima įžvelgti, nepraeis nei 
pora metų — ir bus nupintas Lie
tuvių Enciklopedijos leidimo pa
baigtuvių vainikas.

Kai minime Lietuvių Enciklopedi
jos dešimtmetį, nenorom akys 
krypsta į tas dienas, kada buvo de
dami šio leidinio kertiniai akmenys. 
The Boston Post kultūrinio priedo 
bendradarbis James J. Canavan 
1953.IX.13 d. tame laikrašty rašė:

“Nuostabų užsimojimų įžiebė lei
dėjas Juozas Kapočius, mažas iš
džiūvęs žmogelis, kuris tik prieš 
kelerius metus pabėgo nuo komu
nistų ir su savo šeima atvyko į JAV. 
Jis iškėlė mintį spausdinti Lietuvių 
Enciklopedijų. Kai jis pasidalino 
savo mintimi su kitais lietuviais at
eiviais, visi jie sutiko, kad tai gera 
mintis, ir nuoširdžiai atėjo talkon, 
kuo kas galėjo. Kuklus šių pasišven
tusių mokslininkų būrelis liudija, 
kad laisvajame pasaulyje tiesa dar 

Vaclovas Biržiška, LE iniciatorius ir vyriausias redakto

turi savo prasmę. Jų vilties ir ryžto 
žouis ateisiančiose kartose gaivins 
ir stiprins lietuviškų dvasių.”

Tyčia pacitavau amerikiečio min
tis, nes anuomet jis buvo nesuinte
resuotas ir bešališkas pradedamo 
darbo liudininkas. Kiek kitaip reika
lai klostėsi mūsų genties kieme. 
Buvo ugningų paskatinimų, retas 
musų moKslo ir meno žmogus atsi
sakė SeOti talkon, bet ir šalto van
dens buvo nemaža išlieta, bandant 
įrodyti, kad pritruksini medžiagos, 
pritrūksim jėgų ir vargu daugiau 
dešinines tomų (tiek buvo Nepri
klausomoj Lietuvoj išleista) savo 
enciKlopedijos išleisim.

Negaliu pamiršti sakinio, kurį 
anuo neramiu metu ištarė leidėjas 
J. Kapočius: “Įkelčiau ban
ke visų savo šeimų, kad ir elgetom 
visi išeisim, bet savo sumanymo ne
išsižadėsiu!” Tų jo posakį vieni ko
mentavo su šypsena, kiti ir neban
dė į jį įsigilinti. O tų žodžių prasmė 
buvo paprasta: kol Liet. Enciklope
dijos I-sis tomas pasirodė — prabė
go beveik septyni mėnesiai laiko. 
Leidėjas, dar nežinodamas, kokio 
atgarsio jo sumanymas susilauks 
lietuvių visuomenėj, nežinodamas, 
kiek bus enciklopedijos prenumera
torių, septynis mėnesius turėjo neš
ti ne tik algų naštų, bet pasirūpinti 
spaustuvės įrengimu, gausybės kli
šių pagaminimu, nemenkom pašto 
išlaidom, popieriaus užpirkimu, erd
vių patalpų nuomavimu ir pan. Aiš
ku, jei būtų atsitikę, kaip atsargie
ji ir pesimistai skelbė, pats Kapo
čius ir jo “banke įkeista šeima” 
vargu būtų pajėgę gyvi būdami en
ciklopedijai paimtas paskolas išmo
kėti. Liesutis J. Kapočius būtų su
sirietęs į ožio ragų, vaikai būtų li
kę be aukštesnio mokslo ir be gied
resnio rytojaus. Ačiū Dievui taip 
neatsitiko, bet pradėjus, kai do
lerio pritrūkdavo ir algoms mokėti, 
tokia galimybė ir vienam kitam op
timistui neatrodė būsianti panaši į 
stebuklų...

Pats J. Kapočius tada viešai tarė 
tokį žodį: “Su dėkingumu miniu ir 
kiekvienų enciklopedijos prenume
ratorių, nes kiekvienas, ryždamasis 
prenumeruotis enciklopedijų, turė
jo apsispręsti, nežiūrėdamas Viso

rius (miręs)

Dr. Juozas Girnius, 
kių abejonių, kurių netrūko ir vie
šai, ir slapčiomis. Dėkodamas už 
visų paramų, kurios susilaukiau, 
kviečiu jų ištesėti ir toliau. Visų 
bendromis jėgomis ištesėsime tai, 
kas bus didelės reikšmės mūsų visų 
kultūriniu žygiu.”

Leidėjui J. Kapočiui anuo metu 
pagalbon stojo visa eilė mūsų vi
suomenės šulų. Ta pagalba buvo 
daugiau moralinė, bet vežimui iš
judinti ji buvo tikrai reikšminga, 

štai, kų tada pasakė prel. Jonas 
B a 1 k ū n a s: “Savoji enciklopedi
ja, sukurta ir išleista mažos sauje
lės laisvame pasaulyje išblaškytų 
lietuvių, yra tikras pasididžiavimas 
prieš visas kitas, kad ir kultūrin
giausias tautas, štai jau tik dėl to 

Pr. Čepėnas, LE redaktorius

LE redaktorius

jos išleidimas turi būti lietuvio tau
tinės garbės reikalas.”

Prof. St. Kolupaila, nepa
vargstantis enciklopedijos bendra
darbis ir rėmėjas, andai rašė: “Ly
ginant naujųjų enciklopedijų su 
kauniške, lengva pamatyti didelį 
skirtumų: senoji buvo mokslo mo
nografijų rinkinys, pagrindinių ži
nių archyvas, dabartinė — suglaus
tas žinynas, reikalingas kiekvienam 
inteligentui. Rimčiausias skeptikų 
argumentas prieš mūsų enciklope
dijos leidimų buvo: ar pajėgsime 
parūpinti medžiagos tolimesnėms

Dr. J. Puzinas, LE redaktorius.
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temoms, po raidės I, ligi kurios iš
leista senoji, neturėdami bibliote
kų, archyvų, savo mokslo įstaigų, 
svarbiausia —- neturėdami ryšių su 
Tėvų žeme.” Ir toliau su entuziaz
mu priduria: “Galime užtikrinti 
skaitytojus, kad Lietuvos hidrogra
fijai medžiagos nepritruks. Ir žinios 
apie pasaulio upes bei ežerus, kad 
ir trumpos, bus pačios tiksliausios, 
pralenks kitas enciklopedijas!”

Turėdami rankose Lietuvių Enci
klopedijos 29 tomus, galime nuo
širdžiai pasidžiaugti, kad ne vienas 
prof. S. Kolupaila savo pažadų ište
sėjo, bet matom ir jo nepaprastų 
įžvalgumų; jau atsiyrę iki finalinių 
enciklopedijos raidžių, regim, jog 
ir kiti jos bendradarbiai sutelkė 
jėgas ir davė tokių rašinių, kurie il

Povilas Lileikis, LE reikalų ved.

gų laikų išliks kaip bazė naujoms 
Liet. Enciklopedijos laidoms.

Prof. Jonas Puzinas, tada dar ne
būdamas Liet. Enciklopedijos re
daktorius, rašė: “Naujai išėjęs to
mas yra rūpestingai perredaguotas, 
čia randama daug naujų straipsnių, 
kurių nebuvo senojoje enciklopedi
joje. Man ypačiai gerų įspūdį pali
ko lituanistiniai straipsniai, čia ne
pamiršta nieko, kas liečia lietuvius, 
lietuvių tautos praeitį, kultūrų, me
nų, literatūrų, tautosakų, etnografi- 
jų, kraštų, jo ūkį ir tt. Pasiryžimas 
leisti Lietuvių Enciklopedijų su 
stipriai išplėsta lituanistine dalimi 
yra storinės reikšmės įvykis lietu
vių kultūros istorijoje. Metai po 
metų turėsime po ranka tikrų žiny
nų, kuriuo galėsime naudotis ne tik 
patys, bet ir priaugančioji karta. 
Net ir vėlyvesnės kartos neapsieis 
be L. E., kurioje ras daug ir ne
senstančios lituanistinės medžia
gos.”

Dešimtį metų būdamas arti ne tik 
prie Liet. Enciklopedijos darbų bet 
turėdamas progos pasižvalgyti ir po 
kitų tautų enciklopedijas, aš susi
dariau tvirtų ir nesugriaunamų įs
pūdį, kad emigracijoj leidžiama Lie
tuvių Enciklopedija savo duodama 
medžiaga, tos medžiagos atranka 
ir apipavidalinimu stovi greta pa
čių geriausių pasaulio enciklopedi
jų. Gali kai kam tie žodžiai skambė
ti pasigyrimu, o tačiau tai nėra pa
sigyrimas. Reikia tik paimti savo 
enciklopedijos nors vienų tomų ir jį 
lyginti su kurios nors garsios en
ciklopedijos tomu — pamatysit, kad 
mes nesekame paskui, o gal net ei
nam prieky. Liet. Enciklopedija pa
sižymi rūpestingu medžiagos pa
ruošimu, moksliniu brandumu, pla
čia apimtimi ir moksliniu objekty
vumu. Kų ir besakyti, dideli lobiai, 

tai toji lituanistinė medžiaga, ku
rios nerasime ir pačiose geriausio
se pasaulio enciklopedijose.

Lietuvių Enciklopedijos redakci
nio darbo naštų nuo pradžios neša 
prof. Pranas Čepėnas, ir dr. Juozas 
Girnius. Nuo III tomo redakcijos 
šeimon įsijungė prof. dr. Jonas Pu
zinas. Lietuvos tomų, t. y. Lietuvių 
Enciklopedijos XV t., sunkiai varg
damas, redaguoja dr. Vincas Maciū
nas. Redakcinio darbo technika rū
pinasi Antanas Mažiulis, pastaruoju 
metu korektūras skaito miškinin
kystės redaktorius prof. J. Rauktys, 
kalbos reikalais kurį laikų rūpinosi 
lituanistas Vladas Kulbokas, vėliau 
kalbininkas Petras Būtėnas, o šiuo 
metu ir vėl Vi. Kulbokas.

Gal nereikia aiškinti, kad redak
cinio darbo našta yra itin sunki ir 
atsakinga. Redaktorius turi ne tik 
surinkti medžiagų, duoti galutinį 
enciklopedijos tomo apipavidalini
mų, parinkti iliustracijas, kurios ne- 
visada yra lengvai gaunamos, bet 
ir palaikyti nuolatinį ryšį su bend
radarbiais, kurių per 29 tomus susi
telkė daugiau negu septyni 
šimtai ! Taigi regit, į kokį pulkų 
išaugo tas “kuklus mokslininkų bū
relis”, kurį savo rašiny The Boston 
Post minėjo Canavan. Aišku, be tų 
bendradarbių uolios talkos Lietuvių 
Enciklopedija ne tik nebūtų tokia, 
kokia ji dabar yra, bet ir iš viso 
negalėtų šiame pasauly pasirodyti. 
Derėtų šia proga įsidėmėti faktų, 
kad 700 Liet. Enciklopedijos bend
radarbių jau dešimt metų dirba ne 
dėl aukštų honorarų ar kurių kitų 
medžiaginių kulkuliacijų. Tai dva
sinė talka, tai didis patriotų žygis, 
kurį tik taip ir tegalima vertinti.

Lietuvių Enciklopedijos spaustu
vėj dirba pats leidėjas J. Kapočius, 
jo brolis Viktoras Kapočius, leidėjo 
“dešinioji ranka” Kazys Simanavi
čius, Petras Pilka, ir kai kada Pus- 
kepalaitis. Enciklopedijos reikalų 
ir administracijos vedėjas yra Po
vilas Lileikis. Ir jiem visiem ne
trūksta darbo, gana dažnai prakai
tu aplaistomo, netrūksta lengvesnių 
ir kartais gana sunkių problemų, 
kurias reikia įveikti. Tačiau ratai 
sukasi ir vežimas baigia pasiekti 
viršukanę.

Lietuvių visuomenė čia, Ameri
koj, ir visame plačiame pasauly su 
enciklopedijos leidimu jau seniai 
apsiprato.Enciklopedija eina, tai ko 
daugiau benorėti? Kas jų užsiprenu
meravo — tas užsiprenumeravo, o 
kas ne, tai tas ir iki šiol iš savo 
abejingumo negali pajudėti. Jei su 
pabaigtuviniu enciklopedijos tomu 
būtų išleisti prenumeratorių sura
šai, daug kas, tuos sųrašus pastu
dijavęs, galėtų “pasidžiaugti”, kad 
juose nėra pavardžių, kurios šiaip 
jau nevengia viešumoj paraduoti. 
Atseit, Lietuvių Enciklopedija ne
turi tiek prenumeratorių, kiek ji ga
lėtų turėti. “Tomas leidžia naujų to
mų”, — sako J. Kapočius. Jei pre
numeratorių būtų daugiau — ne tik 
redaktoriai, bendradarbiai ir L. E. 
technikinio personalo žmonės galė
tų būti geriau atlyginami, bet ir 
ateičiai liktų įspūdingas dokumen
tas: štai, kokis aukštas buvo lietu
vių išeivių susipratimas, štai, ko
kia buvo patriotinga jų dvasia, tai, 
kokia buvo vieninga jų talka lei-

J. Rauktys ir Antanas Mažiulis, Lietuvių Enciklopedijos redakcijos nariai.
Editing and publishing personnel of Lith. Encyclopedia — 7 and 8 pages.

džiant monumentalinį leidinį Lietu
vių Enciklopedijų! Deja, mūsų kul
tūros istorikas, enciklopedijos lei
dimo sųlygas pastudijavęs, vargu 
galės mums tuos pagyrimus para
šyti. Jie teks gana ribotam prenu
meratorių kiekiui, kuris ištvermin
gai moka savo prenumeratų, suda
rydamas sųlygas didžiajam darbui 
baigti.

Vladas Kulbokas, kalbos taisytojas.

Gana dažnai susitikdamas su L. 
Enciklopedijos leidėju J. Kapočium, 
išgirstu ir apie tuos sunkumus, ku
rie nesiliauja jį slėgę. Kiekvienų 
kartų, kai naujas tomas ateina iš 
knygų rišyklos, džiaugsmas suju
dinus širdį. Tačiau kiekvienas to
mas didinus įšalusio kapitalo sumų, 
kuri L. E. leidyklai esanti tikra pa- 
piūtis. Būtų galima ne tik V. Krėvės 
raštus išleisti (jų leidimas jau baig
tas, išėjo 6 tomai), būtų galima at
liekamų pinigų investuoti į kitų mū
sų literatūros klasikų leidimų, būtų 
galima ir naujų mokslo, literatūros 
ir dailės veikalų išleisti, bet įšalęs 
kapitalas sugriaunųs visus polėkius 
ir pasiryžimus. Esųs nemenkas bū
rys Liet. Enciklopedijos prenume
ratorių, kurie leidinį ima, bet už jį 
neatsilygina ir net į jokius adminis
tracijos paraginimus ir prašymus 
neatsiliepia. Per dešimtį metų įša

lusio kapitalo suma pasidarė tokia, 
kuri ne tik paties leidėjo užsimoji
mus sustabdė, bet ir nuo eilės enci
klopedijos patobulinimų ir įsiparei
gojimų sulaikė. Leidėjas J. Kapo
čius turi teisinių galimybių įšalusį 
kapitalų atgauti, bet, jis sako, argi 
būtų gražu su savo tautiečiais po 
svetimus teismus tampytis. Many-

Kalbininkas Petras Būtėnas.

čiau, kad būtų gražu, nes kogi ver
tas yra žmogus, kuris savo įsipa
reigojimo nesilaiko ? Apkurtusiems 
Lietuvių Encikopedijos ėmėjams 

Nukelta į 17 psl.

Stasys Santvaras, pirmasis Liet. 
Enciklopedijos sekretorius.
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Jauniausia iš Pabaltijo nepriklau
somų respublikų — Latvija — 18 
lapkričio mini savo 45-tą, Nepriklau
somybes dienų. Taip pat kaip ir Lie
tuva ir Estija, ji tarptautinių teisių 
plotmėje yra laisva ir nepriklauso
ma, nors faktiškai ji yra nuo 1940 
m. birželio 17 d. sovietų okupuota.

Pabaltijo valstybių nepriklauso
mybė nėra palaidota, teisiškai jos 
laisvos, ir jų aneksija Sovietų Ru
sijon po brutalios prieš 23 metus 
įvykdytos okupacijos nepripažinta 
nė vienos mažesnės ar didesnės 
valstybės, prie kurių pabrėžtinai 
yra ir USA.

Latvija, panašiai kaip Lietuva ir 
Estija, priversta gyventi du gyveni
mus: teisėtai, kaip nepriklausoma 
valstybė, gi praktiškai okupuota ir 
valdoma rusų komunistų pastatytų 
lėlių, tampomų iš Maskvos.

Rusifikacija pavergtame krašte 
stiprinama diena iš dienos. Latvijo
je jau priskaitoma daugiau kaip 
40% svetimų ateivių. Rusifikacijos 
grėsmė ypatingai iškyla švietimo 
srityje. Kraštų, kaip ir kitus du Pa
baltijo pavergtus kraštus, yra ko
munistų tendencija sujungti vienon 
ūkiškan ir politiniu vienetan. Nuo
lat Maskva deda pastangas ištirp
dyti tautines savybes, mėginant ati

Latvių dainų šventė 1963 m. Clevelande. Dalyvavo apie 1500 choristų. 
Priešais Clevelando simfoninis orkestras. Komp. Bruno Skulte diriguoja 
savo parašytą kantatą.

Latvian 1963 folk song festival in Cleveland.

tolinti gyventojus, ypač jaunimų, 
nuo savo tautos idealų.

žmonių teisių mindžiojimas visa
da buvo charakteringa komunistų 
valdymo savybė, tik nežinia, kiek

Latvių Laisvės Komiteto nariai su latvių spaudos atstovais. Iš dešinės: 
dr. Vilis Masens, buv. Min. pirm. A. Blodnieks, A. Klive ir A. Zvėrinš 
(laikr. Latvija Amerika); stovi: H. Brunavs (Londoną Aviže), V. Harners 
ir K. Rabacs (Laiks), A. Berzinš, A. Klavsons ^Austrai i jas Latvietis) ir 
V. Irbe (Latvija).

Latvian Freedom Committee and members of the Latvian press.

BUDINT DĖL LAISVĖS IR TEISIŲ
Latvijos Nepriklausomybės paskelbimo dieną — lapkr. 18 — minint

VILIS HAZNERS, New York,, N. Y.

Laisvojo pasaulio Latvių susivienijimo pirm. prof. P. Lejinš kalba Latvių 
susivieninijimo Amerikoje kongrese Washingtone. Pirmoje eilėje sėdi 
(iš deš.): buv. Latvijos pasiuntinio JAV-e J. Feldmanio žmona, Lietuvos 
pasiuntinys Washingtone J. Kajeckas, Latvių Laisvės Komiteto pirm. V. 
Hazners, ACEN latvių delegacijos pirm. dr. V. Masens ir kiti.

Prof. P. Lejinš, pres, of the Latvian Community, speaking at the con
gress of Latviešu Apvienibas Amerika in Washington.

tai rusams yra pasisekę ir kiek dar 
pasiseks Pabaltijyje, kur tautinė 
sąmonė dar stipri ir pasipriešini
mas dar gyvas.

Jų laisvės troškimų stiprinti ir 
patiems neužtrokšti yra mūsų visų 
išeivių uždavinys ir pareiga. Turim 
darbuotis taip, kad tėvynė mūsų 
balsų girdėtų ir nuveiktus darbus 
matytų!

Atlrodo, kad latvių išeiviai tų 
uždavinį vykdo su dideliu užsidegi
mu. Visose laisvose šalyse veikia 
Latvijos pasiuntinybės, diplomato 
ir pasiuntinio prof. Arnoldo Spek- 
kes vadovaujamos. Latviai laisvaja
me pasaulyje (viso apie 120.000) 
yra apjungti vienos didelės organi
zacijos — Laisvojo Pasaulio Latvių 
Susivienijomo (Brivas Pasaulės Lat- 
viešu Apvieniba), kuriai vadovauja 
P. Lejinš. Latvijos politinę veiklų 
išreiškia Latvių Laisvės Komitetas, 
kurio pirmininku yra V. Hazners. 
šios organizacijos palaiko tamprų 
ryšį su lietuvių ir estų organizaci
jomis.

Latvių didesnių kolonijų yra vi
suose kraštuose. Jos apima visas 
gyvenimo sritis, nuo politikos iki 
kultūros. Kai kurias jų paminėsi
me: Europoje — Latvijas Atjauno- 
šanas Komiteja, Australijoje — 
Latviešu Apvieniba Australija, Ka
nadoje — Latviešu Nacionala Ap
vieniba Kanada, JAV-se — Ameri- 
kas Latviešu Apvieniba ir kt. Jas 
visas jungia minėta Brivas Pasau
lės Latviešu Apvieniba. Be to, ge
rai veikia latvių veteranų organiza
cija Daugavas vanagi, Latvių kari
ninkų dr-ja, Latvių Tautos Fondas 
(Latviešu Nacionalais Fonds), Stu
dentų, Skautų ir kt.

Latvių kultūriniu gyvenimu rūpi
nasi Latvių Kultūros Fondas (Lat
viešu Klutūras Fonds) ir kiti įvai
rūs fondai.

Latvių kultūrai ir vienybės dva
siai palaikyti jau eilė metų rengia
mi įvairūs kultūriniai pasirodymai, 
kaip pvz., Kultūros Dienos (Austra
lijoj), Jaunimo šventės ir dainų fes
tivaliai (JAV-se, Kanadoj, Euro

poj). Visuose kontinentuose veikia 
laivių savaitgalio mokyklos.

Didelė reikšmė skiriama spaudai. 
Išleidžiama apie 10 latv. laikraščių, 
keletas žurnalų, po kelias dešimtis 
knygų kasmet — grožinės literatū
ros ir bendro turinio. Dailininkai 
rengia parodas. Muzikai dalyvauja 
tarptautiniuose konkursuose ir lai
mi vienas pirmųjų vietų. Nauji 
muzikos veikalai praturtina rengia
mas kultūros ir dainų šventes.

Vienas iš gražiausių latvių tauti
nių pasirodymų laisvajame pasau
lyje įvyko š. m. rugsėjo pradžioje 
— Dainų šventė Clevelande. Joje 
dalyvavo daugiau kaip 15.000 asme
nų iš daugelio pasaulio kraštų. Tuo 
parodyta, kad latvių tauta svetur 
dar gyva.

Latvių tremties veikimas nėra ne
žinomas ir tėvynėje. Laisvėje esan
tieji savo darbais teikiame stipry
bės gimtinėje pasilikusiems.

Mes visi gyvenam ir tikim TĖ
VYNEI IR LAISVEI!

Mes visi dzivojam un ticim — 
Tėvzemei un brivibai!

Latvaitė Marytė Ozere — 1963 m. 
Miss USA. Ji atstovavo Chicagai. 
Jos tėvai yra naujieji ateiviai.

Latvian beauty Marite Ozere — 
Miss USA for 1963.
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A. Kurausko vinietė

Marius Katiliškis

Trečia žiema leido Kazimie- c v
ras Ginčas po anos atmintinos 
kelionės, ir ją taip gyvai tebetu
rėjo prieš akis, kaip ir tada, kada 
buvo Įgrūstas laivan ir perpluk
dytas vandenimis. Po to dar dvi 
dienas vežė traukiniu Į tą dideli 
miestą begalinėse lygumose, ir 
vėl prie vandenų, kurie, nors va
dinami ežeru, buvo neperžvel
giami, ir, turbūt, tokie pat, kaip 
anos plačiosios jūros. Jo vaikai iš 
anksto pasidalino senu tėvu — jis 
atiteko jauniausiajai dukterei, 
kad tokiu būdu galėtų būti nau
dingas, augindamas jos mažus 
vaikus. Tai buvo labai svarbu ir 
Įsidėmėtina gėrybių krašte, kur 
net šimtametės senelės, jei ne
tingi, geba pasidaryti pinigo ir 
užsidirba ne tik laidotuvėms, bet 
ir pramogoms ir papuošalams.

Ir prasidėjo savitas gyvenimas 
senajam Ginčui. Duktė ir žentas, 
su tamsa kėlęsi, traukė Į darbus 
ir grįždavo vėlai, išvargę ir pik
ti. Jis teriojosi su priaugančiais 
ir taip nusiplūkdavo kaip niekad 
anksčiau per sunkiausius darby

Iš 

naujo 

novelių rinkinio 

“šventadienis už miesto”

mečius. Savaitės vijo savaites, su
skirstytas pagal išmokamus už
darbius, bet jis laukdavo jų galo 
tik tam, kad galėtų išeiti gatvėn 
ir iškrėsti pypkės pelenus Į prie
šais auganti medi. Jis velijo kaip 
nors nusigauti miesto pakraštin, 
ir tai ne vieną kartą mėgino, bet 
kur nėjo, kur nesuko, visur žvy
gavo tos pačios gatvės, nurūkę 
namai, dirbtuvės, geležinkeliai, 
mašinos. Kad šiame krašte yra 
dar kas nors be fabrikų ir maši
nų, jis nebe valio jo Įsivaizduoti, 
užmiršęs ilgą kelionę traukiniu 
per žolėtąsias lygumas.

JĮ išleisdavo bažnyčion, Įbru
kę delnan sidabrini pinigą, kad 
ji galėtų Įmesti krepšeliu kaip tik 
tuo metu, kai ji pakiša prieš at
skleistą maldų knygą, pirm skar
džiai sužvanginus.. Arba nusi
vesdavo Į parką, kur kiekvienas 
medis buvo nutrintas ir nučiupi
nėtas, žolė nugulėta ir lapai nu
braukyti. Kad ir nekokios išei
gos, o mažėjo ir jos, nes žentas 
ir duktė, jei tik galėjo, dirbo ir 
šventadieniais, sakydami, kad 

reikia pasispausti, kol karšta ge
ležis. Jie pirks mašiną, ir tada 
visi galės išvažiuoti už miesto 
ir pailsėti.

Sunkios dienos spaudė senio 
Ginčo pečius. Įsimetė dusulys. 
Jis troško nuo dūmų ir suodžių. 
Įsikibęs Į tvorą ar pasienio atsi
rėmęs, lekavo liežuviu ir krankš
tė, negalėdamas atsikosėti iš visų 
plaučių. Špokelis švilpavo jo 
krūtinėje. Vaikai jau Į mokyklas 
bėgo. Kasdien pasiutesni darėsi. 
Kur gi tu su jais, nelabaisiais. 
Senio ne tik kad neklausė, bet 
erzino ir tyčiojosi. Vėlė Į jo žilus 
plaukus apžlebentos gumos kąs
nius. Pūtė iš burnos tokius bur
bulus, kad širdžiai šleikštu darė
si. Išvertę paraudusias akis, spok
sojo iki vidurnakčio Į dėžę, pa
statytą kambario gale, kurios 
stiklinėje sienoje rodė baisiau
sius dalykus. Ir vaikai tą pati 
darė, ką ta prakeikta skrynia ro
dė — apsimaukšinę plačias skry
bėles, apsikarstę blizgučiais, jo
dinėjo vienas su kitu, kaukė, rė
kė ir šaudėsi pištalietais, tyčia 
taikydami arčiau senio ausų. Tar
pusavy jie riejosi svetima kalba, 
kuri senajam buvo niekas kitas, 
kaip paukščių kalba. Ir dar ne
dorų, svetimų paukščių.

Savųjų paukščių kalbą Kazi
mieras Ginčas suprato. Jis užau
go kartu su jais. Kėlė ir gulo, dai
navo ir verkė, ir pažino ne vien 
iš plunksnų ir balso, bet ir iš jų 
skridimo ir cypsėjimo gūžtose. 
Nuo pečelindos ir bitlesės iki juo
dojo miškinio gandro. Jis lauk
davo to laiko, kada pradės pa
dangėmis traukti paukščiai. Ru
deni ir pavasari, tomis lūkesčių 
persunktomis dienomis iškiurk- 
sodavo kiek galint ilgiau priebu
tyje arba kiemelyje prisiplakęs. 
Jam sakė, kad per toki miestą 
joks paukštis nedrįsta skristi, ne
bent koks paišinas žvirblis ar rau- 
dongūžis strazdas. O kur jau ten 
žąsys ar gervės?

Tėvas šnekėjo kartą, kai jau 
sniegas buvo nutirpęs ir tarptro- 
biais Įsirausdavo naršus, drėgna 
žeme Įkvipęs vėjas:

— Va, jau netrukus patrauks 
paukščiai namo... Tai, kad galė
čiau jais pasekti... Ar neatsidur- 
čiau mūsų patyrely? Kas pavasa
ri mielą jų ten pulkai nusileidžia 
pasiganyti. Iš tolo atrodo, jog vi
so sodžiaus avys krūvon suvary
tos — tiek daug gervių būdavo...

Žentas juokėsi kaip iš mažo 
vaiko, atsakydamas:

—Atsimink, tėve, kad mes esa
me penki tūkstančiai mylių Į šo
ną. Tos gervės niekad neperskrs 
mūsų sodžiaus ganyklų.

— Kaip tai ne?.. — senis gal
vojo tiesiai ir paprastai. Užtenka 
pasižiūrėti Į savo šešėli — jo tik 
viena pėda vidudieny, ir saulė 
spigina Į pakauši. Ji dargi karš
tesnė, negu Bavarijos žemėje, 

kur prieglobsti rado, pabėgus iš 
namų. Jie traukė visą laiką Į pie
tus didžiuoju paukščiu keliu.. Jis 
tvirtai tikėjo, kad ir dabar nėra 
nukrypę, ir šnekėjo tokią dieną, 
kai padangė apsiniūko ir viskas 
rodė artėjanti rudeni:

— Jeigu dabar pamatyčiau žą
sų pulką ir pasukčiau kepurę, tai 
jos man sugirksėtų. Gaučiau žinią 
iš jų. Juk jos iš mūsų žemės da
bartės atplasnoja.

Ir jis laikė kepuršę rankoje, nu
traukęs nuo galvos, pasiruošęs 
tai išdaigai, tartum sumanęs iš
juokti jaunuosius, kurie jam aiš
kino, kad per toki miesto triukš
mą nieko neišgirstų, nežiūrint 
kokie pulkai skristų.

Ir šitaip, slenkant i galą trečia
jai žiemai, jis pasijuto ypatingai 
neramus. Daugiau negu dusulys 
ji smaugė suvokimas, kad ji at
vežė čia numirti. Ir joks stebuk
las nebesugrąžins atgalios i se
nuosius kapelius, po vinkšnomis. 
Jis siekėsi keletą žodžių pasiųsti 
paukščiais ten, kur jam pačiam 
jau nebelemta sugrįžti.

Ir taip vieną drumzliną troš
kios miglos suvystytą naktĮ duk
tė pabudo kaip sykis tuo metu, 
kai jos tėvas tylutėliai iškrapeno 
pro duris. Paskui ji pakėlė vyrą, 
kad eitų ir pasižiūrėtų, kur taip 
ilgai užgaišo senis. Paskutiniu 
metu su juo daugiau vargo, kaip 
naudos. Tą pati manė ir žentas, 
amžinai neišsimiegąs ir piktas, 
kaip širšūnas.

Senis stovėjo vidury gatvės 
ties tuo vieninteliu apsususiu 
medžiu, baltais apatininkais, iš
kėlęs rankas. Jis mojavo ir šau
kė:

— Klausykis!.. Šit jos!.. Va, 
va... Dar vienas, ir dar vienas...

Žentas nurijo apmaudą — taip 
ji paveikė senio stovas ir žodžiai. 
Jis prisiminė kažką, girdėtą jau
nystėje. Ir pati naktis, kaip būda
vo nužliaukus polaidžiui — šilta, 
slopi, pilna besikalančių daigų, 
plyštančių pumpurų, išsiliejusio 
brazdo ir sulos — nuprausta pir
mojo pavasario lietaus. Gervės, 
ar iš tikrųjų? Jis Įsiklausė ir pa
sekė senio rankas. Viršum stogų 
kažinkas sunkiai švainkštė, vas- 
nojo ir girksėjo Ir tokiame aukš
tyje, kad, rodos, užlipus ant tų 
stogų, galėtumei ranka pasiekti. 
Tamsus šešėlis ilga grandine ju
dėjo ir sliuogė palšu dangumi. 
Reti, išskydę debesys yrėsi pro 
mėnulio pilnatį.

O miestas tomis minutėmis 
snaudė, kaip milžinas žvėris. Jo
kia mašina, joks lėktuvas, nė 
traukinys, nė fabriko sirena, anei 
tolimas tramvajus nesuardė mir
tinos tylos. Ir visas oras kvepėjo 
sprogstančiais berželiais, nors tik 
tas vienas ir apsusęs medis teau
go toje gatvėje.

Tas pavasaris ir buvo paskuti
nis Kazimierui Ginčui.
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Leonardas zVliidrie/Ųis
NAKTIGONE
Kas man iš tos naktigonės, 
Kai viską praganiau!

Beliko pilnatis
Su vientulystės šiurpuliu 
Ir lygumos, 
Pastigusios aušrų.

Beliko gailesys širdy 
Ir atšiauri dalia.

Praganęs aš tave,
Lig ryto skųstuos pilnačiai: 
Kokia naktis, 
Kokia gaili naktis.

BE NIEKO
Jie skundžiasi,
Kad vėl prarado viską,
O aš džiaugiuos,
Kad nieko dar neatradau, 
Neskaitant gal to gintaro grūdelio 
Prie Baltijos.

Bet ir jisai
Turės pavirsti dūmais —
Saulėlydis
Užsiliepsnojo, lyg smilkytuvas.
Įmesiu gintaro grūdeli i smilkytuvą, 
Ir, degant jam, 
Degs šimtmečiai.

Visi galės
Po vieną kibirkštėlę
Pasimt iš ten.
Visuos languos bus žiburiai,
Tik mano vieno langas liks tamsus — 
Aš savo ugnį 
Atiduosiu tau.

FONTANAS
Ir balandžiai šią naktį nebaigštūs, 
Ir fontanas tylus.
Tuščios miestų alėjos ir aikštės — 
Kas atkels vartelius?

Nuostabu, kad visi taip nurimo, 
Užsitrenkę duris.
Tik dar tu nuo lašelių kritimo 
Atsibusti turi.

Įsakai eit nuo durų prie durų — 
Neprašyti, o duot.
Nežinai — mane išverkė jūra, 
Išdainavo ruduo.

Lig fontano žinau tiesų kelią — 
O paversk balandžiu!
Atsiverki! sidabro varteliai, 
Krinta lašas — girdžiu.

Ten kiekviena balandį paglosto 
Asyžiečio ranka.
Klauso paukštis jo dangiško mosto, 
Klauso palmės šaka.

Iš naujo rinkinio “Naktigonė”

NAKVYNE
Praeidamas pro nuogą medį, 
Mačiau tuščius lizdus —

Ar begalės juose nakvoti paukščiai, 
Parlėkę šį pavasarį —

Man nepasakė medis.

Jie buvo pilnutinio džiaugsmo centrai — 
Tie palikti lizdai.

Juose naujausios mūsų giesmės noko 
Ateinantiems pavasariams —

Jau laikas jas pradėti.

Gal reikia, kad pragystų pirmas — 
Ne paukštis, bet žmogus.
r i ■
Giedok, žmogau,

Kuriam šią naktį siūlyti nakvynės — 
Nedrįso nuogas medis.

NERIMAS
Ši prieblanda rami,
Tik žvaigždės skrieja,
Tik upės ūžia,
Tik širdys virpa...

Kas nors manys, 
Kad gali būt ramybė 
Ir nerime.

Tasai, kuris žvaigždes
Ir vandenis sustabdo — 
Man širdį sustabdys.

Paliksiu jums, 
Žvaigždynai, savo nerimą — 
Jums, vandenys!

POKALBIS
Klės kalbamės,
Lyg nuo dviejų žvaigždžių,
Kurių viena spindėtų pietuose, 
Kita gi šiaurėje.
Mes kalbamės
Apie užkeiktą dabartį,
Palaimiu ateitį,
Ir vis negalime susikalbėti.

Tu man sakai:
Žiūrėk, kokia skaisti aušra
Iš tavo tėviškės niūrių daubų 
Padangėm keliasi.
O nesapnuok! Tai ne aušra _
Tai tik pašvaistė —
Visų naujų nelaimių ženklas.

Tu man kalbi:
Gana tų bandymų —
Juk jau ir taip nematom pilnaties 
Pro savo ašaras.

T. Valiaus vinietė iš knygos "Naktigonė"

Aš raminu:
Mums šiąnakt lemta pilnatį 
Nuprausti ašarom,
Kad ją kiti aiškiau matytų.

Klės kalbamės,
Lyg nuo dviejų žvaigždžių, 
Nors kiaurą naktį sėdime greta 
Prie tos pačios ugnies.
O pasakyk —
Iš kur dabar tie nuotoliai, 
Kai šiaurės ir pietų dangus 
Žaibuoja tavo akyse?

ATMINIMAI
Vakaras nudažo 
Debesėlių pakraščius — 
O stiprumas jo spalvos!
Blunka atminimai,
Kaip Čiurlionio temperos, 
Kuo labiau išsaugot 
Nori juos.

Atminimai mano — 
Debesys nublukę — 
Spalvomis jau nežerės.
Visos spalvos žėri, 
Ištaškytos rudenio — 
Ant klevų, ant uosių, 
Ant svėrės...

Žvelgdamas i kaitrų 
Debesėlio pakraštį, 
Tavo šypsnį vėl regiu.
Ir likimas tampa 
Begalinis scherzo; 
Ilgas liūdesys — 
Džiaugsmu staigiu.
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KNYGOS IR AUTORIAI
NAKTIGONĖS POEZIJA

“Naktigonė” yra trečia Leonar
do Andriekaus lyrikos knyga, tu
rinti 112 puslapių. Pirmoji vadinosi 
“Atviros marios” (134 p., 1959), o 
antroji — “Saulė kryžiuose”, (208 
psl., 1961 m.). Visos trys knygos 
sudarytų puspenkto šimto puslapių, 
išspausdintų palyginti per trumpų 
aštuonerių metų laikotarpį. Tai 
stambus įnašas į mūsų lyrikos lo
byną., ypač atsimenant, kad pirmo
sios dvi knygos buvo iškilę į pir
maujančias tų metų vertingųjų kny
gų vietas: Marios rungėsi dėl pre
mijos su Radausko rinkiniu, o už 
Saulę kryžiuose paskirta 1961 m. 
LRD Literatūros premija.

L. Andriekaus apdainuojamų mo
tyvų skalė “Naktigonėje” gana pla
ti. Jo žvilgsnis beveik visuomet nu
kreiptas į amžinąsias idėjas, sie
jančias žmogų su transcendentiniu 
pasauliu. Gimimo ir mirties slėpi
niai sukelia autoriui susimąstymą, 
bet ne melancholiją, nes jo gyveni
mo filosofija prasideda ir baigiasi 
Dievo išminties prieglobstyje. Gied
ri nuotaika trykšta iš daugelio ei
lėraščių.

P. Kiaulėno piešinys
POETAS LEONARDAS ANDRIEKUS

Bene pagrindinis Andriekaus ly
rikos bruožas yra kilnumas. Auto
rius kiekvieną pasirinktą temą ap
dainuoja su didele meile, visoms 
šio pasaulio būtybėms rodo didelį 
gerumą. Taip gali elgtis tik poetai 
iš Dievo malonės, kaip, sakysim, 
Rabindranatas Tagore. Užtat Leo
nardo Andriekaus lyriką galima va
dinti dvasios aristokratiškumo poe
zija.

“Naktigonės” eilėraščių forma be 
įmantrumų, išreikšta paprasta, bet 
gražia ir labai taisyklinga kalba. 
Gal tiksliausia ją būtų galima pava
dinti neoklasiška forma. Autorius 
beveik niekur nevartoja rimų. Tai 
duoda jam daugiau laisvės dispo
nuoti pasirinktu žodžiu, išgauti dau
giau sklandumo ir kalbos natūralu
mo. Nedažnas poetas sugeba taip 
meistriškai vartoti žodį. Andriekus 
yra auksinės kalbos meisteris.

Autorius, nelyginant novelistas, 
eilėraščio gale sukoncentruoja visą 
minties jėgą, išreikšdamas ją neti
kėta fraze, kurioj dažnai būna įpin
ta originali metafora. Pvz.: Aš sa
vo ugnį / Atiduosiu tau (19 p.), Jei 
išvysi danguje sidabro pjūvį — / 
Dvi gyvybės gęsta (20 p.) ir t.t. šis 

bruoižas randamas daugely eilėraš
čių.

Poetinių priemonių atžvilgiu au
torius gana saikus. Jo poezija, kaip 
ir Verlain’o, daugiau intelektualinė, 
veikianti ne tiek į jausmus, kiek į 
protą, ir turinti nemaža gilių min
čių. Iš visų poetinių priemonių daž
niausiai autorius vartoja anaforą — 
žodžio ar sakinio kartojimą eilutės 
pradžioje, šios figūros vartojimas 
koncentruoja skaitytojo dėmesį į 
kokią nors mintį. Jis šią figūrą pa
naudoja originaliai ir įspūdingai. 
Vienas ryškiausių anaforos pavyz
džių galima rasti jo eilėraštyje 
“Skaistykla” (26-7 p.).

šalia trapios lyrikos autorius su
kuria ir didingų vaizdų, štai: “Tik 
ant šitų sparnų / Dar laikosi gyvi / 
Akmens bei vario amžiai (15 psl., 
“Vabzdys gintare”). Arba štai kita, 
Omaro Kajamo plunksnos verta fra
zė: Nebeklauskite, kodėl naktis 
į jūrą / Sviedė pilnatį (22 p.).

Knygos viršelis ir tekstas išpuoš
tas grafinėmis dail. T. Valiaus 
iliustracijomis; šis dailininkas yra 
visų L. Andriekaus knygų iliustra
torius.

L. Andriekus, Naktigonė. Lyrika. 
Brooklynas, 1963. Išleido Tėvai 
Pranciškonai. 112 psl.

J. Tininis

SENIEJI LIETUVIŲ RAŠYTOJAI

Prieš trejetą metų JAV LB Kul
tūros Fondo lėšomis išleistas pir
masis Vaclovo Biržiškos “Aleksand- 
ryno” tomas, o štai dabar pasirodė 
ir antrasis šio didžiai vertingo litu- 
nistinio veikalo tomas. “Aleksand- 
rynas” yra senųjų lietuvių rašytojų 
biografijų rinkinys, kuris ypač bus 
naudingas mūsų literatūros istori
jos tyrinėtojams. Tačiau jis įdomus 
ir šiaipjau eiliniam skaitytojui.

Antrajame “Aleksandryno” tome 
yra šimtas penkiasdešimt viena bio
grafija tų lietuvių rašytojų, kurie 
savo kūryba reiškėsi prieš 1865 m. 
Pačios biografijos parašytos labai 
kruopščiai, panaudojant visą su
rankiotą medžiagą ir nurodant gau
sius šaltinius, iš kurių autorius tos 
medžiagos sėmėsi.

Vienos biografijos pakankamai il
gos, kitos — trumpos, žiūrint, kiek 
turėta joms parašyti medžiagos. Be 
to, biografijų dydį apribojo ir to 
ar kito autoriaus darbų reikšmin
gumas.

Iš žinomesnių rašytojų šiame to
me randame: Kristijoną Donelaitį, 
Dionizą Pošką, Antaną Strazdą, 
Liudviką Gediminą Rėzą, Silvestrą 
Teofilį Valiūną ir kt. Aišku, šio to
mo žvaigždė yra Donelaitis, garsu
sis “Metų” autorius. Jo biografija, 
drauge su šaltiniais apima 20 pus
lapių. Poškai skirta net 22 pusla
piai Poetas Strazdas nagrinėjamas 
per 17 puslapių. Rėzai tenka 15, o 
Valiūnui aštuoni puslapiai.

Autoriai knygoje sudėti chronolo
gine tvarka, pradedant Gabrielium 
Engeliu, gimusiu 1665, ir baigiant 
Jurgiu Tolovinskiu, gimusiu 1795. 
Knygos gale yra ir alfabetinis au
torių sąrašas, pagal kurį labai pa
ranku susirasti norima biografija.

Lauktina trečiojo ir paskutiniojo 
“Aleksandryno” tomo. Tikimės, kad 
ir jis netrukus pasirodys. O tada 
turėsime pilną neįkainuojamos ver
tės lituanistinį veikalą, kuriuo Vac
lovas Biržiška bus pasistatęs laiko 
nesunaikinamą paminklą. J. Tn.

ŠVENTADIENIS KATILIŠKIO 
KAIME

Marius Katiliškis, Šventadienis už mies
to. Išleido Terra, 3237 W. 63rd St., Chi
cago, III. 356 psl. įrišta kietais drobės vir
šeliais, su spalvotu aplanku. Kaina $5.00.

Knygoje yra 17 noveliy: Kaimiška deta
lė, Eglaitė pakely, Raktas Šulinio istorija, 
Užgavėnės, Apie Jonką čigoną, Žiema, 
Šventadienis už miesto, Žingsniai prie van
dens, Prasilenkimas, Nakvynė pas ameri
koną, Nuobodžiu krantu, Paukščiai, Nuto
lusi meilė, Duobkasiai, Paskendusi vasara 
ir Ryšininkas.

Knygą puošia dail. A. Kurausko pieštos 
per visą puslapį (prieš kiekvieną nove
lę) vinietės, pirmosios noveliy teksto rai
dės ir trijy spalvy aplanko piešinys.

Iš 17-kos rinkinio dalykų, paties 
autoriaus pasisakymu, 7 yra seni, 
paimti iš jo pirmo prozos rinkinio 
“Prasilenkimo valanda”, o 10 nau
ji. Tuos septynis dalykus autoriaus, 
leidėjo prašomas, atrinkęs ir patai
sęs sutrumpintai pirmojo rinkinio 
laidai, pavadintai “Nuobodžiu kran
tu” Reikia džiaugtis, kad medžiaga 
“užsigulėjo”, kaip autorius spaudai 
duotame pasikalbėjime pastebi,, ir 
kad prie jos grįžus prijungta 10 
naujų. Tiesa, tie “nauji” literatū
ros mėgėjams irgi nebenauji, nes 
jie spausdinti periodikoje. Kai ku
rie, kaip Kaimiška detalė (Vyšnių 
vardu) ar Duobkasiai spausdinti LD 
žurnale. Bet jie vos begalima atpa
žinti — iš tuometinių škicų ir užuo
minų dabar padaryti atbaigti kūri
niai, turį geriausias Katiliškio pro
zos savybes. Prie jų prijungti kiti, 
kaip Užgavėnes, Nakvynė pas ame
rikoną, Ryšininkas, taip pat buvę 
periodinėj spaudoj.

Išaugęs su Užuovėja ir Miškais 
ateina ruduo, Katiliškis įsitvirtino 
mūsų šio meto literatūroje kaip mo
numentalus gamtos ir kaimo žmo
nių buities vaizduotojas. Gal tik 
vieno Vaižganto žmonės iki šiol 
lietuvių literatūroje turėjo tiek že
mės gaivališkumo. Katiliškis tų 
žmonių charakterio bruožus dar la
biau sutirštino, savo vaizduojamus 
asmenis sukurdamas gyvus begali
nės stichijos srove, turtingus jaus
mais irpergyvenimais, kurie, kaip 
atplėšta dirvono velėna ištisai vir
pa šaknimis — gyvybės ir kraujo 
gyslomis, geismo ir jausmo ner
vais. Toks yra galingos gamtos da
lis žiemos Petras, toks Užgavėnių 
Endrius — jėgingi ne savo išmone 
ar protu, bet sielos gelmėmis, ku-

A. Kurausko škicas

RAŠYTOJAS MARIUS KATILIŠKIS

rios vasarą bręsta vaisiais, tranko
si perkūnijomis, o žiemą siautėja 
sniego pūgomis. Tuos žmones au
toriui yra pagimdžiusi gimtos že
mės nostalgija kuri kiaurai persun
kia kiekvieną Katiliškio prozos ga
balą.

Sunku būtų papasakoti .tų gabalų 
“turiniai”, kartais reikia labai sun
kiai ir įdėmiai skaityti, kad nenu- 
skęstum vaizdų, sakinio puošmenų 
masėse, kurios užgožia ir žmones 
ir fabulą. Mėgaudamasis nepapras
tais charakterio ornamentais, kai 
kur, kaip žingsniai prie vandens, 
autorius pasiekia neaiškumo viršū
nę, taip, kad ir jame vaizduojamas 
vaikinas-kalinys ir kiti asmenys, ir 
aplinka padaroma kažkokia surre- 
alistine braviūra,

Naujas dalykas—Katiliškio pasa
kojime įvestas humoras ir sąmojus, 
ypač dialoguose (Eglaitė pakely, 
Duobkasiai, Nakvynė...) — tai yra 
didelis beletristo turtas, vertas 
Dickenso, Šekspyro ir Servanteso 
plunksnos drauge. Originalus dialo
ginės kalbos natūralumas — kitas 
Katiliškio pasiektas laimėjimas.

Reziumuojant norisi iškelti klau
simas, ar pataisyti bei perdirbti da
lykai ką pridėjo rinkiniui, ar geriau 
būtų buvę be jų. Iš jų geresni ne
bent šulinio istorija, žiema ir šven
tadienis už miesto. Kiti, mažiau 
taisyti, skaitytoją gali suklaidinti, 
jam, kaip ir recenzentui A. Bara
nauskui, atrodys, kad Katiliškis ne 
žengia pirmyn, bet, ko gero, atgal. 
O taip nėra — Katiliškis yra pačia
me brandume. Be to, kam sunkinti 
skaitytoją balastu ir pirkėją dėl di
desnio puslapių skaičiaus — dides
ne knygos kaina? Bet tai, žinoma, 
leidėjo reikalas.

Skyrium pažymėtina puikios A. 
Kurausko iliustracijos — novelių 
vardų vinietės, užimančios puslapį, 
ir vaizdinės pradedamosios raidės, 
šie tobulai atlikti grafikos darbai 
toli pralenkia panašiai okup. Lietu
voje leidžiamų knygų darbus. Taip 
gražiai apipavidalintų knygų maža 
terasi net turtingų leidyklų leidi
niuose. J. Braz.

— Nijolė Jankutė, bendradarbia
vusi mūsų periodikoje, ką tik išlei
do mažiesiems apysaką “žebriuko 
nuotykiai miške.” Iliustravo taip 
pat jauna dailininkė V. Vernickaitė- 
Aleknavičienė. Paskutiniu laiku li
teratūros mažiesiems ir jauniesiems 
skaitytojams mums labai trūko, ši 
nauja kregždė yra tikrai džiuginan
ti ne vien dėl to, kad užkišo spragą, 
bet kad į vaikų literatūrą atėjo nau
ja kūrybinga pajėga. Apysaka para
šyta gražia turtinga kalba, yra joje 
ir rimtų ir linksmų scenų, lengvo 
sąmojaus ir stilingų vietų. Miesčio
nis vaikas (tokie dabar yra, be abe
jo, beveik visi čia gyvenančių lietu
vių vaikai) grakščių pasakojimų, 
per katinėlio, išklydusio pasaulin, 
“nuotykius” supažindinamas su 
daugeliu užmiestinių gamtos gyven
tojų. Jie taip ryškiai pavaizduoti, 
kad net suaugusiam įdomu skaityti. 
Skaitant patiems mažiesiems teks 
pridėti paaiškinimų, naujų “iliustra
cijų”, bet tai jau kiekvienos mamos 
pareiga ir malonumas.

Knyga, kuri yra didelio formato, 
išleido “Kernavės” skaučių tuntas 
Čikagoje. Gaunama pas B. Vinda- 
šienę, 6443 So. Washtenau Ave., 
Chicago, Ill. Kaina $2.50 Leidinys 
gaunamas ir pas knygų platinto
jus.

12



Pasibaigus masinei lietuvių emi
gracijai iš Vokietijos, joje pasili
kusieji lietuviai pasiryžo išlaikyti 
bent vienų lietuviškų gimnazijų. 
Diepholzo lageryje veikusioji gim
nazija 1951 m., minint Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakti, buvo pa
vadinta Vasario 16-tosios vardu ir 
paskirta visos Vokietijos, o taip pat 
ir kitų Europos kraštų lietuviams, 
įsteigiant prie gimnazijos bendra
butį iš toliau atvykstantiems vai
kams.

Per 12 metų Vasario 16 Gimnazi
ja įgavo naujų, savitų veidų. Buvo 
pakeista jos išorine išvaizda ir pa
ti vidaus struktūra. Iš lagerinių ka
reivinių ji buvo perkelta į viso pa
saulio lietuvių aukomis nupirktus 
namus, taip vadinamų Rennhofo pi
lį; iš aštuoklasės padaryta devynių 
klasių gimnazija, prisitaikant prie 
Vokietijos veikiančios tvarkos; at
siekta, kad atestatai išduodami ne 
vien tik gimnazijos autoritetu, o 
pačios Vokiečių švietimo ministe
rijos vardu.

Gimnazijos kryptis

Kadangi Vakarų Vokietija neturi 
Federalinės švietimo ministerijos, 
tai Vasario 16 gimnazija veikia pa
gal Baden-Wuerttembergo krašto 
švietimo įstatymus ir yra tiesiogiai 
prižiūrima šiaurinio Badeno Aukš
tesniųjų Mokyklų įstaigos Karls- 
ruhėje. Jos kryptis yra taip vadi
nama naujųjų kalbų kryptis nr. 2. 
Tai yra lyg ir vidurys tarp grynai 
humanistinių ir grynai realinių 
gimnazijų. šalia vokiečių kalbos 
dėstoma nuo I klasės anglų kalba, 
o nuo III klasės — lotynų kalba. 
Vasario 16 gimnazijoje, ypatingu 
ministerijos potvarkiu, nuo I kla
sės dėstoma taip pat lietuvių kalba, 
kaipo pirmoji kalba. Pradedant 
1963/64 mokslo metais kalbų dėsty
mo tvarka yra tokia: nuo I klasės 
— lietuvių ir vokiečių kalbos, nuo 
II klasės — anglų kalba, nuo IV 
klasės — lotynų kalba. Ateityje 
anglų kalba bus pradedama dėstyti 
III-je klasėje, o lotynų kalba — V- 
je klasėje. Kai kurie mokiniai vietoj 
lotynų kalbos mokosi rusų kalbų 
(tai tie, kurie pastaruoju metu at
vyko iš Lietuvos, ten jau lankę 
gimnazijas). Yra buvę atvejų, kad 
vietoj lotynų kalbos buvo mokoma 
prancūzų kalba. Savaime supranta
ma, išeinama pilnas tokio pobūdžio 
gimnazijoms pramatytas matemati
kos, fizikos, gamtos, chemijos, is
torijos ir kitų dalykų kursas. At
skirai penkerius metus dėstoma 
Lietuvos istorija ir iš jos laikomi 
brandos egzaminai. Religijos pamo
kos (r. katalikų ir evengelikų) yra 
privalomos visose klasėse. Dėstomo
sios kalbos yra dvi; lietuvių ii’ vo
kiečių.

Mokymas ir auklėjimas

Dii r ektoriai. Nuo 1951 metų 
Vasario 16 gimnazijai yra vadova
vę šie asmenys: dr. Palaitis, rašy
tojas Antanas Giedraitis, dr. Vla
das Literskis, vyr. mok. Saliamonas 
Antanaitis, dr. Antanas Rukša, 
Tautvydas M. Gailius, dr. Jonas 
Grinius, kun. dr. Ladas Gronis ir 
dabartinis direktorius kun. Bronius 
Liubinas, einųs tas pareigas nuo 
1962 m. spalio mėn. 15 d.

Mokytojai. Gimnazijoje dir
ba 12 lietuvių mokytojų ir 4 vokie
čiai. Iš vokiečių vienas anglistas 
yra baigęs savo dėstomųjį dalykų, 
o kiti 3 yra studentai. Taip pat tik 
vienas anglistas turi pilnų etatinio

lll-ji Vasario gimnazijos klasė su 
direktorium B. Liubinu ir klasės 
auklėtoju mok. Fr. Skėriu prie 
Renhofo pilies, kur yra bendrabutis.

Third year students and their 
teachers at the Lithuanian High 
School in W. Germany.

VASARIO 16 GIMNAZIJA VOKIETIJOJE
Iš kun. Br. Liubino, Vasario 16 ginm. direktoriaus, pranešimo

mokytojo pamokų skaičių, gi kiti 3 
atvažiinėja tik po porų dienų savai
tėje. Iš 12 lietuvių mokytojų 5 turi 
universiteto baigimo diplomus, 1 
yra baigęs pedagoginį institutų, — 
pradžios mokyklos mokytojų semi
narijų, 2 specialias aukštųsias mo
kyklas, 1 — septinius semestrus 
studijavęs universitete ir 2 viduri
nio išsilavinimo. Penki mokytojai 
— Antanaitis, Motgabienė, Motga- 
bis, Gailius ir dail. Krivickas — Va
sario 16 gimnazijoje mokytojauja 
daugiau kaip 10 metų, Skėrys 8 me
tus, Povilavičius 6 metus, Dėdinas 
4 metus, o kiti trumpiau. 7 moky
tojai yra pilnai etatiniai, 2 yra va
dovybės nariai su mažesniu pamo
kų skaičiumi, 2 bendrabučio vedė
jai, turi pamokas tik šalia savo tie
sioginio darbo ir rankdarbių moky
toja.

M o k y m a s. Pamokos vyksta 
priešpiet nuo 8 vai. iki 13,05 vai. 
Pamoka trunka 45 minutes, per
trauka — 5 minutės, išskiriant va
dinamų pieno pertraukų. Pamokos 
ruošiamos popiet nuo 16 iki 18,45 
vai. ir prieš gulant. Iki VI klasės 
imtinai mokiniai ruošia pamokas 
akivaizdinėje mokytojų priežiūroje 
(mokytojai — Dėdinas ir Viluckis). 
Atsilikusiiems mokiniams, ypač lie
tuvių ir vokiečių kalbų, yra duoda
mos popietinės pamokos.

Auklėj imas. Kiekviena kla
sė turi savo auklėtojų iš mokytojų 
tarpo; bendru berniukų auklėjimu 
rūpinasi bendrabučio vedėjas T. 
Gailius, o mergaičių — vedėja E. 
Tamošaitienė. Ir auklėtojai ir bend
rabučių vedėjai yra tiesiogiai atsa
kingi prieš direktorių. Religiniu 
auklėjimu rūpinasi kapelionai — 
kun. Jonas Riaubūnas katalikais ir 
kun. J. Urdzė evangelikais. Kadan

gi evangelikų kapelionas negyvena 
vietoje, tai jam daug padeda ev. 
tikybos mokytojas, kuris vadovau
ja ir religinio pabūdžio evangelikų 
jaunimo rateliui. Katalikų kapelio
nas globoja ateitininkus ir yra 
skautų dvasios vadas.

Lietuviškasis u g d y m a s. Jis 
vyksta pirmoj eilėj palaikant bend
rų nuolatinę lietuviškų atmosferų. 
Visame kasdieniniame gyvenime 
reikalaujama kalbėti lietuviškai, 
lietuvių kalbos yra po 6 savaitines 
pamokas. Lietuvių kalbos mokėjime

l-ji Vasario 16 gimnazijos klasė su auklėtoju A. Viluckiu ir direkt. Br. Liu
binu prie naujojo gimnazijos pastato.

1st year students of the Lith. February 16 High School, W. Germnany.

skirtinos dvi grupės: ateinantieji 
lietuviškai kalbų iš namų ir visiš
kai nemokantieji lietuviškai. Todėl 
kalbos mokymui mokiniai skirstomi 
nuo pradžios 1963/64 mokslo metų 
į tas natūralias 2 grupes; tai, žino
ma, pareikalauja daugiau darbo. 
Lietuviškumas ypatingu būdu ugdo
mas lietuvių literatūros ir Lietuvos 
Istorijas pamokose. Nuo 1963/64 
m. m. pradžios yra pavykę gauti 
gamtos mokslų specialistų lietuvį, 
kuris savo pamokose atskleidžia

Nukelta į 16 psl.
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POVILAS KAUPAS KALNŲ PEISAŽAS / VIEW WITH MOUNTAINS

dailininko 30 metų kūrybinį kelių, 
juo labiau, kad neturima jo visų 
darbų; o be to, šiais moderniais 
laikais ir meno samprata toli gražu 
nevienoda: kas klasinio meno atsto
vams neginčytinas grožis ir šedev
ras, tas ekstravagantiškiems mo
dernistams pasenę, atgyvenę, supu
vę, užmirština. Tačiau kalbant apie 
Povilo Kaupo kūrybą tektų pasaky
ti, kad vargu ar laiko tėkmė nuneš 
viską užmarštin. Manau, kad jo 
gerieji darbai ilgai dar bylos savo 
spalvine kalba, įkūnyta drobėse, 
ieškančiam meno žiūrovui.

Tapytojo P. Kaupo pažiūra į me
no kūrinius yra labai rimta, — jis 
savo darbuose iš paties savęs rei
kalauja daug, todėl jo aliejinės ta
pybos darbai pasižymi išbaigtumu, 
kartu neprarasdami savo dinamiš
kumo ir spalvinių sprendimų. Dai
lininkas visada nuoširdžiai ir ne
meluotai, net gi akademiškai apta
ria tą ar kitą meno darbą, turi drą
sos į akis pasakyti tiesą, kurią pa
sirengęs savais išvedžiojimais ap
ginti. Užtat Chicagos dailininkų 
tarpe jis visad mėgiamas ir laukia
mas.

Dailininkas P. Kaupas jau šešeri 
metai talkininkauja Čiurlionio ga
lerijai, dalyvaudamas jury komisijo-

DAILININKO POVILO KAUPO KŪRYBOS KELIAS

uosaikaus moderniojo meno 
puoselėtojas dailininkas Povilas 
Kaupas gruodžio mėn. švenčia 30 
metų kūrybinio darbo ir 65 m. am
žiaus sukaktį. Tai gera proga pakal
bėti apie kūrėją, kuris nedažnai su
tinkamas mūsų spaudos puslapiuo
se.

šio dailininko vardas yra labai 
glaudžiai susijęs su Neprikl. Lie
tuvos dailininkų sąjunga ir jos 
rengtomis dailės parodomis. P. Kau
po darbai ruošiant parodas buvo 
labai ryškūs. Jisai buvo tiek atsi
davęs mūsų menininkų gyvenimui, 
kad karo audroms siaučiant ir 
traukdamasis į vakarus, užuot ne
šęs maisto, savo kuprinėje turėjo 
gal visų Nepriklausomos Lietuvos 
dailės parodų katalogus. Juos ir 
dabar jis lyg kokią relikviją saugo 
ir besidomintiems dailininkų veik
la Nepriklausomoje Lietuvoje turi 
akivaizdžius faktų įrodymus.

Povilas Kaupas studijavo ir baigė 
privačią prof. J. Vienožinskio stu
diją ir Kauno meno mokyklą. Savo 
meninį kelią ir pasaulėžiūrą for
mavo daugiau modernioje dvasioje, 
atseit jau tada krypdamas į nuo
saikaus naujojo meno pasiektus lai
mėjimus, juos intensyviai ir gyvai 
studijavo. Dailininkas beveik toksai 
paliko ir daugiau kaip po 30 metų 
savo kūrybinio kelio, niekad nesi
vaikydamas naujai gimstančių ir 
dar greičiau besikeičiančių meno 
srovių.

Povilas Kaupas dalyvavo bemaž 
visose žymesnėse Nepriklausomos 
Lietuvos dailės parodose; matėme 
jo darbų Vokietijoje, o taip pat ir 

Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Jo 
dailės darbų yra Kauno ir Chicagos 
Čiurlionio vardo galerijose, Šiaulių, 
Telšių, Vilniaus muziejuose. Nema
ža jo kūrinių turi ir privatūs ko
lekcionieriai.

Dali. Povilo Kaupo sritis yra ta
pyba. Jis nesekė kurio žymaus iš
garsėjusio dailininko tapytojo, ta
čiau jo darbuose galima įžiūrėti 
impresionistinio meno dvasios. Vi
suose savo darbuose, ar tai būtų 
natiurmortas, portretas, ar peiza
žas, dailininkas nesunkiai atpažįs
tamas, išlaikąs savo stilių. Jeigu 
ankstesniuose jo tapybos darbuose

DAILININKAS POVILAS KAUPAS

Povilas Kaupas Natiurmortas / Still Life

galėjai įmatyti daugiau neutralių
jų ir šaltųjų tonų, tai naujausi jo 
darbai įgauna kiek suprastintas 
formas ar daugiau artėja į šiltą 
vaiskų koloritą.

Dailininkas P. Kaupas nėra aklas 
gamtos sekėjas, nes jis gerai žino, 
kad gamtos sekimas menininką ve
da į akligatvį, paraližuoja jo indi
vidualybę, ir toksai gamtos pamėg
džiojimas jau turi konkuruoti su fo
tografijos menu, o ne su tapybos 
menu. Tačiau iš kitos pusės, P. Kau
pas vis dėlto nenutraukia visiško 
ryšio su gamta, ji visur juntamai 
palieka jo pirmuoju ir pagrindiniu 
kūrybos šaltiniu. Jis savaip trak
tuoja dieviškąjį grožį, savaip spręs
damas spalvinius sprendimus, juos 
įamžina savo drobėse.

Trumpame rašinyje nėra įmano
ma plačiau aptarti ar panagrinėti 

se atrenkant kūrinius, čia jo įdėtą 
rimtą darbą labai vertina galerijos 
direkcija ir Am. Lietuvių Meninin
kų klubas.

Dail. Povilas Kaupas yra narys 
Dailės Instituto, sutelkusio nema
žą pajėgiųjų lietuvių menininkų 
grupę laisvajame pasauly.

Apsilankusiam dail. P. Kaupo stu
dijoje krinta į akis šimtai projek
tų, škicų, etiudų ir baigiamų darbų, 
kuriuos vainikuoja sienose iškabin
ti kūriniai, verti galerijų ir muzie
jų-

šia proga norėtųsi palinkėti, kad 
dailininkas ryžtųsi vieną kartą su
ruošti savo darbų apžvalginę paro
dą, kurioje ryškiai būtų matyti kū
rėjo 30 metų kelias ir veidas. O 
parodyti jis turi ko ir menininkams 
ir meno mėgėjams.

Juozas Pautienius
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GASPARAS VELIČKA

PUŠELE
Tokiame žmonių vandenyne, o aš jaučiuosi toks vienišas, lyg kokio 

medžio sėkla, vėjo numesta dykumon. Ir mano tremtis, kaip to iš
piešto Australijos eukalipto, Įkibo į mane visu tremties tragizmu. 
Sako:

— Augsi šios žemes kaitroje be rasos, be lietaus, ir Įsmeigtas ne
pajudėsi iš vietos, nors žinosi, kad netoli trykšta iš žemes gaivinan
čios versmes ir naktys dar pila rasą prabangoj besimaudančiai aug
menijai. Tai paskutinis tavo persodinimas. Ir paskutinis sprendimas: 
prigyk!

Jeigu kas žino, kaip ilgesys išdegina žmogų, kad net suskirsta jo 
liežuvis, tas supras, kad aš, būdamas bejėgis, negalėjau sprendimui 
priešintis. Priėmiau! tegul bus bausmė iš kažkieno rankų.

Užskrenda paukštis ant mano šakos, čiulba ir šoka. Ir aš nesu
prantu jo giesmės. Ir nemoku paklausti, ką jis man sako. Tik matau, 
kad mano draugai — tremtiniai medžiai — saldžiai miega. Ilsisi nu
svirusios jų sunkios šakos, atleisti nuo plėškių jų liemenys. Ir jie pa
skendę tokiame saldžiame nakties sapne, lyg kokios brangios ran
kos juos glostytų ir piltų sultis rytojaus dienos kaitrai.

Kėliau rankas i viršų ir prašiau: — Dieve, aš nieko daugiau ne
prašau, tik duok man miego!

Aš nežinojau, kad tremtin iškeltam augalui prabanga neleidžiama. 
Kentėk, kol pasibaigs tavo sultys ir tu nepabudinamai nusvirsi. Ne
supratau, kodėl net dieną nejuda mano draugų šakos, kodėl nusilu
pusios žievės nuo jų liemenų ir šonų? Aš vis prašiau miego.

Ir vieną naktį atsiuntė man mano šalies tremtinę pušelę. Ji nesu- 
vytusi, žalia, jos liemuo pilnas sulčių. Ir tos jos liemens sultys kve
pia gintaru. Aš žiūrėjau ir stebėjausi, kad jokiame jos judesyje nėra 
tragizmo. Supratau: ji sutiko persodinama.

O, koks švelnumas jos spyglių ir šakų! Aš pajutau, lyg eičiau kaž
kur matytu slėniu, kuris pilnas minkšto ir rasoto atolo. Jaučiau, kad 
gyja, rasoja mano sudegusi žievė, bunda kraujas ir laimės sriautu 
pasipila i pervargusią galvą. Tik lūžtu, svyru iš šaknų ir užmiegu.

Kai pabudau pailsėjęs, pamačiau, kad ir mano tremtinė pušelė nu
ėjusi miego. Aš negalėjau prie jos priartėti. Juk aš medis ir stoviu 
vietoje. Iš tolo mačiau, kad jos veide šviečia tokia viltis, kaip giedrios 
dienos saulėtekis, kuris žada daug daug dar nepatirto džiaugsmo. 
Bus plati diena, o dar platesnis ir gaivinantis vakaras. Ir aš žinojau, 
kad vakaras yra visokio sutvėrimo laimės ieškojimas, kad vakaras 
sunkaus buvimo prasmė.

Ir išglosčiau ją savo svajone. Ilgesiu, kaip šilku, apvyniojau jos 
strėnas ir trapų liemenį, o paskui vakaro tarpukalnių rūku apklojau, 
apdengiau ją visą... Tik ilsėkis, tik miegok, mano didžioji ir sulauk
toji prasmė!

Paskui aš vėl tariau: Viešpatie, jei aš ilgėčiaus Tavęs, kaip jos 
ilgiuosi, jei alkčiau Tavo minčių, kaip alkstu jos lūpų, jei skaityčiau 
Tavo evangeliją, kaip jos kiekvieną judesį skaitau, Tu mane paleis
tum iš tos dykumos ir duotum man viską, ko aš Tavęs prašau. Tu 
apšviestam mane savo galia ir padarytum pranašu. Bet aš esu men
kas ir nepajėgiu nuo jos atitraukti savo minčių. Nuo jos, nuo trem
tinės pušelės.

Žinau, tai Tavo duoti parėdimai. Ir aš joje, turbūt, Tave myliu, 
nes Tu mumyse paslėpei savo didžiąją ir neįspėjamą mintį.

Aš vėl džiūvau dienos kaitroje ir laukiau vakaro, nes žinojau, kad 
tremtinė pušelė pas mane ateis. Tik reikia palaukti, kol iš slėnių 
atslinks į lygumą rūkas ir visa, kas joje įsodinta, paskandins. Kai aš 
jos prašiau, kad manęs nepaliktų, ji pasakė: “Aš vėl sugrįšiu. Aš 
esu laisva ir galiu judėti.'’

Bet vakare ji nuėjo su čia jau prigijusiais medžiais, kurie nenori 
prisiminti savo dygimo šalies. Jie iškeitė ją ir čia turi plačiausią lais
vę, naudojasi jos džaugsmu. Ir kas vakarą ji eina pas kitą medį. Ši 
šalis duoda tokia laisvės dovana, c c

Ir kodėl aš šaukiau: Dieve, duok man miego? Dabar aš padidinau 
savo kančią. Ir negaliu nuo jos pabėgti, nes esu čia persodintas me
dis ir turiu sudžiūti vienoje vietoje. Iš g. Veličkos rankraščiy palikimo.
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Vasario 16 gimnazija...
Atkelta iš 13 psl. 

lietuvišką kelią į gamtą, vaikams 
lietuviškojo dangaus nemačiusiems. 
Vaikai pradeda lietuviškai dainuoti 
nuo pat I-sios klasės. Labai daug 
prisideda prie Lietuviškumo padary
mo patraukliu tautiniai šokiai ir 
įvairūs kultūriniai parengimai. Tau
tinių šokių grupės išvykos į kita
taučių parengimus žadina vaikuose 
pasididžiavimą savo lietuviškumu. 
Rankdarbių pamokose mergaitės iš
moksta austi tautines juostas. Lie
tuvišką dvasią puoselėja ir lietuviš
kais vaizdais ar lietuvių menininkų 
paveikslų reprodukcijomis išpuoš
tos koridorių ir kambarių sienos. 
Neabejotinai, ir dalyvavimas trijose 
veikiančiose jaunimo organizacijo
se (ateitininkai, evangelikų jauni
mo ratelis ir skautai) daug priside
da prie lietuviškumo ugdymo.

Mokiniai
Nuo pat Vasario 16 gimnazijos 

įsteigimo mokinių daugumą sudaro 
Vakarų Vokietijos lietuviškų šeimų 
vaikai. Dalis tų šeimų yra grynai 
lietuviškos, dalis mišrios tautiniu 
atžvilgiu. Yra nuolat nemažas skai
čius vaikų, turinčių grynai vokiškas 
pavardes, tačiau ateinančių iš šei
mų, apsisprendusių būti lietuviais. 
Tai vadinamų repatriantų vaikai, 
iš 1941 metų ir iš pastarųjų 3-jų 
metų, kai iš Lietuvos galėjo atvyk
ti Vokietijon buvę Vokietijos pilie
čiai.

Visais laikais yra buvę po vieną 
kitą mokinį iš kitų kraštų: Angli
jos, Belgijos, Prancūzijos, Olandi
jos ir net JAV-bių.

Konfesiniu atžvilgiu mokiniai 
skirstosi į dvi dalis: evangelikus ir 
katalikus. Kartais būdavo evangeli
kų ir katalikų po lygiai, kartais bū
davo vienų ar kitų persvara (Prieš 
praėjusias vasaros atostogas buvo 
68 katalikai ir 21 evangelikas .

Viso prieš vasaros atostogas bu
vo 89 mokiniai: 45 mergaitės ir 44 
berniukai. Palyginus su ankstes
niais metais, skaičius yra kiek ma
žesnis. Priežastis — 1963/64 m. m. 
padaryta griežta atranka vyresnių
jų klasių tarpe, žvelgiant į lietu
vių šeimas Vokietijoje, galima būti 
tikriems, kad ateityje mokinių ne
pritruks, liks tik visą laiką ta pati 
atrankos problema.

Nuo pat pradžios pradedamosios 
klasės būdavo ir tebėra žymiai gau
sesnės už baigiamąsias. Pavyzdžiui, 
I-je klasėje dabar yra 22 mokiniai, 
o VIII ir IX-je tik po 3. Kiekvienam 
aišku, kad iš tų 22 pirmokų žymi 
dalis netinka aukštesniam mokslui. 
Kyla klausimas, ką daryti su ma
žiau gabiais. Suprantama, galima 
po keletos mokslo mėnesių dalį mo
kinių pasiųsti pas mamas. Bet ką 
tai daugeliu atvejų reikštų? Ogi tai, 
kad tie vaikai žūtų lietuvių tautai. 
Tuo tarpu, jei bus jiems leidžiama 
keletą metų pagyventi lietuviškoje 
aplinkoje ir lankyti lietuvišką mo
kyklą, jie liks visam gyvenimui 
lietuviais, ypač tie, kurie ateina iš 
mišrių šeimų. Todėl stengiamasi 
tuos, kurie bent kiek įmanomai mo
kosi, laikyti gimnazijoje iki VI kla
sės baigimo, iki vadinamo vidurinio 
išsilavinimo. Vakarų Vokietijoje su 
vidurinio išsilavinimo pažymėjimu 
yra atviros durys į daugelį visai ge
rų profesijų. Tiesa, tuo tarpu Vasa
rio 16 gimnazijos VI klasių pažymė
jimas dar nėra lygiavertis tokiam 
pat pažymėjimui, išduotam valsty
binės gimnazijos, tačiau praktika 
rodo, kad į daugelį profesinių mo
kyklų jis atidaro duris. Dedama pa- 

stanpos, kad vidurinio išsilavinimo 
pažymėjimui būtų sudarytos pana
šios sąlygos, kaip ir abitūrai. Lie
ka problema su tais vaikais, kurie 
nepajėgia išeiti nė progimnazijos 
kurso. Iki šiol su jais būdavo elgia
masi neplaningai. Vieni laikomi iš 
pasigailėjimo, kiti atleidžiami. Yra 
gyva nuomonė, kad tokiems būtų 
steigtina pradžios mokykla, tai yra, 
jos paskutinieji keturi skyriai. Tai 
plano įgyvendinimas priklauso nuo 
nusiatymo Vasario 16 gimnazijai 
esminio uždavinio. Jeigu ji turi būti 
tik gimnazija, t. y. ruošti lietuvių 
vaikus akademinėm studijom ir 
daugiau nieko, tai tokie planai turi 
būti padėti į archyvą. Tačiau, jei 
norima, kad Vasario gimnazija ap
imtų galimai platesnius lietuviško
jo jaunimo sluoksnius ir šalia būsi
mų intelektualų ugdytų ir platesnį 
lietuviško jaunimo sluoksnį lietu
viškoje dvasioje, tada ir tokie pla
nai verti pastangų.

Per visą Vasario 16 gimnazijos 
egzistavimo laikotarpį brandos 
atestatus yra gavę 50 lietuvių jau
nuolių, kurių dalis studijuoja Euro
pos universitetuose, dalis yra iše
migravę į užsienius ir kai kurie iš 
jų gražiai reiškiasi lietuviškoje 
veikloje. Kaip pavyzdį galima sumi
nėti kad ir vieną iš “Ateities” žur
nalo redaktorių Rimvydą Šležą, ar
ba PLB Vokietijos Krašto valdybos 
narį doktorantą Vilų Lenartą. Užte
ko tik šiais metais atidžiai pasidai
ryti Vokietijos Lietuvių Studijų Sa
vaitėje Koenigswintheryje, kur da
lyvavo netoli 40 lietuvių jaunuolių, 
kurių didžioji dalis arba Vasario 16 
gimnazijos abiturientai, arba joje 
baigę bent 6 klases. Neužginčija
mas faktas, kad gimnazija formuoja 
naująją lietuvių tremtinių kartą, 
kurios uždavinys bus perimti lietu
viškumo ugdymo ir Lietuvos atsto
vavimo svetur pareigas.

Patalpos ir aplinka

Vasario 16 gimnazija yra mažame 
Huettenfeldo kaimelyje, tarpe dide
lių miestų: į Mannheimą yra apie 
20 kilometrų, į Heidelbergą — apie 
30 km., į Darmstadtą apie 40 km. 
Pilies bokštas matyti važiuojant au
to didžiuoju (Autobahn) keliu iš 
Frankfurto į Muencheną. Artimiau
sia geležinkelio stotis Memsbach 
yra už 5 km., didesnė Weinheimo, 
kur stoja visi greitieji traukiniai — 
už 10 km. Keletą kartų per dieną 
kursuoja iš pat Huettenfeldo auto
busai į Weinheim, Worms, Mann
heim ir atgal.

Rennhofo pilis yra didžiuliame par
ke, apie 5 ha didumo. Pačioje pily
je, kuri vis reikalinga restauravi
mo, yra įrengti bendrabučiai, 2 kla
sės, sporto bei kultūrinių parengi
mų salė. Klasės yra senuose bara
kuose. Barake yra taip pat virtuvė 
ir valgykla. Kiekvienam, kurs savo 
akimis pamato klasių barakus, aiš
ku, kad reikia tuoj pat naujų klasių. 
Dėkui Dievui, jos jau pradėtos sta
lyti! Ta naujoji statyba kelia nuo
taiką mokiniams ir tėvams, kurie 
turi mažų vaikų. Tai yra lyg ir 
gimnazijos gyvastingumo garantija.

Jeigu laisvojo pasaulio lietuviai 
teisingai supras šį PLB Vokietijos 
Krašto valdybos milžinišką užsimo
jimą ir jį parems savo aukomis, 
kaip kadaise parėmė naujųjų namų 
pirkimą, tai po 1964 metų vasaros 
atostogų pamokos bus galima pra
dėti naujuose, šviesiuose namuose. 
Nėra abejonės, kad tada padidės ir 
gabesniųjų mokinių skaičius, nes 
dabar ne vienas tėvas ar motina, 

pamatę apgriuvusius barakus, ku
riuose žiemą per šalta, o vasarą per 
karšta, apsisprendžia savo gabius 
vaikus leisti į vokiečių gimnaziją, 
nors gal ir labai norėdami duoti 
vaikams lietuviškąjį auklėjimą.

Administracija ir ūkis
Vasario 16 gimnazija yra viso pa

saulio lietuvių nuosavybė, o jos tei
sinis administratorius yra PLB Vo
kietijos Krašto valdyba.

švietimo reikalams veikia švieti
mo Komisija, kurią sudaro Vokieti
jos lietuvių evangelikų ir katalikų 
Sielovadų skirti asmenys ir PLB 
Vokietijos Krašto Tarybos rinktas 
asmuo. Praktiškai šiuo metu švieti
mo Komisijon įeina T. A. Bernato
nis, senjoras kun. Adolfas Keleris 
ir dr. Jonas Norkaitis. Gimnazijos 
direktorių skiria Krašto valdyba, 
rekomenduojant švietimo Komisijai 
ir sutinkant Baden-Wuerttembergo 
švietimo ministerijai. Mokytojus 
priima ir atleidžia Krašto valdyba, 
pristačius gimnazijos direktoriui ir 
gavus švietimo ministerijos prita
rimą. ūkio sričiai vadovauja Krašto 
valdybos skirtas ūkvedys. Kitas 
ūkinis personalas Krašto valdybos 
skiriamas ir atleidžiamas ūkvedžiui 
pristačius. Dabar Vasario 16 gimn. 
ūkvedžiu yra Jonas Jurkonis.

Medžiaginį Vasario 16 gimnazi
jos pagrindą sudaro laisvajame pa
saulyje veikiantieji būreliai gimna
zijai remti, įvairios lietuvių bei sve
timųjų aukos ir vokiečių vyriausy
bės subsidijos.

Iki 1963 metų pradžios buvo la
bai vertingas nuolatinis Balfo įna
šas maisto produktais. Pvz., ilgą 
metų eilę nereikėjo pirkti duonos, 
o taip pat nuolat būdavo gaunama 
kitokių labai vertingų produktų, 
kaip sviestas, sūris, pieno milteliai, 
pupos ir kt. Netekus šios pašalpos 
ir sumažėjus dolerio vertei vokiš
komis markėmis, gimnazija tai la
bai skaudžiai pajuto ir kasdien 
junta.

Didelės vertės yra ir atsitiktiniai 
įnašai — ar tai bankelių, ar orga
nizacijų, ar atskirų asmenų. Gražu, 
kad daug kur praktikuojama siųsti 
Vasario 16 gimnazijai auką pvz., 
vietoj vainiko mirusiam lietuviui 
ir kitais atvejais.

Vokiečių vyriausybės dovanos ei
na iš dviejų kanalų: iš Federalinės 
Pabėgėlių ministerijos Bonnoje ir 
Baden-Wuerttembergo Krašto vy
riausybės Stuttgarte. Taip pat ver
ta paminėti vokiečiii įmokėjimai už 
tuos mokinius, kurie atvyko V. Vo
kietijon pastarųjų trejų metų bėgy
je. Daroma pastangų išrūpinti pa
šalpas neturtingiems mokiniams iš 
jų tėvų gyvenviečių socialinių įstai
gų.

Pačių mokinių tėvų įnašai yra 
mažiausi. Už vaiką imama mėnesiui 
DM 25.—, tačiau dalis dėl visiško 
neturto yra ir nuo to mokesčio at
leidžiami, o iš dalies neįmanoma iš
reikalauti.

Vasario 16 gimnazija, anot jos 
rėmėjų kun. B. Suginto, Karolio 
Drungos ir Antano Gulbinsko bend
rai pasirašyto rašto direktoriui žo
džių, yra “ne vienų Vokietijoje gy
venančių lietuvių reikalas, bet visų 
tremtyje esančių gyvos kovos ženk
las už išsilaisvinimą.” Tai yra šven
ta tiesa, su kuria šimtu procentu 
sutinka Vokietijos lietuviai. Jie yra 
įsitikinę lietuvių tautos gyvastingu
mu ir todėl tiki Vasario 16 gimna
zijos gyvybe. Gimnazija negali gy
vuoti nė dienos be viso laisvojo pa
saulio lietuvių paramos Iš kitos pu
sės ji prisideda prie laisvojo pasau
lio lietuvių pastangų išlaikyti lietu
vybę.

Naujos knygos
ATSIŲSTA PAMINĖTI

Leonardas Andriekus, Naktigonė. Lyrika. 
Brooklynas, 1963. Iliustravo dail. T. Va
lius-. Išleido Tėvai Pranciškonai. 112 psl.

Dr. J. Savasis, Kova prieš Dievą Lietu
voje. Katalikę Bažnyčios padėtis okupuo
toje Lietuvoje, antireliginė komunistę veik
la ir rezultatai. 98 psl. Iliustruota doku
mentinėmis fotografijomis. Išleido orei. P- 
Juras. Kaina $1. Platina: "Darbininkas", 
910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Kostas Ostrauskas, Žaliojoj lankelėj. Dvi 
vienveiksmės dramos. Pypkė ir Žaliojoj 
lankelėj. Išleido Santara-Šviesa. Tiražas: 
300 egz. 64 psl. 1963. Viršelis V. O. Vir- 
kau- Siunčia "Metmenys", 7936. S. Justine 
St., Chicago 20, III.

Jonas Vėgėlis, Visgailis. Istorinė poema 
apie Lietuvos karvedį, gyvenusį 1592-1684 
metais. 242 psl., iluistruota kovę, vadę ir 
šiaip Lietuvos gamtos vaizdais- Kaina $3. 
Gaunama: J. Vėgėlis, 232 Warren St., 
Hudson, N. Y.

Tau, Jaunoji Lietuva! Dvi sukaktis minint: 
Atlanto nugalėtoję, Dariaus-Girėno, tragin- 
go žuvimo 30 metę ir Detroito Dariaus Gi- 
rėnoKlubo 10 metę. Redagavo Vladas Min- 
gėla- Išleido Visuomenės aukomis Detroito 
Dariaus-Girėno Klubas. Iliustruota lakūnę 
ir klubo veikėję nuotraukomis.

Sally Salminen, Katryna. Romanas. 565 
psl. Išleido Terra- Dail. A. Kurausko triję 
spalvę aplankas. Kaina $5.00.

Autorė — švedę emigrantė, gyvenanti 
Brooklyne, tarptautiniame konkurse už šį 
veikalą laimėjo premiją ir tuo būdu pa
sidarė literatūros įžymybe. Veikalas į lie- 
tuvię kalba išverstas ir išleistas dar Nepri
klausomoje Lietuvoje dviem tomais. Nors 
leidinyje nepažymėta, bet, atrodo, tai yra 
pakartota laida viename tome.

Marija, gelbėki mus- Sibiro tremtinię ran- 
rašytos maldę knygelės nauja laida. Vir
šelio aplanko l-me psl. Aušros Vartę Ma
rija, ll-me — Sibiro tremtinię kapai. Iš
leido Immaculata, R- F. D. 2, Putnam, 
Conn. Maldaknygės formato. Kaina $1.25.

a o t>

Juozas Kruminas, Šeštasis medis. Ro
manas. Nidos Knygę Klubo leidinys Nr. 
45, 1963. 368 psl. Klubo nariams: minkš
tais viršeliais $2, kietais — $3.

Pomirtinis J. Krūmine veikalas. Apie šį 
romaną paginoje B. Bbr. (Babrauskas) tarp 
kitko rašo: "Šeštasis medis yra brandžiau
sias ir reikšmingiausias K. beletristikos 
veikalas. Romano veiksmas vyksta Kaune 
ir (numanoma) Ukmergėje 1939-41. Vaiz
duojama komunistę ir eserę (socialistę re- 
voliucionierię) veikla Lietuvoje- Komunisti
nis pogrindis įvairiomis pinklėmis, kuriose 
svarbią vietą užima komunistę moteris sa
vo meilės pardavinėjimu, į savo sąmokslę 
planus įtraukia eserus ir kitus valdžios 
opozicininkus, kurie iš esmės yra prieš 
komunistus nusistatę. Tokie socialrevoliu- 
cionieriai, patekę į kalėjimą, sumaniai čia 
atakuojami senę komunistę, kol dusliojo 
kalėjimo atmosferoje silpnesnieji pagaliau 
palūžta ir tampa komunistę draugais. To- 
kię pinklię ir atakę auka tampa pagrindi
nis romano veikėjas stud. Jonas Vindeikis. 
... Romane įdomiai ir pagrįstai pavaizduo
jama komunizmo taktika, moralė, jo skver
bimasis į artimesnes organizacijas. Taip 
pačię komunistę, sėdinčię kalėjime, lūpo
mis atskleidžiamos komunizmo teorijos ir 
praktikos priešybės; parodoma žema ko
munistę šeimos moralė, ypač išryškėjusi 
bolševikę okupacijos metais..."
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LE 10 METU SUKAKTIS
Pabaiga iš 8 psl. 

(jie jau ne prenumeratoriai ir ne 
talkininkai) šia proga būtų galima 
tiek pasakyti: jeigu ir kiti lietuviai 
būtų tokie nesąžiningi, Lietuvių 
Enciklopedijos tomų jūs neturėtu
mėt, jinai jau seniai būtų turėjusi 
sustoti...

Prieš dešimtį metų buvo planuo
ta, kad pilnas Liet. Enciklopedijos 
leidimas sudarys 20-25 tomus, šian
dien, dar kvepiantį spaustuvės da
žais, jau turime XXIX tomą. Dr. J. 
Girnius jau pradėjo redaguoti pas
kutiniąsias mūsų raidyno raides ir 
papildymus. Taigi Liet. Enciklopedi
jos leidimo pabaigtuvės nebe už kal
nų. Dar išeis trys ar keturi tomai— 
ir didysis darbas bus baigtas. At
rodo, kad tas bus padaryta per pus
antrų metų laiko, taigi visa Enci
klopedija bus išleista maždaug per 
dvylika metų.

Ar blogai, kad planuoti 20-25 lei
dinio tomai įkops į 32-33 tomus? Vi
sų pirma, tai bus akivaizdus įrody
mas, kad medžiagos nepritrūkom, 
kad enciklopedijos leidimo skepti
kai pralaimėjo ir šiame fronte. Ant 
ra, 32 ar 33 tomai liudys redaktorių 
ir bendradarbių kruopštumą, rūpes
tingumą ir pasiimtą pareigų supra
timą. Kas emigracinėm sąlygom 
buvo įmanoma — jie aprėpė ir pa
darė taip gerai, kaip buvo galima 
padaryti, žinoma, tobulumui ribų 
nėra. Jos rėmuose geras gali būti 
dar geresnis ir dar geresnis. Kaip 
kiekviena kita, taip ir Liet. Enci
klopedija turi senstančios medžia
gos, bet jos nugarkaulį sudaro dau
gybė straipsnių, kurių amžius tik
rai bus ilgas. Tai dėl to Lietuvių 
Enciklopedija ir yra mūsų pasidi
džiavimas ir garbė!

Dešimtmečio proga nuoširdūs 
sveikinimai leidėjui J. Kapočiui, re
daktoriams Pr. Čepėnui, J. Girniui, 
J. Puzinui, V. Maciūnui ir visai en- 
ciklopedininkų šeimai.

aceoooccccoocceoooocooooooooooocecooocoooooocoooooo
KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ, 

VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
Furniture Center, Inc.

Vietinių ir importuotų baldų prekyba.

Baldai siunčiami į visą Ameriką ir už jos ribų.

MARQUETTE PARKE
6211-6219 So. Western Ave. PRospect 8-5875

CHICAGO, ILLINOIS
3207 So. Halsted St. Victory 2 4226

Edward Bros. Colonial Mortuary
1000 Venice Blvd. Richmond 9-8281

Lietuvis Laidotuvių 
Patarėjas 

ADOLPH 
CASPER

Namų Telefonas
EDgewood 1-1917

©ececceeeeeecececcceeeee
KVIEČIAME PRADĖTI 
TAUPYTI PAS MUS!

41/2% Mokame 
už investmentus 

čekiu kas 90 dienų

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

ST. ANTHONY 
SAVINGS & LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court 
Cicero 50, Illinois

JUOZAS F. GRIBAUSKAS 
sekretorius 

Tel. 656-6330

CALIFORNIA FEDERAL SAVINGS 

& LOAN ASSOCIATION HELEN'S 
HOUSE OF BEAUTY

The Nationzs First 
Federal Savings Association To 

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

Hollywood 27, California Loans: NO 5-3141

New Address: 
HELEN MOCKUS

5265 Fountain Ave.
HOLLYWOOD California
New Telephone: NOrmandy 5-3351

CLEM'S MARKETS

Dar galima užsisakyti

Lietuvių Enciklopediją
Pokalbis su Leidykla

Norėdami skaitytojams duoti ži
nių, ar dar galima ir kaip užsipre
numeruoti Lietuvių Enciklopediją, 
ar siunčiama į Lietuvą, ar priima
mos dovanos ateities Lietuvai, LD 
red. Lietuvių Enciklopedijos leidyk
lai patiekėme keletą klausimų, į 
kuriuos leidėjas mielai atsakė.

— Ar dar galima užsisakyti L. 
Enciklopediją nuo pat pirmo tomo, 
kiek kaštuoja ir kokios atsilygini- 
mos sąlygos?

— LE dar galima užsisakyti, jos 
atsargoje dar šiek tiek turime.

I-XXII tomų kaina po $7.75, o 
nuo XXXIII-jo tomo — $8.75. Kas 
negali, susitarus, uiž išėjusius tomus 
galėtų mokėti ir dalimis.

— Teko girdėti, kad pradžioje at
sirado asmenų, kurie prenumeravo 
L. Enciklopediją Lietuvon savo lan
kytų mokyklų ar savo gimtųjų vie
tų bibliotekoms. Kaip dabar šis rei
kalas yra?

— Pradėdami LE leisti, galvojo
me, kad bus galima didesnį kiekį 
siųsti Lietuvon. Tam reikalui buvo 
susiorganizavęs komitetas, pasiža
dėjo būrys aukotojų (sponserių). Il
gainiui paaiškėjo, kad į Lietuvą be 
Maskvos leidimo LE siųsti negali
ma, todėl visas šis reikalas pakibo 
ore. Bet keli aukotojai pasiliko iš
tikimi ir tam fondui savo įnašus 
siunčia. Būtų gražu, kad ir daugiau 
atsirastų asmenų ar organizacijų, 
kurie užsakytų LE dovanų mokyk
lų ar miestų bibliotekoms.

Tokių užsakymų yra, prenumera
tos mokestis mokamas, mielai prii
mami ir nauji užsakymai.

— Ar dabar į Lietuvą nepatenka 
joks LE egzempliorius?

— Į Lietuvą siunčiame 20 egz. 
įvairioms įstaigoms. Užsakyta iš 
Maskvos per įvairias įstaigas. Jie 
atsilygina tvarkingai.

— Ar okupuotos Lietuvos spauda 
L. Enciklopediją yra recenzavusi ar 
šiaip rašuisi, kad ir neigiamai, ra
šiusi, kad toks veikalas leidžiamas?

— Neteko pastebėti jokios žine
lės, kad ir neigiamos, o ką jau kal
bėti apie recenziją!

— Kaip už LE atsilyginama: iš 
anksto, ar gavus naują tomą?

— LE siunčiame prenumerato
riams įvairiai: išperkamuoju būdu, 
kreditan, žiūrint, kaip prenumera
torius pageidauja.

— Kaip su prenumeratoriais — 
auga ar krinta? Juk pasitaiko, kad 
prenumeratorius miršta, kaip tada?

■— Staigaus prenumeratų kritimo 
nėra, o tik normalus, pvz. prenu
meratoriams mirštant. Bet ir tuo 
atveju, jei šeima lieka, prenumera
ta nenutraukiama. Tik nevedusių 
prenumerata nutrūksta su jų mirti
mi; bet tokių nedaug.

Lietuvių Enciklopedijos adresas: 
265 C Street, South Boston, Mass. 
02127.

ALFRED'S JEWELRY
Savininkas Alfredas Manovas

rasite gerą pasirinkimą visų rūšių 
— rankinių, sieninių ir kt. — laik
rodžių, žinomiausių šveicariškų ir 
kitų firmų.

Taip pat turime didelį pasirinki
mą gintarinių papuošalų.

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

2713 W. Manchester Avenue
INGLEWOOD, Calif. PL 9-8037

• 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 Taberskl, savininkas

oeccccccceoccoocccoococo
Linkėjimai

Taupytojams ir Skolintojams

CRANE SAVINGS &

LOAN ASS'N

B. R. PIETKIEWICH, 
President

2555 W. 47 th St., Chicago 32, III.
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Chicagoje susirinkę rugs. 22 d. mu
zikai, solistes Vladislavos Grigaitie
nės bendradarbiai, mokiniai ir ger
bėjai, nutarė: suruošti a. a. Grigai
tienės akademinį minėjimą, paruoš
ti marmorinę lentelę su velionės 
pilnu titulu ir uždėti ant velionės 
kapo (tuo tarpu kapuose prie New 
Yorko, kur ji palaidota greta žento, 
tėra vienintelis vardas Vladislava, 
praeiviui nieko nesakąs apie Lie
tuvos operos primadoną), pavesti 
dailininkui, kad nupieštų solistės 
portretą, išleisti monografiją (tam 
reikalui visi turintieji prašomi foto 
nuotraukų, laiškų ir kt. paskolinti 
Muzikologijos archyvui — 2345 W. 
56 St., Chicago 36, III.). Išrinktas 
nutarimams vykdyti komitetas: A. 
Kutkus, pirm. A. Dičiūtė-Trečiokie- 
nė ir S. Pautienienė, vald. nariai; 
kandidatai — I. Motiekaitienė ir J. 
Bertulis.

Nuotraukoje (iš kairės) sėdi: A. 
Kutkus, A. Dičiūtė-Trečiokienė, J. 
Žilevičius, J. Kutkuvienė, R. Skipi
tis; stovi: J. Bertulis, Br. Macevi
čius, L. Skipitienė, J. Ignatonis, S. 
Pautienienė. S. Pilka, I. Motiekai
tienė, J. Byanskas, A. Kalvaitytė- 
Velbasienė. Foto A. K.

Lithuanian musicians, former stu
dents and co-workers of Lithuanian 
opera singer Vladislava Grigaitie
nė met to organize a commemora
tion for Mrs. Grigaitienė and pub
lish a monograph of her career.

ŠAULIŲ SĄJUNGOS CENTRAS POSĖDŽIAUJA

L. Šaulių S-gos Centro val
dyba Chicagoje posėdžiau
ja. Iš kairės: J. Giedrikis, 
pirm., prof. J. šimoliūnas, 
narys, K. Žilėnas, ižd., P. 
Petrušauskas,, sekr., V. Iš- 
ganaitis, jaun. vad., B. Am
braziejus, svečias, A. Va- 
latkaitis, vicepirm.

(Nuotraukoje nėra A. 
Gintnerio, R. Skipičio ir K. 
Musteikio) Foto V.Reivytis

Lithuanian organization 
“šauliai” central commit
tee during a meeting in 
Chicago, Ill.

1000 DOLERIŲ DETROITO LIETUVIŲ NAMAMS
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CHICAGOS ŽURNALISTŲ VALDYBA

Lietuvių žurnalistų Sąjungos Chicagos sk. val
dyba (iš kairės): Antanas Gintneris, pirm., Ig
nas Andrašiūnas, sekr., Algirdas Pužauskas, 
re.ik ved., Vytautas Zalatorius, ižd., Pranas 
šulas, vicep. Foto V. Reivytis

Committee members of the Lithuanian Jour
nalist Society, Chicago chapter.

< L. B. Detroito Apylinkės valdyba pirktiesiems 
lietuvių namams paskyrė $1000. Ta pati valdy
ba, pirmininkaujama VI. Paužos, 1962 m. yra 
paskyrusi $1227 (taigi viso jau $2227.). .

Nuotraukoje iš k.: V. Mingėla, LD bendr., 
J. Pusdešris, L. Namų ir Alkos kolekt. rėžis., 
VI. Pauža, LB Detroito Ap. pirm., A. Petraus
kas, L. Namų ižd., J. Gaižutis, L. N. b-vės pirm., 
V. Ponelis, LB D. Apyl. vicep., A. Nakas, Nau
jienų bendr.

Lithuanian Community of Detroit Committee, 
which presented $1000.00 to the Lith. Center.



LRKSA (Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimo Amerikoje) direkto
rių tarybos susirinkimo dalyviai — 
I eil. iš kairės sėdi: L. Donarovich, 
iždo globėja, prel. J. F. Baltusevi- 
čius-Boll„ dvasios vadas, L. šimu
tis, prezid., V. T. Kvetkas, sekr., P. 
J. Karašauskas, ižd.; stovi: adv. T. 
E. Mack-M ikelionis, viceprez., M. 
Zujus, Garso red., dr. Wm. Krikš
čiūnas, daktaras kvotėjas, F. Gerry, 
aktuaras, dr. V. Šimaitis, direkt., J. 
B. Laučka, dir. (Nuotraukoje nėra 
iždo glob. V. Abromaičio ir dir. inž. 
A. Rudžio).

Posėdis įvyko rugs. 30 d. — spa
lio 2 d. centro patalpose. Centro 
sekr. V. T. Kvetkas pranešė, kad 
1963 m. I pusmetį Su-mo turtas pa
ūgėjo $35,372 ir bendras turtas artė
ja prie $2,800,000.00.

Nuo lakr. 1 d. iki 1964 m. birželio
30 d. skelbiamas narių įrašymo 

vajus. Vajaus planui ruošti komite
tą. sudaro: prel. J. F. Baltusevičius, 
adv. T. E. Mack, V. T. Kvetkas ir 
P. J. Karašauskas, talkininkaujant 
jaunimo komisijai, kurią, sudaro: 
Mrs. A. Ewalt, Mrs. L. Stakienė, 
A. Rudis, Jr. Propagandos ir spau
dos komisijon išrinkti J. B. Laučka, 
dr. V. Šimaitis, L. Donarovich, M.
Zujus ir švietimo kom. pirm. VI. 
Mingėla. SUSIVIENIJIMO NARIAI AUGA, KAPITALAS DIDĖJA

Nutarta nariams mokėti dividen
dą. Manoma, kad tai paskatins pri
sidėti prie naujų nario telkimo va
jaus.

Lithuanian Roman Catholic Al
liance Board of Directors’ meeting 
in Chicago, Ill.

NEW YORKO BALFAS RENGIASI VAJUI

NAUJA STUDENTŲ 
NEO-LITUANŲ KORP.

VALDYBA

LST korp. Neo-Lithuania su
važiavimas 1963 m. rugp. 31 
in rugs. 1 d. d. Edwardsburg, 
Mich, išrinko naują Vyr. Korp. 
valdyba dviems metams: iš 
kairės — V. Mažeika, pirm., 
M. Šimkus, ižd,, II eilėj: R. 
Stasiūnas, vicepirm. ir arbi
ter elegantiarum, S. Virpša, 
sekr. ir R. Stakauskas, narys 
spaudos ir kult, reikalams.

A new central committee 
of the Neo-Lithuania student 
organization.

NAUJA VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ S-GOS VALDYBA

New Yorko Balfo vajaus susirinkimo dolyviai (iš kairės) I eil.: Br. 
Spudienė, A. Radzivanienė, J. Šlepetys, kons. V. Stašinskas, kun. L. Jankus, 
E. Kulbokienė, K. Vasiliauskas; II eil.: A. Kaunas, J. Grigienė, P. Jurkus, 
V. Alksninis, M. Virbickienė, S. Lūšys, V. Padvarietis, V. Dovydaitis, J. 
Matulaitienė; III eil.: J. Jankus, T. Alinskas, K. Bačanskas. Foto V. Maželis.

Vajus bus nuo lapkr. 3 d. iki gruodžio 3 d. Susirinkimąs nutarė pirmie
siems Balfo rėmėjams, aukojusiems bent po $10, su kvitu pasiųsti lietuviš
kai anglišką žodyną , kurį tam tikslui aukojo vienas Balfo rėmėjas iš N. Y.

Members of the meeting to discuss the fund drive for the Lithuanian 
Relief Fund in New York.
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(ILIUSTRUOTA KRONIKA)

Nauja Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos JAV Krašto Valdyba su teisiniu 
patarėju. Sėdi (iš kairės): patar. teis. M.šnapštys, vald. narė ryšių ir 
informacijos reikalams Eug. Bulotienė, pirm. Kazys Veikutis; stovi: sekr. 
Albertas Misiūnas, ižd. Vyt. Gurka. (Nuotraukoje nėra nario M. Buroko).

New committee for the Vilnius Region organization.
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ŽMONĖS, DATOS 
IR DARBAI

LIETUVIŲ DIENOS
LAPKRITIS 1963

— Spalio 27 d., sekmadienį, po
piet L. Namu salėje įvyko inicia
torių sušauktas Los Angeles žur
nalistų susirinkimas. Dalyvavo dau
giau kaip 10 asmenų. Sąjungos at
gaivinimo komisijos narys VI. Min- 
gėla iš Detroito padarė pranešimą 
apie sumanymą ir pastangas atgai
vinti prieš kiek metų užmigusią L. 
žurnalistų sąjungą. Jos skyrius Či
kagoje jau veikia (žiūr. šio nr. 18 
psl.). Išrinkta 4 asmenų komisija— 
VI. Bakūnas, L Medziukas, S. Pal
tus ir L. Valiukas, — kuri lapkr. 
16 d., šeštadienį, 7 vai. v. Liet. Na
muose sieig. susirinkimą ir kviečia 
vietos spaudos žmones dalyvauti.

—'Los Angeles Dramos ratelis, 
vadovaujamas akt. Mackialienės, at
liko Balto vakaro programą. Geriau
sia pavyko tipų galerija ir tetulių 
duetas.

—Rašytojo kan. Mykolo Vaitkaus 
80 metų sukakties minėjimą rengia 
bostoniečiai lapkr. 16 d. Sudarytas 
platus visuomenės atstovų komite
tas, kurio pirmininku pakviesta F. 
Kirša. Apie jubiliatą ir jo kūrybą 
paskaitą skaitys S. Santvaras. LD 
žurnalas sukaktuvininką rengiasi 
pagerbti kitame nr.

— Poetas Faustas Kirša Bostone 
po sunkios operacijos sveiksta. Jis 
yra nuolatinėje dr. Jasaičio priežiū
roje. Daug rūpinasi ligoniu ir kiti 
Bostono lietuviai, kolegos rašytojai 
ir šiaip artimi bičiuliai, šio nr. 5 psl. 
spausdiname dabar atsiųstą F. Kir- 
šos eilėraštį “Pašėlusi teta”.

— Prof. dr. Marija Gimbutienė, 
Los Angeles Alto kviečiama, gruo
džio 7 d. šv. Kazimiero parap. salėj 
skaitys paskaitą “Lietuvių tautos 
kilmės problema.”

— ALRK Federacijos valdyba š. 
m. lapkr. 29 — gruodžio 1 d. d. Jau
nimo Centre Chicagoje šaukia 37-tą 
kongresą. Pranešimus padarys šios 
organizacijos: Ateitininkų Federa
cija ir jos Sąjungos, Darbininkų s- 
ga, LRKSA, Moterų s-ga, Vargoni
ninkų s-ga, Vyčiai.

Paskaitos ir referatai: Religija ir 
tauta kovoje už pavergtuosius, Ka
talikų atsakomybė už lietuvišką ir 
katalikišką veiklą, Išeivijos likimo 
klausimu. Jaunimo, moterų ir vyrų 
sekcijose bus atitinkamos paskai
tos ir pranešimai, šiuo metu Fed. 
pirm, yra inž. A. Rudis, sekr. — dr. 
VI. Šimaitis. Kongresui rengti ko
misijos pirm. K. Kleiva.

— V. Luksis iš Prancūzijos atra
šė LD redakcijai laišką pasisakyda
mas apie save ir prašydamas jam 
reikalingo “darbo įrankio” — rašo
mosios mašinėlės. Jis rašąs roma
ną. Kreipęsis į kai kuriuos asme
nis, bet be vaisių. Jis pats gyvena 
Marseille mieste ir gauna nedidelę 
pensijėlę. Gimęs Vilkaviškyje, nuo 
1928 m. gyveno Prancūzijoje. Kai
mynai ar pažįstami nuo Vilkaviškio 
galėtų atsiliepti ir žmogui padėiti. 
(V. Luksis, Hospice Montolivet, 110, 
Marseille 12, France).

LD GARBĖS PRENUMERATĄ $10 atsiuntė:
Rev. J. A. Starkus, Bayonne, N. J.

PRENUMERATA 3 METAMS
V. Adomaitis, Baltimore, Md., T. Alek

soms, Quincy, Mass., R. A. Barisas, Wor
cester, Mass., J. Bliznikas, Canada, J. J. 
Dagys, Chicago, III-, Rev. A. Ezerskis, Wil
kes-Barre, Pa., P. Gailiunas, W. Hartford, 
Conn., B. V. Galinis, Dorchester, Mass. J. 
P. Gudelis, Elmhurst, III. W. Kaupas, Phi
ladelphia, Pa-, Ch. Leonas, Los Angees, 
Calif., A. Matioška, Dorchester, Mass., B. 
Medelis, Baltimore, Md., B. Patzevitch, 
MD, Farmingdale, L- I., N. Y., M. Rauba, 
Chicago, III., I. Sadauskas, Thorton, llll, 
J. Skrinska, MD., Willowick, Ohio, K. A. 
Šukys, MD., Kankakee, III., Dr. F. V. Kau
nas, Cicero, III., Rev. A. Trakis, Chic., III.

PRENUMERATA 2 METAMS
Alfred's Jewelry, Inglewood, Calif., L- 

Antanėlis, Omaha, Nebraska, Rev. A. Ber- 
tašius, Fort Davis, Texas, A. C. Čepulis, 
Willowick, Ohio, V. Ciuprinskas, Windsor, 
Canada, M. A. Dodge, Worcester, Mass., 
P. Lanys, Elizabeth, N. J., J. Mačiulis, 
Cleveland, Ohio, I. Markutė, Elizabeth, 
N. J., A. Musteikis, Buffalo, N. Y., V. 
Paulionis, Toronto, Canada, J. A. Paulinai- 
tis, Los Angeles, Calif., S. Reutas, Mont
real, Canada, G. Šilingaitė, Berwyn, III-, 
M. Sims, Detroit, Mich. K. Stanaitis, Hamil
ton, Canada, Rev. E. Statkus, Roscomon, 
Mich., A. Stočkus, Chicago, II., A. Stonis, 
Santiago, Chile, P. Stravinskas, Cleveland, 
Ohio, V. Vaitiekūnas, Newark, N. J., J. 
Walait, Brooklyn, N. Y.

ATNAUJINDAMI PRENUMERATĄ, LD žur
nalo laidimui paremti pridėjo aukų:

$10-00 — Rev. A. Ezerskis, Wilkes Bar
re, Pa.

$5.00 — B. Patzevitch, MD, Farming- 
dale, L. I., N. Y-, K. Karuža, Los Angeles.

$3.00 ■—-J. Girevičius, Catherines, Ont,
$2.00 — J. Jusys, Worcester, Mass., 

Rev. M. Kirkilas, Chicago, III.
$1.00 — Rev. J. Lechavičius, Chicago, 

III., J. Salučka, Rockford, III.
$0.50 — Dr. O. Valaitis, Hamilton, Ont.

— Liet, dailininkų religinio meno 
paroda, kurią organizuoja ALRK 
Federacija, bus atidaryta 1964 m. 
balandžio 18 — 26 d.d. Čiurlionio 
Galerijoje Chicagoje. Joje dalyvauti 
kviečiami visi lietuviai dailininkai 
JAV-se ir Kanadoje.

Norintieji dalyvauti menininkai 
registruojasi iki š. m. gruodžio m. 
ir gauna informacijas pas parodos 
vykdytoją inž. Mikalojų Ivanauską, 
1332 So. 49 Ave., Cicero 50, Ill.

Parodoje be religinių paveikslų, 
skulptūrų, mozaikų, keramikos, 
emaliaus, metalo, bus skyrius — 
šventoji Lietuva — kur bus tapybos 
darbų, apimančių liet, religinius pa
pročius, Lietuvos bažnyčios istori
ją, sakralinę architektūrą ir liet, 
kryžius.

Jau sutiko dalyvauti 30 meninin
kų.

— T. Tomas žiūraitis, OP, Zur 
Problematik der Persoenlichkeit 
als kulturintegraler Wirklichkeit— 
studija apie asmenybę, atspausta 
drauge su kitų devyniolikos auto
rių studijomis knygoje “Der Mensch 
als Persoenlichkeit and Problem.” 
Salzburg, 1963.

— John T. Dyall, Anglijoje, rengia 
tarptautinę kepimo receptų enciklo
pediją, į kurią nori įtraukti ir lie
tuviškų receptų. Sausainių, įvairių 
pyragų, tortų ir šiaip įvairiausių 
kepinių receptai prašomi siųsti 
anglų kalba, pažymint ir originalų 
lietuvišką pavadinimą, šiuo adresu: 
John T. Dyall, 10, King Edward’s 
Gardens, London, W.3, England.

LD ŽURNALUI PAREMTI DOVA
NŲ BILIET. ĮSIGIJO IR AUKOJO: 
INDIANA

$3.00 — F. Jaras, I. Valančius, P. Kum
pis, Purdue University.
LOUISIANA

$3.00 — J. Kuprionis.
MARYLAND

$3.75 — E. šilgalienė. $3.00 — S. J. 
Yanusas, L. J. Mendelis, J. W. Savage, P. 
Sutkevičius. $1-00 — E. E. Buračas, J. 
Mikuckis.
MASSACHUSETTS

$6.00 — G. Penney, A. Puzinauskas- 
$3.75 — J. H. Gražulis.
$3.00 — A. Adams, S. Aleksiejus, A. 

Andriušis, B. V. Galinis, Dz. Giedraitis, 
E. Grušas, V. Jakimavičius, J. C. Jutt, M. 
Kraunelis, P. Lembertas, P. Mikšys, J. 
Nogelo, P. K. Pleskevičius, J. J. Roman, 
Lith. Amer. Assn., K. Seslokas, J. Stepo
naitis, F. M. Turas, J Vasiliauskas.

$1.50 — S. Bernatavičius; $3-00 — A. 
Buivydienė, P. Jančauskas, A. Skudinskas.

$3.50 — L- Heiningas.
$3.00 — L. Bajorūnas, J. Belinis, J. 

Černius, Dariaus-Girėno klubas, B. Gra
žulis, B. Jasevičius, P. Kausteklis, J. Ma- 
čiulaitis, J. Mikaila, L. K. Mikalonis, J. 
Miškinis, J. Šepetys, E. Statkus, Tabor 
Farm, J. Tamulis, A. Tashnick, V. Ugens- 
kis, J. A. Valantiejus; $2.00 —- A.Gilvy- 
dis, V. Pūras; $1-00 — J. Briedis, A. Le- 
parskas, J. Vaitėnas; $0.50 — V. Leknius. 
MISSOURI

$3-00 — R. Sobulas.
NEBRASKA

$10.00 — G. F. Jonaitis; $3.00 — L. 
Musteikis, K. Palsiunas, E Ribokienė, J. 
Tautkus.
NEVADA

$3.00 — Lariat Motel.
NEW JERSEY

$3.50 — A. Wolfe.
$3-00 — O. Balčiūnienė, V. Barkaus

kas, D. Budrys, K. Graudienė, J. Landsber
gis, G. T. Levinskas, Sachara Motei, K. 
Sipaila, J. J. Stukas, J. Tamašauskas, V. 
Tursa, F. Vaskas; $2.00 — K. Degutis; 
$1.00 — A. Didžiais, A. Skudzinskas, R. 
Šlepetys.
NEW YORK

$5.00 — B. Patzevitch, A. Sabalis; $4.00 
— J. Jermolavičius; $3.00 — L. Bajorūnas, 
V. Beleckas, J. Brazaitis, J. Budrys, M. Cy- 
vas, O. Dailidė, I. Dvorak, S. Jankauskas, 
J. Juodis, V. Kaliasas, E. Kepalaitė, Pr. 
Lapienė-Lapė, M. Laukus, S. Lūšys, J. Ma- 
kauskis, H- Montvila, K. Motuzas, J. Pa
kalniškis, J. Ruokis, V. Švipas, A. Trima
kas, P. Vainauskas, B. Velminskas, S. Zo- 
barsas; $2.00 — M. Pakutkaitė; $1.00 — 
Anonis, J. Botyrius, G. Gobis, M. Kregž
dė, J. G. Sagevich.
OHIO

$300 — V. Bacevičius, A. L. Čepulis, G. 
Juškėnas, K. S. Karpius, J. S. Kriaučiūnas, 
J. Mischik, J. J. Petrokas, V. Plukaitis, Z. 
Prūsas, J. Racila, A. Standen, J. A. Urbo
nas, P. W. Urban; $2.00 — T. Narbutas; 
$1.00 — V. Valys; $0.50 — K. Sirvinskas. 
OREGON

$3-00 — V. Juodeika.
PENNSYLVANIA

$3.00 — J. Jurasunas, W. Kaupas, N. 
Masonis, A. Mozdzer, S- Jurskytė-Gamble, 
M. Staneika, H. E. Vainiūnas, K. Virbickas, 
$1.50 — J- J. Siauciunas; $1.00 — A. Na
gai, A. Zaladonis.
TEXAS

$300 — J. Juodeika.
WASHINGTON

$3.00 — J. C. Dakis, B. Masiokas. 
WISCONSIN

$8.00 — G. Alekna; $3.00 — J. Šimo- 
liūnas; $1-00 — P. Janušonis.

Visiems, savo auka parėmusiems LD-nų 
leidimą, širdingai dėkojame.

Daugelis laikraščių yra pakėlę prenume
ratos mokestį; "Lietuvių Dienų" žurnalas, 
kol turi tokių gerų rėmėjų, leidimo išlai
doms brangstant, nori palikti prenumera
tos kainą nepakeltą. Džiaugiamės, kad ga
lintieji paremia.

Dovanų laimėtojai — kitame nr.

Paminklas Leipalingyje!

LD birželio nr. skaitytojų prašė
me nurodyti, kokiame miestelyje, iš 
tikrųjų, buvo pastatytas LD geg. 
nr. 26 psl. spausdintas paminklas. 
Atsiliepė Bronius Kviklys, kuris iš 
tūkstančių šaltinių per daugelį me
lų rinko žinias ir nuotraukas apie 
kiekvieną Lietuvos vietelę, šiuo me
tu Lietuvių Enciklopedijos Leidyk
la Bostone leidžia po parengtą, gau
siai iliustruotą 3-jų tomų veikalą 
“Mūsų Lietuva”.

Taigi, Br. Kviklys sako, kad nu
rodytas paminklas buvo pastatytas 
Leipalingyje.

Nepriklausybės paminklas Leipalingyje.

ANTANAS F. SK1RIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE 

INSURANCE

Kreipkitės telefonu NO 4-2919

arba įstaigoje

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29.
Calif.

«£♦ ♦J* •J* •••

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

•c «♦«■*<• •*<

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

vertimas.

NO 2-5433, Los Angeles 27, Calif.

Res.: 1972 N. Commonwealth Ave.
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Wooden bridge on river Svalia and 
R. C. church in Pasvalys, Lithuania 
Tiltas per Svalios upę ir bažnyčia 
Pasvalyje.

Foto E. Karpavičius

Democracy and the Dictatorships and the

Visitors to America
by Aloyzas Baronas, Chicago, III.

Right along through the years the U. S. has 
been host to a considerable number of famous 
and less famous foreign visitors who came to 
our shores as democratic representatives from 
other countries. Certain ones of those visitors 
represented democracies, while the others re
presented dictatorships. Recently certain ones 
of those visitors came from countries where a 
human being is held in high esteem along with 
his personal beliefs in democracy. While on the 
other hand the U. S. has also had visitors from 
countries which have brutal and bloody tyranny.

The worse is that the very dictators of the 
bloody governments came here for a visit. The 
flunkies of those dictator regimes do not come 
here for a visit. There are many clear-thinking 
American people who send letters to Washing- 
to telling the government not to permit the 
tyrants to step on our shores. However, in our 
American democracy frequently there are cer
tain factions that indulge in catering to the 
dictators. Not so long ago Khrushchev was vis
iting the U. S. and he is an avowed or arch 
enemy of democracy, because Continued p. 22
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Ancient Latvian Warrior. Sculpture from War Cemettery, Riga, Latvia.
Latvių senovės karys, sulptūra Brolių kapuose, Rygoje.

LATVIA'S GEOGRAPHY AND HISTORY IN A CAPSULE
Latvia is one of the three Baltic 

States which are situated on the 
east shore of the Baltic Sea. The 
25,000 square mile territory of Lat
via was, during its independence, 
inhabited by two million people. 
The capital is Riga.

North of Latvia is Estonia, to the 
south is Lithuania, while the east 
borders on the Soviet Union. To 
the west, across the Baltic Sea is 
Sweden.
The Latvians belong to the Baltic 

branch of the Indo-European fami
ly. They are distinct from both 
Slavs and Teutons. Their geogra
phical position on the borderlands 
of Western civilization and their 
cultural associations resulted in 
their close ties with the Western 
world.

Archeologists have shown that 
the Baltic peoples came to dwell on 
the east shore of the Baltic Sea 
some 2,000 years before our era 
and have ever since lived there 
while developing their own spiritu
al, economic and political life. The 
Latvian tribes occupied both banks 
of the river Daugava. From the ear
liest times their chief enemy has 
been the Russians as evidenced by 
the fact that of some 320 prehistoric 
fortifications which have been un
covered, 160 were built along the 
eastern border to check marauders 
from Russia.

The Christian faith was brought 
to Latvia in the early 13th century. 
In 1207, Pope Innocent III granted 
Latvia and Estonia the status of 

an ecclesiastical state which was 
called Terra Mariana. For over 
more than half a century there 
were bitter fights against the Or
der of the Knights of the Sword, 
until the latter succeeded in sub
jugating the Latvians and the Es
tonians. In 1629, the Swedes con
quered the central part of what 
was then known as Livonia and 
ruled there until the end of the 
Great Nordic War. Through the 
peace treaty of Nystakt. inl721, 
Russia first acquired power in Es
tonia and part of Latvia. The re
mainder of Latvia came under Rus
sian rule in 1795.

While foreign overlords kept 
changing and allien troops kept de
spoiling the Latvian lands, the pop
ulation suffered tremendous losses. 
Nevertheless, the stubborn Latvian 
peasant survived both war and 
foreign oppression and, through re
fusal to collaborate with the for
eign powers, maintained his lan
guage, his habits and his unique 
spiritual values.

During the second part of the 
19th century there was an awaken
ing of Latvian nationalism and de
termined striving towards inde
pendence. In 1905, these feelings 
came to a head in a revolution 
aimed at liberation from the Tsar 
and from the yoke of the Baltic 
barons. The Tsarist government 
suppressed the revolt bloodily but 
was unable to kill the Latvian 
striving for independence.

During World War I the Russian 
empire collapsed and the oppress
ed nations found opportunity to re
alize their desires for independ
ence. The Baltic States did not 
hesitate to grasp this opportunity 
and proclaimed their independence 
as democratic republics, each with- 
on its ethnic boundaries. The Com
munist government of Russia tried 
to prevent this by sending divisions 
of the Red Army against the newly- 
formed governments. Fighting in 
unison, the Baltic States success
fully repulsed this Communist in
vasion.

For Latvia, the war of liberation 
lasted 638 days and was crowned 
with success when a peace treaty 
was signed on August 11, 1920, in 
which Soviet Russia solemnly pro
mised forever to respect the sover
eignity of independent Latvia.
After the liberation, the people 

elected a Constitutional Assembly 
in direct, equal and secret balloting. 
The Constitution was adopted on 
February 15, 1922. inventing the 
main power of the country in a 
parliament (Saeima) of 100 depu
ties elected in direct and secret 
balloting.

Internationally, the status of Lat
via was based on the de jure re
cognition by Great Britain, France, 
Italy and Japan on January 26, 1921, 
and the admission of Latvia to the 
League of Nations on September 
22, 1921, which was followed by re
cognition by other nations. As a 
free responsible member of the 
League of Nations, Latvia fulfilled 
all its international responsibilities 
correctly and completely, while 
throughout the period of its inde
pendence it maintained a policy ori
ented toward the Western nations 
and the League of Nations.

Latvia was a land of agriculture. 
Two-thirds of its people were 
farmers. Cf the two million inha
bitants of Latvia, 77 per cent were 
ethnic Latvians. The minority 
groups in the republic were guar 
anteed the right to maintain their 
own individuality. The schools of 
the minority groups, as well as 
their other institutions, received 
government aid in proportion to the 
numerical size of the minority 
group.

The state maintained four insti
tutions of higher learning: the 
University of Latvia, the Academy 
of Agriculture, the State Conserva
tory (Music School), and the Aca
demy of Arts. Together these had 
some 7,000 students of both sexes. 
As special fund was created to aid 
students by scholarship grants and 
loans, in order to support education 
for those of lesser means.

By religious affiliation, 56 per 
cent of the Latvian citizens were 
Lutheran, 24 per cent Roman Cath
olic, nine per cent Greek Orthodox, 
and four per cent Jewish. Social 
legislation ensured the medical 
services of doctors, free hospitali
zation, retirement pay for all vic
tims of accidents, regardless of age, 
support of families with many child
ren, old age pensions for state and 
municipal employees.

In June, 1940, following the 
treacherous Molotov - Ribbentrop 
pact, the armed forces of the So
viet Union occupied Latvia and the 
other Baltic States and, in Moscow 
in August of the same year, a speci
al session of the Supreme Soviet, 
against the will of the Latvian 

people,declared Latvia a Soviet So

cialist Republic, thus interrupting 
the free development of the Latvian 
nation for an undetermined period 
of time.

This excerpt is reprinted from 
the book The Unpunished Crime, 
written by Alfreds Berzins, edited 
Robert Speller & Sons, New York, 
N. Y. 10036

A. Berzins, a Latvian, was a de
puty to the Latvian Parliament in 
1931, as a representative of the 
Latvian Farmers Union. He became 
Undersecretary of the Interior in 
1934 and Minister for Public and 
Social Affairs in 1936.

After the Communist take-over, 
he went underground and soon es
caped to Sweden. He is the only 
Minister of Latvia’s last govern
ment now living in the free world.

A member of the Committee for 
A Free Latvia, Mr. Berzins is also 
Deputy Chairman of the American 
Latvian Association and of the 
Latvian World Federation.
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Continued from page 21 
he continues to boastfully declare 
that communism will eventually 
conquer the world and will rule the 
earth supremely. And we must not 
underrate Khruschev’s big bruiser 
of a shoe-shine boy Castro, who 
also paid the U. S. visit recently. 
When these two dictators were here 
in the U. S., Americans who guard 
democracy in every conceivable 
way, expressed their protest show
ing their abhorrence of communism 
in general. But nobody in Washing
ton paid any attention to the pro
testing outcry of the clear-thinking 
and patriotic Americans. Nobody 
heeded the protests, because some 
government men in, Washington 
think that the dictators will learn 
from the U. S. how to govern de
mocratically. However, Castro 
showed that such pipe-dreams or 
hopes are ephemeral and meaning
less.

Just very lately when Tito, the 
dictator of Yugoslavia, was visiting 
the U. S. he was received in the 
same fashion as all the other de
cent heads of democratic govern
ments who have paid visits to the 
U.S.

Concerning Tito’s visit to Ame
rica,, U. S. Senator Thomas J. Dodd 
stated: “It is unpleasant for any 
Senator to have to place himself 
in opposition to an action taken by 
his own Administration. It is double 
unpleasant when the hospitality of 
the President of the United States 
is involved. To keep silence about 
Tito’s visit would in several res
pects be the easiest way out. But 
I cannot keep silence, because what 
is involved here is not a minor dif
ference of opinion but a matter of 
fundamental principle. I consider 
it my duty to let the Record show 
that at least one Senator refused 
to join in the greetings to the Com
munist dictator of Yugoslavia and 
that the wisdom and propriety of 
the invitation were publicly chal
lenged in the Senate... (Tito) is no 
friend of freedom and friend of the 
Nnited States; on the contrary, he 
is the sworn enemy of everything 
that we stand for. This is no honor
able man whose deeds and record 
merit our cordiality, but an evil 
man who comes to us with bloody

Continued on page 24



A Recent Kolkhoz Worker Tells His Story in West

“Eltas’s” Bulletin correspondent in Germany has interviewed a former Lithuanian kolkhoz worker, who has reached the West last Summer, on the basis of the Soviet-West German repatriation agreement. The interview follows.Q. — What are the wages of a kolkhoz worker in Lithuania and how are they determined?A. — The wages of the kolkhoz worker depend on how much there remains in the kolkhoz after the compulsory deliveries to the state. The kolkhoz in which I lived, used to pay on the average 9 kopeks and one pound of grain for a working day. But some kolkhoz workers received only 4 kopeks and one-half pound of grain per working day. The kolkhoz worker’s basis of sub- sistance is his 'tiny private strip of land. Those who have fertile strips, are well off; those who are stuck with poor land, live in misery.Q. — What is the main cause of the poverty of kolkhoz farmers in Lithuania?A. — In our opinion, it’s the official planning. Even before the spring crops are planted, the officials have already made detailed computations on what the harvest should be. When the fall comes, the amount of the compulsory deliveries to the state is computed according to the plans, without paying any attention to natural conditions or other circumstances. We haven’t heard of any instance yet, where a kolkhoz in our area was able to produce or to deliver the planned quantity of agricultural goods. In the fall, to ensure the fulfillment of the plan, grain was poured on fields soggy from rain and snow, because the failure to do so would have been considered a sabotage. The results of such “farming” were usually nil. Everybody knew that this was a senseless waste of grain, but — the plan had to be met...Q. — How is the supply of the Kolkhoz farmers with food products and consumer goods? When the workers leave for the fields, 
the brigade leader-agitator reads new in- 
structions-assignments by the party.

"We are ready for sowing-time. Tractors 
are in fields."

Director of the collective farm dictates

a report to headquarters that they are 
ready fro spring work in the fields (the 
cartoon shows that the machines stayed 
in the fields all winter).

A. — Very poor. The neighboring towns and cities suffer chronic shortages of supplies, due to inadequate planning. The bakeries of our region frequently had no bread to sell; sometimes they ran out of

"And now, my friends, we shall change 
from talk to work-"

Work on collective farms is difficult, 
since parts are missing from machines. 
Many tasks have to be done by manual 
labor.

Leader-agitator of the brigade reads in- 
strustions to the workers before starting 
for work.

"And they passed.-."

"Did you have enough spare parts?" "As you can see.-"

bread after we have stood three to four hours in line. Flour for sale was rarity in the bakeries. On the occasion of May First or the October Revolution holidays, people were allowed to buy two pounds of flour. On election days, one received a bun and a tumbler of vodka. Otherwise, the menu consisted of potatoes, potatoes again, and whatever food one could make at home. Shortages of various goods were customary. Sugar was often absent. One time, the shelves were empty of tobacco and cigarettes for three months.Q. — How did Soviet planning affect the cattle in your kolkhoz?A. — It created difficulties. For instance, our kolkhoz had to raise a certain planned number of cattle, but often (in disregard of the plan...) a certain number of cattle would perish. (Workers at the canned meat plants tell that perished cattle were used for canned meat). But, no matter what the extent of the loss, the kolkhoz had to have a number of cattle that was set in the plan. Hence the kolkhoz management would buy up cattle whereever it could, including even the mangiest specimens, so as to reach the required number. The money to buy the cattle used to be taken from the kolkhoz worker’s pay fund. That is one of the reasons for the extremely low level of the kollįhoz workers w(ages. There have been years when no wages were paid at all.Q.—Are the kolkhoz workers alone to blame for the failure to meet the plans?A. — The officials usually blame the kolkhoz workers, first and last The so-called brigade leaders are nobody but slave-drivers, and a kolkhozworker who is constantly being driven around, has it much harder to acomplish his work properly and on time. The summer crops are usually planted too late and fail to ripen in the fall; any frequently is permitted to rot; potatoes are often snowed under. Thus, plans are not fulfilled not only because of poor climatic conditions, but also because of poor planning.

All these cartoons were taken from a 
1963 humor and satire magazine "The 

Broom" (Šluota), published in Lithuania.

Q. — What are the wages of the kolkhoz officials?A. — A brigade leader used to receive a 60-working days pay per month, but since that was too inadequate, he gets 40 rubles per month — which is considered a good salary. Nurses and milkers are in the same pay category. An agronomist receives 60 rubles, and a kolkhoz manager — 200 rubles. The salaries of teachers vary in accordance with their experience, dependability and the number of students. Teachers in kolkhozes must buy firewood and rent apartments.

BOOKS & PERIODICALSIgnas Šeinius, The Ordeal of Assad Pasha. Translated by Raphael Sealey. Manyland Books, Inc., 85- 37 88th St., Woodhaven 21, N. Y. 62 pages. $2.00“The Ordeal of Assad Pasha” is a story of life in Namiristan (Asia Minor), ruled by a Shah who is troubled by his heir’s Nirsan Western amatory notions. The Shah calls on his trusted minister, Assad Pasha, to find the woman for whom Nirsan is lavishing his passions and, to his amazement, Assad does find out.All characters in this story breathe and captivate the reader’s interest. “The Ordeal of Assad Pasha” is a love story, satire and political commentary all rolled into one. The story introduces to the English reader a Lithuanian writer (Ignas šeinius, 1889-1959) of major importance. Translation by R. Sealey is done excellently.
Mary Save Us- Prayer book written in 

Lithuanian was composed by four young 
Lithuanian girls confined to a Siberian 
prison. Translated by Rev. Kęstutis A. Tri
makas, SJ. 96 pages. Price $1.25. Edited 
by Immaculata, R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Post Year for 1963. By Edward A. Straz- 
des, Senior Vice Commander. Stephen Da
rius Post No. 317. American Legion. In 
Memoriam of Darius-Girėnas.
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1. The Spirit of Lithuania Rises. February 16, 1918. Design by P. Galaunė. 
— Nepriklausoma Lietuva keliasi. P. Galaunės piešinys.

2. The Lichtenstein-Castle near Reutlingen, Wuerttemberg. W. Germany, 
the property of Prince von Urach, who was foreseen by Germans as future 
king of Lithuania in 1918. Design by V. K. Jonynas. — Lichstensteino pilis 
Wiuntemberge, V. Vokietijoj, kunigaikščio Uracho šeimos nuosavybė. Kun. 
von Urachas 1918 m. buvo vokiečių numatytas Lietuvos karalium. V. K. 
Jonyno piešinys.

3. Lithuania with Chains Broken. Design by Adomas Galdikas. — Lie
tuva sutrauko nelaisvės grandines. Adomo Galdiko piešinys.

Congessman Ray J. Madden among Lithuanians of Lake, Indiana.

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
By A. Bernotas, Waterbury, Conn.

Part LXI

The Lithuanian Council, which 
was elected by convention in Vil
nius during September 18-23, 1917, 
was considered by all as the tem
porary Lithuanian government. It 
was also recognized as such by 
other Lithuanian conventions a- 
broad. The council was ready to 
implement the resolutions adopted 
by the sejm; that is, to work to
ward the establishment of an in
dependent state. But the German 
occupational forces were against 
any kind of political activity and 
even forbade the publication these 
resolutions. The Germans wanted 
the Lithuanian Council to be no 
more than an advisory body .

On December 1, 1917, the council 
travelled to Berlin and was receiv
ed by the Reichs-Chancellor, Count 
von Hertling. This meeting set the 
whole affair in motion. Unfortuna
tely, the German military high- 
command as well as the govern
ment and the Reichstag demanded 
that the future Lithuanian state 
should be closely bound militarily 
and economically with the German 
Reich.

When the Germans began peace
treaty negotiations with the Rus
sians dn Brest-Litowsk, the Lithu
anian Council, on December 11, 
1917, announced that Lithuania 
would break all ties with Russia 
and proclaim an independent state 
with the capital Vilnius. However, 
the council had to give assurance 
that Lithuania was going to form 
a military and economic alliance 
with Germany. Accordingly, such 
announcement was made by the 
council in Kaunas, in the presence 
of the German chancellor.

Even after this agreement, the 
situation in Lithuania remained un
changed. The military regime con
tinued as harsh as before. There 
was even talk of uniting the future 
Lithuania with Prussia or Saxony. 
At the peace table the Russians 
demanded that the Lithuanian peo
ple should be given an opportunity 
to express their free wishes about 
their future status. They hoped the 
Lithuanians would choose to re- 
mainwithin Russian empire.

As the situation worsened and 
grew more critical, the Lithuanian 

Council decided to act at a secret 
meeting in Vilnius on February 16, 
1918, the Lithuanian Council pro
claimed the restoration of a demo
cratic Independent Lithuania with 
Vilnius as capital. The ties with 
other states were broken. The con
stitution and the foreign relations 
with other states were to be set by 
the National Assembly (sejm), 
which was to be elected as soon 
as possible. The proclamation was 
to be made known to all states.

The Proclamation of Restoration 
of Independent Lithuania was sign
ed by all 20 members of the coun
cil, including such well-known free
dom fighters as Dr. Jonas Basana
vičius, Antanas Smetona, Mykolas 
Biržiška, Jonas Vileišis and others.

But the German military regime 
suppressed the publication of this 
proclamation and stubbornly de
manded conformity to the agree
ment of December 11, 1917. The 
council, powerless to act, sent its 
proclamation of February 16th to 
Reichs-Chancellor von Hertling, 
agreeing to temporarily abide by 
the provisions of the December 11, 
1917 agreement. Kaiser Wilhelm II 
of Germany proclaimed the resto-

An Historical Meeting of the Lith
uanian Council on Febr. 16, 1918, 
at Vilnius: Dr. Jonas Basanavičius 
reading the Act of the Restoration 
of the Independent Lithuania. De
sign by Adomas Varnas. — Lietu
vos Taryba 1918 m. vasario 16 d. 
Vilniuje skelbia atstatanti Nepri
klausomų Lietuvą; dr. J. Basanavi
čius skaito Nepriklausomybės Pa
skelbimo Aktą. A. Varno piešinys,.

The Lith.-American Council of 
Lake, Indiana, on Oct. 6th honored 
Congressman Ray J. Madden with 
a banquet and presented him with 
a symbolic present — the Statue 
of Liberty of Lithuania. Congr. 
Madden, in his speech, remembered 
his work in the Select Committee 
to Investigate the Incorporation of 
the Baltic States into the U.S.S.R. 
He still feels shaken by the witt- 
nesses’ evidence of Communist hor
rors in occupied Lithuania. He was 
convinced ithat the captive nations 
make up a large force of anticom
munists, and he helped pass a re
solution in Congress recommending 
the United States government to 
take up stronger action against So
viet Russia and its threat toward 
peace. But he also regreted that 
there is too much liberalism in our 
administration, communist threats 
are not evident even for the pre
sent generation...
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Continued from page 22 
hands and beguiling double talk.

I do not accept the argument that 
such visits are an essential part of 
diplomacy, that they promote better 
understanding, diminish tensions, 
and make the peace more secure.

Our diplomacy does not depend 
on meetings of heads of state or 
on state visits to this country of 
Communist dictators. On the con
trary, I believe that our diplomacy

ration of a Lithuanian state within 
the German Reich on March 23, 
1918.

A new plan was formulated by 
which the future Lithuania would 
have a German ruler. The first 
king would be the Prince of Wuer
ttemberg, von Urach, a Catholic, 
who, after accession to the Lithu
anian throne, would receive the 
name of Mindaugas II. In reality, 
Prince von Urach demonstrated 
his goodwill in wanting to become 
ruler, and in the summer of 1918 
he and his family began taking 
lessons in the Lithuanian language. 
But since Germany lost the war in 
1918, the situation changed com
pletely and he never set foot on 
Lithuanian soil.

(To be continued) 

was much more effectively conduct
ed before the era of summit meet
ings and before the invitation to 
Khrushchev opened the door to the 
dismal parade of despots who have 
since visited our country.”

Senator further emphasized this 
fact — that there is no basic differ
ence between the communism of 
Russia and the communism of Yugo
slavia. Each and every American 
who shook hands with Tito should 
remember that Tito slaughtered 
thousands of his own people in 
Yugoslavia and only Stalin surpass- 
edhim by slaughtering millions in 
Eastern Europe.

In concluding Senator Dodd has 
stated in effect that Tito’s visit to 
the U. S. is a terrible American 
blunder for allowing him to step in 
our shores, in view of the fact that 
Americans are fighting communism 
in the Near East, in Asiatic Viet
nam and in Latin America. “Some 
day, I hope, the American govern
ment will realize how much harm, 
political and moral, is done by 
these distateful state visits of Com
munist dictators to our shores.”

This event shows that the Lithu
anians are not alone in their fight 
with the communists. There are 
men in the American Government 
who see very clearly the threat of 
communism and who understand 
that the U. S. cannot betray the 
people who are victims of commu
nist aggression and whose coun
tries are enslaved by communist 
tyrants. Living in the U.S.A,, we 
Lithuanians believe wholeheartedly 
in democracy.

It is the duty of all of us, and 
those of us who are victims of com
munist aggression to send out Al
pine clarion calls to the American 
people so that America would a- 
wake from the dream of co-exist
ence and would see upon awakening 
the true face of communism and 
its true face is to conquer the free 
world. No caterings to the dictators 
by the U. S., ini the way of factional 
or administrative amenableness to 
the co-existence idea, will neither 
sadden nor weaken the Lithuanians 
in their staunch stand for freedom, 
for themselves and for all the peo
ples of the earth.

Translated from the Lithuanian 
by P. W. Urban
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((LITHUANIANS MAKE NEWSw

Pope Paul VI visiting “Tipografia L’Osservatore Romano”, which is 
directed by Rev. J. Zeliauskas (with dark glasses).

• On March 19, Dr. Rev. Juozas 
Zeliauskas was appointed director 
of the Silesian Fathers office in 
the Vatican. The appointment came 
from the Silesian Central organi
zation with ithe agreement of the 
Holy Sea.

In 1937 Pope Pius XI asked the 
Silesian Fathers to administrate the 
Vatican publishing firms of “Tipo
grafia Poliglotta Vaticana” and “Ti
pografia L’Osservatore Romano”, 
which employ more than 250 spe
cialists, under the direction of the 
Silesian Fathers. A Silesian office 
was organized in the publishing 
firm, which will now be headed by 
Rev. Juozas Zeliauskas at the same 
time holding the office of Admini
stration of the Publishing firms of 
the Holy Sea.

Rev. J. Zeliauskas was born on 
Dec. 13, 1913 in Pasvalys, Lithuania. 
He was ordained into the priest
hood in 1940. Since 1932 he is a 
member of the Silesian Congrega
tion. He has worked a long time 
in the Lithuanian Community, has 
established a Lithuanian High 
School for immigrant children at 
Castelnuovo Don Bosco, northern 
Italy. He also serves as treasurer 
of the Lithuanian Community of 
Italy.

O Miss Natalie Satunas, residing 
in Chicago, Ill., has recently re
ceived her PhD degree in astrono
my from the University of Wiscon
sin. She is the first woman who 
has completed all requirements for 
this degree. Her thesis dealt with 
“Interstellar Dust in Ionization 
Shock Fronts”. The Northrop Corp. 
Space laboratory in Hawthorne, 
Calif, has offered Miss Satunas a 
position to deal with ionization 
problems. Natalie is the daughter 
of Victor and Natalie Satunas. 
She graduated from DePaul Uni
versity in 1960 and studied at the 
Univ, of Wisconsin with the schol
arship of the Wisconsin Alumnae 
Research Department.

• Dr. J. Mališka, dentist, has 
been asked to serve on the teaching 
staff of the University of Montreal. 

He has studied in Luvene, Belgium 
and completed his studies in Mont
real. In Belgium he was an active 
member of the Lithuanian Commu
nity.

® An international festival was 
held on Nov. 3 in Chicago. 70 na
tions participated, among them also 
Lithuanians. National expositions, 
food, and entertainment was pre
sented. Lithuanians in the pro
gram were represented by folk 
dances, under the direction of L. 
Brazdienė and the “Kankles” en
semble, lead by A. Kirvaitytė.

Algirdas Petras Mitkus.

• The Most Rev. Walter W. Cur
tis, STD, Bishop of Bridgeport, ap
pointed Algirdas Petras Mitkus of 
Thompson, Conn, as disseminator 
of diocesan information to news 
media. According to the Natl. Cath
olic Welfare Conference the new 
director will be the fifth layman 
in the country officially designated 
to head a diocesan information 
bureau.

Mr. Mitkus inaugurated the Da
nielson bureau of the Hartford 

Times, in the summer of 1961 and 
resigned in 1963 to accept a posi
tion of legislative aide and re
searcher to the Appropriations 
Committee of the 1963 (General As
sembly. He also was English in
structor at Marianapolis Prepara
tory School. Raised in South Bos
ton, Mass., he is a graduate of So. 
Boston High School. A 1952 gradu
ate of Boston College, he complet
ed his master’s degree in educa
tion at the same institution in 1955.

He is married to the former Bi
rute Leveckis of Kudirkos Nau
miestis, Lithuania.

• Artist Pranas Gailius, residing 
in Paris, France, and active in art 
circles, on October 16th arrived in 
New York. The first exposition of 
his works was opened on Nov. 8th 
at the Čiurlionis Gallery in Chica
go, Ill.

• In honor of the 60th anniver
sary of the St. Francis parish of 
Lawrence, Mass., the Massachus
etts senate approved a resolution 
honoring this parish parishioners, 
and its pastor Rt. Rev. Francis M. 
Juras. This parish was established 
on May 30, 1903, its first pastor was 
Rev. Joseph šeštokas.

Senator X Wall presents a Resolution to the pastor Rt. Rev. F. Juras 
from the Commonwealth of Mass.
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• Composer Vladas Jakubenas 
Chicago, Ill., conducted the opera 
“Rigoletto”, presented by the Ame
rican Opera Co. in Chicago, on Ost. 
19th. He replaced Mr. F. Kabalin 
of San Francisco, who met with an 
automobile accident.

• On December 8th Composer 
Jeronimas Kačinskas will give a 
symphony concert with the Melrose 
Symphony Orchestra for the Lith
uanian public in So. Boston. Soloist 
will be violinist Iz. Vasyliūnas. Be
side the Fourth Symphony by A. 
Bruchner, Lithuanian compositions 
will also be featured.

• Recently a booklet “Fight 
against God in Lithuania”, by Dr. 
J. Savasis, was published se
parately from the Lux Christi ma
gazine. The study deals with these 
questions: relationship of commun
ism and religion, the tactics of 
communist fight against religion, 
Catholic Church in Independent 
Lithuania, the situation of the Lith
uanian church under occupation, 
emphasizing the first occupation, 
war and post-war years, present sit
uation of Lithuania’s catholics. 
Ample sources are used for this 
study, illustrated, and 93 pages 
long.



SOVIETINĖ REALYBĖ IŠ PO "ŠLUOTOS" VADOVAUJANTIS NAMAS

Ištraukos iš okupuotoje Lietuvoje leidžiamo satyros laikraščio “šluotos”

IŠLINDO YLA IŠ MAIŠO...

Kaip Tanią komjaunimo organizaci
ja nuvedė Į kalėjimą...
(Ištrauka iš didesnio rašinio “Tėtė, 

mama, Tania ir liuks”)
...šešiolikametė Tatjana Vostoko

va jau ne kartą baigė nugertuves 
išsiblaivinimo įstaigoje, porą kartų 
buvo teista už smulkų chuliganiz
mą.

...Tanečka buvo gera mergaitė. 
Septynioliktos vidurinės mokyklos, 
kur ji mokėsi, pedagogai apie ją la
bai geros nuomonės. Aktyvistė. Vi- 

1ŠLINDO YLA IŠ MAIŠO...
suomenininkė. Apdovanota pagyri
mo raštais. Kodėl gi ji nuėjo tokiais 
keliais?

Draugai, gerbiamieji jaunosios 
kartos auklėtojai! Nesiruošiu jūsų 
mokyti. Bet jūs pražiopsojote Ta
nią. Jus domino, kaip ji įrodinėja 
Pitagoro teoremą, kaip ji kalba su
sirinkimuose. Kas darosi mergaitės 
širdy — jūs nematėt. Oficialiai vis
kas buvo tvarkoj. Pionierių organi
zacija svarstydavo — nutardavo. 
Komjaunimas svarstydavo — nutar
davo. Ir judriai keturiolikametei 
mergaitei paprasčiausiai pasidarė 
nuobodu. Ji persivalgė šio oficialu
mo iki šleikštumo. (Mūsų pabrauk
ta. LD red.). Kilo reakcija. O ką 
daryti? Darbas, kolektyvas, ateitis. 
Šios sąvokos buvo nemokšiškai jai 
kemšamos į galvą, kemšamos ne
nuoširdžiai, knygiškai. Jos nubluko 
šeimoj idealų ji nematė.
šluota, 1963, nr. 10

Toliau reporteris šią komjaunimo 
organizacijos auklėjimo kaltę bando 
nukreipti į šoną ir sako: “Užsieni
niai filmai, žurnalai su artisčių gy
venimo intymybėmis pylė aliejų į 
šią ugnį...”

Mūsų pastaba: ’
Kiek jau Lietuvoje tų užsieninių 

filmų ir žurnalų? Rodė “Septynias 
nuotakas...”, dar kokią nekaltą ko
mediją, tai ir viskas. Bet prasižio
jus, bėdą reikia kam nors suversti.

ŠYPSENOS

Pokalbis Rašytojų klube
— šįryt mano šešiametis sūnus 

įmetė j krosnį penkiasdešimt pus
lapių mano rankraščių.

— Tur būt jis jau šiek tiek skai
to?!

Chemijos pagalba
Revizorius buvo kietas riešutas. 

Išeikvotojai griebėsi chemijos. Pa
mirkę jį aukščiausioje “spiritus vi
nį” rūšyje, jie vis tiktai perkando 
riešutą.

Be konkurso
— Ar didelis konkursas buvo į 

technikumą?
— Tik aš vienas.
— Kaip tai?
— Iš direktoriaus giminių stojau 

tik aš vienas.

Ir išėjo..
— Dirbo pas mus toks vyrukas. 

Na ir davė kartą jis susirinkime di
rektoriui “garo” už visokią netvar
ką.

— Ir kas iš to išėjo?
— Išėjo... tas vyrukas iš fabriko.

Alg. Pabijunas 

SLIDESNIS UŽ SLIEKĄ

Ir betriūsdamas stropiai ir tyliai, 

Tris kartas palikuonių aprūpini. 

Tau prakišti pro rakto skylę 

Vagoną lengviau, negu trupinį... 

Tas, kurs pavogė skudurą — sėdos, 

Tu vagi vagonais — ir nieko. 

Ir nebaisios tau jokios bėdos, 

Kol esi

slidesnis už slieką.

Iš “švietimas—kultūra ir skalbimo 
mašina

Retas vilnietis ar mokytojas iš 
periferijos nežino Mokymo ir vaiz
dinių priemonių parduotuvės Leni
no prospekte, žvelgiant iš šalies, 
ji atrodo pati “nekalčiausia” par
duotuvė Vilniuje. Vitrinose ir viduj 
lentynose kukliai išdėliotos “moks
lo kankinių” prekės: gaubliai, že
mėlapiai, trintukai, pieštukai.

— žinote, mano sūnus labai blo
gai mokosi, todėl aš norėjau jam 
nupirkti rašalo bonkutę ir šaldytu
vą.

Ir jūs nenustebkite, išgirdę labai 
rimtą, bet negarsų atsakymą:

— Rašalo, atleiskite, šiuo metu 
nėra, bet galime nebrangiai perleis
ti šaldytuvą Oka arba Dniepras.

— Visai užmiršau, — tęskite pa
šnekesį toliau. — kad turiu dar 
nupirkti trintuką...

— Labai gaila, neturime, —taip 
pat ramiai atsakys jums ir paskui 
tyliai pridurs, — bet galima pasiū
lyti reikiamą kiekį padangų Volgai 
ar Moskvičiui.

Tas pašnekesys ne šiaip sau au
torių išmonė, ši “nekalta” parduo
tuvė ilgą laiką turėjo dvilypį veidą. 
Daug kam pasirodys keista, daug 
kas pasipiktins... Visi puikiai žino, 
kad šaldytuvai, skalbimo mašinos 
bei automobilių padangos yra par
duodamos specializuotose parduotu
vėse. Jas įsigyti galima pagal vi
siems nustatytą ir privalomą tvar
ką.

— Tai iš kur čia dabar juoda bir
ža, paklaus skaitytojas, — ir dar po 
tokios parduotuvės iškaba?

O reikalas, matot, tas...
Atsirado švietimo ministerijoje 

darbuotojas, kuris pagimdė eilę 
graudžių raštų Vyr. tiekimo ir rea
lizavimo valdybai:

“Prašome išskirti mokyklų-inter- 
natų, vaikų darželių ir kitų mokslo 
įstaigų reikalams tiek ir tiek šaldy
tuvų, tiek ir tiek skalbimo mašinų, 
tiek ir tiek komplektų automobilių 
padangų” ir t.t.

Tiekimo ir realizavimo valdyba 
prašomus fondus maloningai išski
ria nė nedirstelėjusi, kaip jie bus 
realizuojami.

O realizuojami jie buvo taip, kad 
net pats kipšas dar šiandien negali 
susigaudyti, kur ir į kokias rankas 
šios prekės pateko. Aišku tik viena, 
kad nė viena mokykla-internatas ar 
kita mokslo įstaiga tų šaldytuvų ar 
skalbimo mašinų ne matyti nematė. 
1963, nr. 13

Gražaus parko pakraščiu nusi
driekusioje gatvėje stovi triaukštis 
mūrinis namas.

Sekmadienis.
Kambaryje pagyvenęs vyriškis 

pabeldžia į sieną:
— Galima užeiti, direktoriau?
Direktorius J. Cholopovas netru

kus pasiūlo kėdę vyr. buhalteriui 
Dapšiui ir pradeda nagrinėti finan
sinius reikalus. Kilus neaiškumams, 
direktorius sako žmonai:

— Nubėk į aną aukštą ir pa
kviesk vyr. inžinierę!

Po minutės atskubėjusi vyr. in
žinierė N. Sadauskaitė paaiškino 
kažkokias gamybos paslaptis.

— O kaip su tiekimu? — susirū
pino visi?

Iš keblios padėties juos išgelbėjo 
vadovų vaikai, kurie iš kito aukšto 
iškvietė tiekimo skyriaus viršinin
ką E. Veršvovskį. Netrukus buvo 
surasti ir kiti kaimynai: vyr. kolo- 
ristai F. Kaganskienė ir A. šačkus, 
kurie raportavo apie savo darbus.

Posėdis tęsėsi toliau. Kokia čia 
sekmadieniais dirbanti įstaiga? Ap
linkiniai gyventojai paaiškino, kad 
šie visi darbuotojai vadovauja K. 
Giedrio v. kailių fabrikui. Tačiau 
kiek beieškotume ant šio namo K. 
Giedrio v. kailių fabriko iškabos, 
jos neradome. Pasirodo, šis namas 
skirtas vien fabriko vadovams gy
venti, tad, ir neišėję iš namų, jie 
gali spręsti visus gamybos reikalus. 
(Juk vienas kitam po ranka!) O 
kas jiems paskyrė šį namą? Jie 
patys.
...Tai buvo prieš ketvertą metų Su
sirinko fabriko vadovai... ir rodo į 
orą:

— čia bus mano butas!
— O čia — mano! — sako kitas, 

rodydamas aukščiau.
Pasiskirstę erdvės gabalus, jie 

pasikvietė inžinierius:
— Na, vyrai, pastatykit šešių bu

tų namą. Tokį, kad visi iš pavydo 
drebėtų!

T. Titnagas

BALADĖ APIE BATUS

Ėjo kurpius per miestelį — 
Nešė kurpalių maišelį...

...Bego dienos, bėgo metai — 
Gimė batų kombinatai.

Daug pridygo kombinatų, 
Gerų batų nesimato.

Batų būtų iki valiai, 
Tik neturime kurpalių.

Kurpiau, kurpiau, po paraliais, 
Pasirodyk su kurpaliais!

Pasiimk sau kombinatą, 
Tik sulopyk mano batą.

Dėmesio!
Atidarytas pavyzdinis netvarkos 

muziejus Panevėžio baldų gamybos 
ir remonto kombinate. Surinkimo 
ceche eksponuojamos prasiskyru- 
sios grindys, ore kabantieji dulkių 
debesys ir prieš šimtą metų valyti 
langai. Presavimo skyriaus sieno
mis teka vanduo. Lakavimo skyrius 
be ventliacijos.
įėjimas nemokamas. Kviečiame at
silankyti. Kombinato

administracija

Inžinieriai — vyrai ne pėsti:
— žinoma, ne pagal tipinį projek

tą?
— Aiku! Mums nepritinka tipi

niuose namuose gyventi...
Sustatė šio būsimo namo sąmatą 

— 551,770 rub. (senais). Inžinie
riams ir darbų vydytojams algas 
mokėjo, namas augo. Ir pinigai lyg 
upeliu tekėjo iš fabriko kasos į au
gantį namą.

— Vyrai, — vėl kreipėsi busimie
ji šio namo gyventojai į inžinierius, 
šalia stovi puikūs namai, tad ir mū
siškį reikia prie jų priderinti, kad 
negadintų miesto panoramos.

Inžinieriai derino. Ir butai aukš
tesni tapo, ir aliejiniais dažais kur 
reikia ir kur nereikia buvo dažoma, 
žodžiu, statė taip, kad būtų ne pi
giau, o brangiau.

Baigus statyti, išaiškėjo, jog virš 
sąmatos išleista dar dvidešimt tūks
tančių rublių. Argi gaila? Juk ne 
iš savo kišenių, o iš fabriko viršpla
ninių pajamų fondų pinigėliai plau
kia.!

...Vieno buto statyba...?. Cvirkos 
gatvėje nr. 15 fabrikui kainavo 
95,500 senųjų rublių! žodžiu, ši su
ma taip iškalbinga, jog nebetenka 
ir kalbėti apie liuksusinį butų įren
gimą. Sunku net paskaičiuoti, kiek 
kartų čia buvo viršyta 1 kv. m. gy
venamojo ploto statybos kainos 
norma.

Norma... štai čia ir pakastas šuo: 
šį namą pradėjo statyti tuomet, kai 
dar nebuvo šių normų...

Kuklumas puošia žmogų... Tačiau 
minėto fabriko vadovai net ausis 
užsikemša, kai išgirsta žodžius apie 
kuklumą. Atvirkščiai, jų būdingas 
bruožas — išskirti save iš tų žmo
nių tarpo, su kuriais drauge dirba 
fabrike. Ir ne tik išskirti, bet ir at
skirti. Juk šis namas, į kurį gyventi 
neįleido nė vieno darbininko, tapo 
lyg nematoma siena, kuria fabriko 
vadovai atsiskyrė nuo “apačių”... 
Kaunas T. Rytis
1963, nr. 14

DĖ ASORTIMENTO

Užeina pilietis į Rokiškio miesto 
gastronomą:

— Prašau man dėžutę šprotų?
— Niepiarduodam, sugedę.
— Tai gal papirosų “Kosmos”?
— Taip pat sugedę.
— Kodėl laikote jais užvertę len

tynas?
— Dėl asortimento.

IŠ NAUJAMETINIŲ ATVIRUKŲ

Niekam nelinkime tokių patogu
mų, kuriuos suteikė Rietavo staty
bos-remonto kontora: pernai “Spa
lio” ir “Pergalės” kolūkiuose pasta
tė karvides, o šiemet nebereikia 
durų — karvės pro išgriuvusias sie
nas pralenda.

Be pagarbos — Kolūkiečiai

o o o o

E. Juškevičius

AGRONOMAS KARVĖMS

— Ir ko jūs baubiat ant žmogaus! 
Iš kur tų pašarų jums gausiu? 
Jeigu manęs

dėl jūsų nepapjaus, 
Aš kitą žiemą jus išpjausiu.
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LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS,
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis'’.

Los Angeles, Calif.
LITHUANIAN MELODY HOUR

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

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

Zelzah St., Encino, Calif.

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

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

Reikalų vedėjas ir pranešėjas: 
Leonardas Hartvigas

17 Eagle St., Amsterdam, N. Y.

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"

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

WBMD 750 kilocycles 
Programos vedėjai: Albertas Juškus,

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

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

So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių kultūrinė 
Radijo Programa

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

mis 105.7 megaciklų iš
WKOX, Framingham, Mass.

P. Viščinis, programos vedėjas, 
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: pasaul. žinių santrauka, mu
zika, dainos ir Magdutės pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Tel.: AN 8-0489

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

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

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

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktaoienio 

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 
St. (21); Pr. Puidokas, pirm. 38 St. Jacob 
St. (21); A. Cieminis, vicepirm. 226 Lux St. 
(21); Vyt. Žmuidzinas, ižd. 235 Furlong 
St. (21); R. Kiršteinas, sekr. 213 Berlin St. 
(21); Br. Krokys, narys 10 Dudley St. (5). 
Programas praveda valdybos nariai ir šie 
jredėjai: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 sekmadienį 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’,ef.: 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 VMICANO-

V/AS‘-INGTCN D.C.
Voice of America - Amerikos Balsas

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

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

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

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

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA

AATR, 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

STETEMENT OF OWNERSHIP, MANAGE
MENT AND CIRCULATION (Act of October

23, 1962; Section 4369, Title 39, United 
States Code).
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2. Title of publication. LIETUVIŲ DIE

NOS / LITHUANIAN DAYS.
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4. Location of known office of publica
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Calif.
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(If there are none, so state). None.
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