
PROFESORIUS JUOZAS ERETAS

LITHUANIAN DAYS
JANUARY, 19 6 5

1965 M. SAUSIO MEN.



Vyriausias Redaktorius / Editor-in-Chief
Bernardas Brazdžionis

Literatūros Redaktorius / Literature Editor 
Juozas lininis

Foto Redaktorius / Photo Editor 
Daumantas Cibas

Anglų kalbos Redaktorius / Senior English Editot
Milton Stark

Anglų kalbos Redaktorius / English Editor 
Mrs. Daliiė Polikaitis

LIETUVIU

DIENOS
LITHUANIAN DAYS MAGAZINE

U 4364 Sunset Boulevard • Hollywood, California 90029 • Telefonas: 664-2910

Leidėjas / Publisher
Anthony F Skirius

Administratorius /Circulation Manager
Juozas Andrius

SAUSIS, 1965 METAI
Nr. 1 (150), XVI metai

JANUARY 1965 
Vol. XVI, No. 1 (150)

TURINY*/ CONTENTS

Redakcijos atstovai atskiruose miestuose ir valstybėse / 
Contributing Editors:

Juozas Bertulis, Vladas Būtėnas — Chicago, Illinois; 
Vytautas Alf. Braziulis — Cleveland, Ohio —; Vladas 
Mingėla — Detroit, Mich.; Balys Raugas — Philadelphia, 
Pa.; Cezaris Surdokas — Baltimore, Md.; Petras W. Ur
ban — Cleveland, Ohio; Vaclovas Verikaitis — Toronto, 

Canada; Vytautas Volertas — Riverside, N. J.

Nuolatiniai foto bendradarbiai / Photographers:

JAV: Brockton, Mass. — B. Kerbelienė; Brooklyn-New 
York, N. Y. — V. Augustinas, V. Maželis; Chicago, III.
— A. Gulbinskas, B. Lungys, V. Noreika; Cleveland, 
Ohio — V. Bacevičius; Los Angeles, Calif. — L. Briedis, 
Pr. Gasparonis, L. Kančauskas; Manchester, N H. — 
K. Daugėla; New Haven, Conn. — P. Jasiukonis; Omaha, 
Nebraska — Rev. L. Musteikis; Philadelphia, Pa. — F. 
Jakaitis, V. Gruzdys; Washington, D.C. —Photo Aida, 
P. Labanauskas; Waterbury, Conn. — J. Gaidys.
CANADA: Hamilton,.Ont. — A. Juraitis; Montreal, P. Q.
— L. Stankevičius; Toronto, Ontario — J. Dvilaitis. 
AUSTRALIA: E. Butkūnas, E. Karpavičius, P. Sakalauskas,

Vyt. Vosylius.

Metus pradedant........... ............................................  3
Derinti veiklą, stiprinti kovą ..............................  4
Kokiomis mintimis sutinku naujuosius metus. Anketa .......................................................... 5

Atsako: J. Aistis, L. Valiukas, P. V. Raulinaitis, P. Mačiulis ............................................. 5
Dievo ir žmogaus sutemos. 1. Dievo sutemoos — St. Ylos knyga, J. Gliaudą...............

2. žmogaus sutemos — bažnyčių likvidavimas okupuotoje Lietuvoje ............................ 6
J. Eretas, Sąlygos likti ištikimais tautai............................................................................................ 7
Alb. Baranauskas, Berno mąstymai. Beletristika.............................................................................. 8
Antanas Vilutis, Poezija..........................................................................................................................  9
A. Vingis, Australijos lietuvių Meno Dienos Melbourne 1964. Iliustruota........................... 10
V. Alseika, 10-ji tradicinė Kalėdų Eglutė Vassario 16 gimnazijoj. Iliustruota..................... 12
Iš Meno Parodų. A. Tamošaitienė, J. Paukštienė......................................................................... 14
J. Pautienius, Tarp impresionizmo, simbolizmo ir abstrakto (A. Petrikonio kūryba)... 15 
KNYGOS IR AUTORIAI. A. A. Antanas Vilutis, O. Kairelienė...............................................

St. Vanagaitės “Nulaužta šaka”, E. Tumienė............................................................................... 16
VEIDAI IR VAIZDAI. Iliustruota kronika..............................................................................................18
ŽMONĖS, DIENOS IR DARBAI. Smulkioji kronika.................................................................... 20

ENGLISH SECTION
A New Phase of the Struggle ............................................................................................................ 21
Thaddeus Kosciusko, The Hero of Two Worlds. By A. D. Yuknis.............................................22
The China Bowl, a short story by Jurgis Jankus.......................................................................... 23
Lithuanian History in Stamps. Part LXXIII.By A. Bernotas........................................................24
Books and Periodicals ............................................................................................................................. 24
LITHUANIANS MAKE NEWS............................................................................................................. 25
Montessori Vaikų Namuose, VI. Juknevičiaus foto reportažas............................................... 26

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu 
ar inicialais nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Signed or initialed articles do not necessarily reflect the 
opinion of the editors or of Lithuanian Days magazine.

Žodinę ir visą kitą medžiagą, spausdintą "Lietuvių Die
nų" žurnale, LD leidykla pasilaiko teisę panaudoti kitais 

atvejais be atskiro susitarimo.

Publishers reserve the right to reprint any or all matter 
published in Lithuanian Days magazine without sepe- 

rate agreement with the authors.

Rankraščius ir kitą medžiagą, jei kitaip nesusitarta, re
dakcija tvarko pagal savo nuožiūrą.

Manuscripts or other matter submitted for publication 
in Lithuanian Days magazine will be edited at the dis
cretion of the editors, unless otherwise agreed upon.

“l.ETLViŲ DIENOS" YRA SUJUNGTOS SU "KALIFORNI
JOS LIETUVIU", LEISTU 1946-49 METAIS.
"LITHUANIAN DAYS" IS COMBINED WITH 

"CALIFORNIA LITHUANIAN".

Skaitytojų pageidavimu prenumerata atnaujinama auto
matiškai, nelaukiant atskiro pranešimo. Nutraukdamas 
prenumeratą, skaitytojas administraciją painformuoja 
laišku. / If subscription is to be discontinued at expi
ration, notice to that effect should be sent; otherwise 
it will renewed automatically. This policy accords with 

the wishes of our subscribers.

Leidžiama kas mėnuo, išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn. 
Published monthly, except July and August.

Atskiro nr. kaina 65 centai. Single copy 65^.

Prenumerata metams $6.00 bet kuriame pasaulio krašte. 
Subscription $6.00 per year in any country of the world. 
Garbės prenumerata / Honorary subscription SI0.00.

"Second Class Postage Paid At Los Angeles, California".

VIRŠELIAI
Front Cover — Pirmas viršelio psl.

Dr. Juozas Eretas was born and raised in 
Switzerland. While a student at the university 
he became acquainted with Lithuanian stu
dents, made friends, learned about the Li
thuanian language and about the nation who 
regained its independence. This persuaded him 
to work for the cause of Lithuania’s freedom 
and to leave his native Switzerland.

Upon arriving in Lithuania he first held a 
post at the Ministry of Foreign Affairs, organ
ized an information agency, “Elta”, and suc
cessfully brought to light the Lithuanian affairs 
among other nations. Dr. J. Eretas became a 
professor at the University of Lithuania, wrote 
several books and numerous articles about lite
rature, art, and culture.

At this time he married a Lithuanian girl, 
Ona Jakaitytė, and does not cease to take part 
in cultural and youth organizational affairs.

When the Bolsheviks occupied Lithuania, 
Dr. J. Eretas, together with thousands of other 
Lithuanians, was forced to leave Lithuania and 
made his home in his native Switzerland. But

B even here he has always worked for the good 
S of the Lithuanian people, has written many 
B articles, given many lectures.

His most recent trip to the U.S., November
■ last year through January of this year, was a 
B great triumph. Hundreds of Lithuanians filled 
I lecture halls in Chicago, New York, Detroit, 
B Cleveland, Los Angeles, to hear him speak.

p Prof. Dr. Juozas Eretas — nuo pernai metų
■ lapkr. mėn. iki šių metų saulsio 15 d. su paskai- 
B tomis lankęs lietuvių kolonijas Jungtinėse Ame- 
1 rikos Valstybėse, po to vėl grįžęs į savo gim- 
5 tąją Šveicariją, į Bazelio miestą, kur jis gyve-
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na po 1945 m. pasitraukęs iš Lietuvos, ją už- 
plūstant bolševikams.

Prof. J. Eretą didelis lietuvių visuomenės 
veikėjas ir jaunimo organizatorius dr. J. Leimo- 
nas pavadino Dievo dovana Lietuvai. J. Eretas 
Lietuvoje atsirado pačioje jos nepriklausomy
bės kūrimosi pradžioje. Gimęs ir išsimokslinęs 
Šveicarijoje, ten susidraugavęs su lietuviais 
studentais, J. Eretas įsipareigojo padirbėti Lie
tuvos naudai, atvyko į Lietuvą, įsitraukė į veik
lą ir čia praleido beveik visą savo gyvenimą. 
Dirbdamas Užsienio Reikalų Ministerijoje, su
organizavo informacijų agentūrą Eltą, vėliau 
perėjo į Universitetą ir dėstė vokiečių litera
tūrą, rašė spaudoje, spausdino knygas, organi
zavo katalikiškąjį kaimo jaunimą, rengė jo kon
gresus, sąskrydžius ir t.t.

Bolševikams okupuojant Lietuvą dr. J. Ere
tas pasitraukė į vakarus ir apsigyveno savo se
nojoje tėvynėje Šveicarijoje. Išaugino ir išlei
do į gyvenimą gražią šeimą (buvo vedęs lie
tuvaitę), kuri taip pat gražiai kalba lietuviškai. 
Gyvendmas Šveicarijoje parašė puikią St. Šal
kauskio biografiją, o dabar renka medžiagą dr. 
Kazio Pakšto biografijai.

(žiūr. LD 1956 m. gruodžio nr., kur išspaus
dintas pasikalbėjimais su dr. J. Eretu ir tų pat 
metų spalio nr., kurio viršelį puošia aktorės Al
donos Eretaitės nuotrauka ir tekste yra ilius
truotas reportažas). Foto V. Maželis

Back Cover - Paskutinis virš. psl.
Dali. Kajetono Skleriaus- šklerio akvarelė 

“Amerikos karo laivai Klaipėdos uoste”. K. 
Šklėrius yra laikomas žymiausiu Nepriklauso
mos Lietuvos dailininku akvarelistu.

“American Warships in Klaipėda (Lithua
nia), water color by Lithuanian artist Kajeto
nas Sklerius-škleris.



JAV-bių Prezidentas Lyndon B. Johnson vieno priėmimo metu kalbasi su President L. B. Johnson conversing with Lithuanian Charge d’Affair 
Lietuvos Atstovu Washingtone Juozu Kajecku. Juozas Kajeckas.

Sąlygos išlikti ištikimais tautai
Dr. JUOZAS ERETAS, Bazelis, Šveicarija

Emigracija yra skaudus reiškinys, nes yra atsiskirimas nuo savųjų 
ir nuo visko, kas brangu. Tas atsiskyrimas yra ir pavojingas, nes eg- 
zilinei skeveldrai, išblokštai į svetimą pasaulį, visuomet gresia viso
kiausių nelaimių. Net tiek daug, kad Joseph de Maistre savo tautie
čius, po 1789 metų revoliucijos į Angliją pabėgusius, pasmerkė isto
riniu virtusiu posakiu: “L’emigration ne vaut rien et ne peut rien”. 
Bet ar visos išeivijos yra pasmerktos tokiam ištižimui bei nevaisingu
mui? Nemanau. Negalima vienu apibendrinančiu mostu atmesti 
visas. Jos tikriausiai gali išvengti atmetimo, jeigu jos atliks nors tris 
sąlygas.

Pirmoji sąlyga: tautiškumas
Išeivija pirmiausia turi išsaugoti savo tautinį charakterį. Tai sąly

gai suprasti reikia įsidėmėti, kad tauta yra ryškus žmonijos vienetas, 
kad ji į nieką nepanaši ir dėlto ir niekuo nepakeičiama savumų visu
ma, ir, kad jai, kaipo tokiai, yra skirtas toks uždavinys, kurio negali 
atlikti jokia kita tauta. Iš to ir seka, kad ji turi apsireikšti tuo, kuo ji 
iš esmės yra, arba — ji iš viso negali apsireikšti. Kas mano, jog esą 
galima be nuostolių savo prigimčiai pereiti į kitą tautinę buitį, tas 
skaudžiai apsirinka, nes tuo pakitimu tik praras savo tautos substan
ciją, neįsigydamas kitos, pasiliks tik pilka esybė, esybė be charakte
rio ir be reikšmės.

Kas sakoma apie tautą, tas dar didesniu laipsniu sakytina apie emi

gracinę jos dalį. Vadinasi, jei lietuvis ir svetur nori esmingai apsi
reikšti, jis turi lietuviškai reikštis, t. y., pagal savo tautinę prigimtį, 
kuri taip ryškiai skiriasi nuo visų kitų tautų.

Neklaidingas ženklas, ar žmogus dar tebėra “tautietis” ir ar dar 
gyvena iš tautos charakterį sudarančių savumų, yra tai, kaip jis žiūri 
į savo gimtąją kalbą. Juk kalba taip tyrai ir taip tobulai atvaizduoja 
tautos bruožus bei ypatumus, kad drąsiai galima sakyti, jog tauta 
niekuo neapsireiškia taip savitai, kaip tik joje ir per ją. Kas tolinasi 
nuo jos, tas tuo pačiu tolinasi ir nuo savo tautos, nes, manydamas, 
jog tautiškumas ir bet kokia svetima kalba galėtų gyventi kokioje 
nors koegzistencijoje, yra gryna fikcija, kurioje žmogus kaskart giliau 
paskęsta svetimybėse. Liežuvis greit išduoda, kuria linkme pasineša 
siela...

Antroji sąlyga: kūrybingumas
Nors tautinė ištikimybė mums būtina sąlyga išsilaikyti, ji vis dėlto 

tik tuomet bus reikšminga, jei ji paskatins mūsų jėgas ir taps siela 
tų darbų, kuriais įkūnijame savo siekius. Vadinasi, neužtenka pasy
vaus išsilaikymo, reikia ir kūrybingos veiklos.

Nesvarbu, kurioje srityje mes pasireikštume, svarbu tik tai, kad 
mūsų gabumai realizuotųsi pagal mūsų individualius polinkius, ar 
tai būtų mokslas, ar menas, ar grynai dvasinė ar pritaikoma sritis, 
ar, pagaliau, visuomeninė dirva. / Toliau 7 puslapyje
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Lietuvos Atstovas Washingtone J. Kajeckas 
sveikinasi su Diplomatinio Korpuso Dekanu dr. 
Guillermo Sevilla-Sacasa, Nikaraguos Ambasa

doriumi ir Valstybės Sekretoriumi Dean Rusk, 
pastarojo garbei Dipl. Korpuso suruoštame pri- 
ėmime-pietuose.

LIETUVOS ATSTOVAS DIPLOMATINIUOSE

PRIĖMIMUOSE:

Lietuvos Atstovas Washingtone Juozas Ka
jeckas su p. O. Kajeckiene sveikinasi su Adlai 
Stevenson, JAV Ambasadorium Jungtinėse 
Tautose vieno priėmimo metu.

Metus pradedant...
Derinti veiklą, stiprinti kovą

Ką atneš naujieji metai mūsų kiekvienam 
asmeniškai? Ką atneš pavergtai Lietuvai? 
Ką atneš pasauliui? — klausiame savęs, daž
nas nė nepagalvodami, kad didele dalimi 
naujųjų metų “dovanos” priklauso nuo mū
sų pačių.

Ūkininkas tikisi gero oro ir puikaus der
liaus, studentas tikisi gerų mokslo rezultatų, 
kalinys tikisi laisvės, politikas — savo parti
jos laimėjimų, tautų vadai — savo valstybių 
ekspansijos (nebūtinai teritorinės), o visa 
žmonija ramaus ir gero gyvenimo.

Yra kasdieninio gyvenimo siekimai ir 
idealai. Dėl pastarųjų dažnai turime aukoti 
pirmuosius. Siekdami aukštesniųjų tikslų — 
apie kasdieninius reikalus ir duonos gerovę 
nekalbam, ją atidedam į antrąjį planą.

Pavergtoje Lietuvoje lietuvis viešai nega
li pasakyti savo troškimų. Jis juos turi slėpti 
kuo giliausiai širdyje. Bet užtat pavergėjas 
su savo tarnais plyšaute plyšauja visa gerk
le skelbdamas, jog vyriausias tikslas yra ko
munistinis rytojus, jog visos jėgos turi būti 
aukojamos partijos tikslams... O partija — 
kas nežino komunistų partijos kėslų ir dar
bų? Aukščiausio laipsnio žmogaus pavergi
mas. Pradedant naujuosius metus, “Tiesos” 
bendradarbis pabrėžia, kad, esą, trejopas 
blogis trukdąs gerovei suklestėti: biurokra
tizmas, pataikavimas ir iliuzorinės svajonės. 
Gi tuo tarpu “Kiekvienas mūsų galvoja... 
apie mažesnius, tačiau kiekvienam brangius 
dalykus — apie naują butą, apie turtingą 
stalą, gerą darbo nuotaiką, sklandų, be su
trikimų buitinį aptarnavimą.”

Tai, žinoma, pirmoje vietoje iliuzorinė 
komunistinio pataikūno ir valdžios biuro
krato svajonė. Pavergto, kaip ir laisvojo pa

saulio lietuvio didžiausias siekimas —laisvė 
lietuviui, nepriklausomybė tautai. Laisvoji 
lietuvių spauda šiais metais iškėlė šūkį — 
derinti tarpusavio veiklą ir stiprinti kovą 
prieš Lietuvos ir viso pasaulio priešą — ko
lonialistinį rusišką imperialistinį komuniz
mą. Tautų apsisprendimo teisė turi būti 

Lietuvos Atstovas J. Kajeckas ir p. Kajeckiene 
priėmime kalbasi su Demokratų Partijos lyde
rio Senate žmona p. Mike Mansfield ir dukra.

Lithuanian Charge d’Affair J. Kajeckas and 
Mrs. O. Kajeckas, attending various official 
social gatherings in Washington, D. C.

LIETUVIŲ DIENOS, 1965, SAUSIS

duota ne tik Afrikos, ne tik Azijos, bet ir 
Europos tautoms! Ar girdite? Aukščiausios 
civilizacijos laipsnį žmonijai atnešusios Va
karų kultūros tautoms užėjo tamsiausias 
vergijos amžius. Jam nuversti jungia jėgas 
laisvasis pasaulis. Prie jo dedasi ir lietuvis. 
Dieve padėk!
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WINTYS NAUJUOSIUS METUS

JONAS AISTIS
Poetas, kultūrininkas

— Kokiomis mintimis sutinku naujuo
sius metus? Ir dar grynai iš savo asmeniškos 
pusės, nieko neišvedžiojant teoretiškai? — 
Tai be galo sunku, mieliau leistis į entuziaz
mą, svaiginančias ateities vizijas, tai yra ba
nalybes, kurios mūsų dienose ir gyvenime 
kūpa ir barba, kaip žirniai jaučio pūslėje.

Kokiomis mintimis sutikau 65’tuosius, o gi 
tomis pačiomis, kaip 64-tuosius, o šiuos pas
kutiniuosius, kaip 63-čiuosius, ir taip toliau, 
arba, ir taip anksčiau. Mano fantazija didelė, 
ir sparti bemaž kaip šviesa, bet ne fantazijos, 
ne dideli planai, o darbas — didelis arba ma
žas — vienas sveria ir reiškia. Mano paties 
planų dešimt raguočių i jaučio odą nesurašy
tu, bet kasmet tie planai kaupiasi, ir neivyk- 
dvti nyksta. Kas kaltas? Tremtis? Gal būt. 
Tinginys? Gal būt. Nors aš visada ką nors 
krapščiau, ką nors knibinėjau. Gal metų naš
ta (teikitės nesijuokti iš mano senatvės) ir 
bendra negalia. Taip mėgstu paskaityti dailų 
ir protingą raštą... Jei būčiau turtingas, tai 
pasisamdyčiau žmogų, kuris už mane rašytų, 
o aš tik skaityčiau. Deja, nei aš, nei mano 
tautiečiai, nei mano tauta, mes visi neturtin
gi ir skurdžiai. O jei kas kiek prasisiekia, tai 
neprasisiekia tiek, kad galėtų išbristi iš dva
sinio skurdo. Ir tai ne šių ar pernykščių me
tų negandas. Tai sena, sena, kaip pati lietu
vių tauta, problema. Visai neseniai sužino
jau, kad mūsų kunigaikščių, vyskupų ir di
diku dvaruose nebuvo nei vieno pirmos eilės 
meistrų paveikslo... O kad mane ir mano in
formatorių i miltus sumaltu meno istorikas 
Rėklaitis! Bet, anot mūsų politikų, nusiminti 
nėra rimto pagrindo. Juk buvo laikai, kai 
apie Lietuvos laisvę ir nepriklausomybe ne
galvojo ir nesapnavo niekas. Paskui ta didelė 
mintis kilo vieno Daukanto aalvoie. bet jis 
gyveno, galvojo ir mirė vienas. O šiandien 
ta mintimi gyvena didesnė mūsų tautos dalis 
(esmi kuklus ir nesakau, kad visai Kultū
ros niekas nesukūrė potvarkiais ir griežta 
policine priežiūra, bet natūraliu ir organišku 
jos pasiilgimu. Jei ta diena būčiau nebuvęs 
tikras, niekad nebūčiau naėmes plunksnos 
i rankas. Tuo tikėjimu nužymėtos visos die
nos. visi metai. Štai ir optimizmas, kurio 
skaitvtoiai taip laukia!

LEONARDAS VALIUKAS
Politikas, visuomenininkas

— Naujuosius metus sutikau bedirbdamas 
prie skubių ir “degančių reikalų”. Atrodo, 
kad prie tų skubių ir “degančių” reikalų ir 
darbų ir teks praleisti visus 1965 metus.

Daug laiko, energijos ir pastangų teks 
skirti savo tiesioginiam darbui, — drausmi
nant bei šviečiant JAV-bių jaunimą.

Turime šiais metais pravesti vieną iš re
zoliucijų, Įneštų Į JAV-bių Kongresą Lietuvos 
laisvinimo reikalu. Viso šio žygio vadovybė 
turi divizijas talkininkų per visą kraštą. Dar
bo barai platėja, ir mums čia, Los Angeles 
mieste, tenka vis daugiau ir daugiau prikišti 
savo pirštus prie viso šio žygio. Be abejo,

SUTINKANT...

teks šiais metais mums dar labiau pasitempti, 
negu kad praeityje.

Antrą kartą Lietuvos Vyčių organizacija 
rengia savo visuotini suvažiavimą (rugpiū- 
čio mėn. 5—8 dienomis) Los Angeles mieste. 
Tenka vadovauti suvažiavimui rengti ir pra
vesti komitetui. Norime, kad šis seimas viso
mis gerosiomis pusėmis pralenktų visus ki
tus Vyčių suvažiavimus, turėtus praeityje. 
Teks ir čia gerokai pasitempti.

Tai tokie mano svarbieji darbai bus 1965 
metais. Visad šviesiai žiūrėjau ir žiūriu Į 
ateiti. Jei tik Visagalis duos sveikatos ir lydės 
šiuose žygiuose, rezultatai, reikia manyti, 
bus puikūs.

L. VALIUKAS J. AISTIS P. MAČIULIS P. V. RAULINAITIS

PRANAS V. RAULINAITIS
Teisininkas, visuomenės veikėjas

Pradėdamas šiais, naujais, 1965 metais, 
kaip ir praeityje, ateities barus, pageidauju, 
kad visi eitų talkinti lietuvių tautai laisvę ir 
nepriklausomybę atgauti; pageidauju, kad 
šio krašto valdžia pamestų baimę, nesusigau
dymus politikoje, nusileidimus savo nedrau
gams ir būtų užsienio politikoje ryžtinga ir 
drąsi vairuoti pasaulio tautas Į Laisvę, Tei
singumą ir visų kultūringą, savistovų gy
venimą.

Gražu ir išganinga būtų, jei laisvojo pasau
lio vadai rastų bendrą ir tinkamą kelią, bū
dus ir priemones sutramdyti žmonijos prie
šams ir išlaisvinti pavergtąsias tautas.

Lietuvių laisvės kovos vadai, tikiu, bus 
vieningi, pasišventę ir ryžtingi laiku atsirasti 
pirmose kovos eilėse, kur reikia laisvės žo
di tarti, raštą skelbti ar kuri konkretų lais
vinimo žygi atlikti.

Mūsų visuomenė, jei nori gyventi laisvei 
ir kultūrai, turi dosniai remti laisvinimo dar
bus ir veiksnius, entuziastiingai skatinti visus 
ir kiekvieną Į kovą dėl Lietuvos Nepriklau
somybės ir jos vietos laisvųjų pasaulio tautų 
tarpe.

Lietuviškas menas, mokslas, literatūra, 
raštai, teatras ir kiti kultūros pasireiškimai 
vra kiekvieno ir visų mūsų savas reikalas; 
šiam reikalui paveskime savo kuriamąsias 
jėgas ir parodykime gerą skaidrų lietuvišką 
dosnumą.c
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Atsakymai į LD anketą.

DR. P. MAČIULIS
Diplomatas, pensininkas

Atsiliepdamas paskatai pasisakyti — Ko
kiomis mintimis sutinkame Naujuosius Me
tus — seniai norėjau iškelti mūsų planingo 
visuomeninio bei politinio darbo būtinybę. 
Manding, mes vis tebedirbam pripuolamai, 
todėl visose srityse slenkame vėžlio žingsniu, 
arba dar blogiau: vieni kitiems stojame sker
sai kelio... Dažnas pakraipo pečiais ir su ne
slepiama patyčia pasako: na, kągi gera dar 
ve visokios petilėtkos ir semilėtkos? Jos, tie
sa, davė, bet ir nedavė. Davė tiek, kad veik 
pusamži tokia nevalyva komunistinė sistema 
išsilaikė ir išsiplėtė. Ir nedavė, kadangi iš vi
so komunistai dažnai viena ranka stato, kita 
— griauna. Jeigu komunistinė despotija kada 
pasikeis, tai ne dėl planavimų buvimo. Ma

tome, kaip šiuo metu, dengdamosi ekonomi
niais išskaičiavimais, net kai kurios didžio
sios valstybės taikstosi komunistams, už kelis 
milijonus buvusių skolų parduodamos buvu
sios Pabaltijo valstybės. Pradėjo danai, de
rybas tęsia anglai, o galą tokios pilitikos ne- 
besunku atspėti. Čia ir išsprūsta Maironio 
žodžiai: “Ir kaip bekovot ir kentėt be vil
ties!..” Tad mums visiems būtina stipriau 
susicementuoti, nepasimesti, nepakrikti, kad 
ir ūžauja klaikios vėtros aplinkui!

Mums reikia vieno centro, kuris visus mū
sų kultūrinius ir politinius darbus rikiuotų 
ir planuotų. Negalima norėti sutelkti Lietu
vių Fonde milijoną, kai tuo pat metu už 
pusmilijoni statome Vašingtone koplyčią. 
Arba kartais net keista, kai viena kongrega
cija už keturis milijonus stato aukštesnę mo
kyklą Čikagoje, kita kažkur ten prie Kana
dos sienos; arba, kai iš Lietuvos atkilusios 
seserys pradėjo kurtis plyname lauke, Brock- 
tone kitai kongregacijai prireikė koplyčios 
už keturis šimtus tūkstančių... Ir taip, kur 
nepasižiūri, visur tas pat. Nesakau, kad viso 
to nereikia, bet kad viskas daroma iš aukų 
be jokios atodairos. Įtariu, kodėl taip pas 
mus darosi. Nelabai apsiriksiu pasisakyda
mas, kad mūsų senoji ateivija atatupsčia 
traukiasi nuo naujosios, pokarinės ateivijos. 
Praraja nemažėja, bet didėja, mes išsieikvo
tame, pailstame bergždžiame darbe, o sava
jai tautai vos-ne-vos besukrapštom paskuti
nius skatikėlius, pamiršę, kad Lietuvos nie
kas neišvaduos, jei patys savęs negelbėsime...

Liūdna, ką gi besakysi, bet tai iš gyvenimo 
surinkti faktai, nors ir neišvardvti.
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Knyga ir gyvenimas

Dievas ar žmogus sutemose?
DIEVAS SUTEMOSE

“Tėviškes žiburių” leidykla išleido Stasio 
Ylos mozaikinį religinių lūžių lietuvių gyvenime 
veikalą. Veikalo turinį sudaro beveik virtuoziš
kai pavaizduoti žinomųjų ir nežinomųjų mūsų 
visuomenės asmenų (siluetai, o p psichinės 
brandos metmenys, pajungti esminei veiklo au
toriaus tezei: Dievo ieškojimas.

Mūsų suateistintoje visuomenėje, atrodo, bū
tų lyg ir anachronizmas prabilti, kad gyvenimo 
esmę sudaro ne buitis, bet būtis. Kad poieškiai, 
paženklinti sub specie aeterni'tatis ir sudaro gy
venimo atramą, esimo ašį, būtį buityje, žiūrint 
į knygą paviršutiniškai, atrodo, veikalas yra 
puiki iliustracija kiek anksčiau pasirodžiusiam 
dr. Pr. Gaidos-Gaidamavičiaus veikalui “Didysis 
nerimas” Tas veikals nepaprasto įžvaigumo, psi
chinės gilumos ir erudicinio pločio, tačiau, ne
buvo tinkamai visuomenės sutiktas, nei pakan
kamai įsiurbtas į mūsų egzistencinį mintijimą. 
Tačiau “Didžiojo nerimo” premisos, per knygos 
“Dievas sutemose” puslapius, dabar įgauna ne
paprastos svarbos, nepaprssto svorio, kai jos 
liečia ne atitrauktinę sferą, bet mūsų tautos 
dalį; kai mes liečiame visus mūsų iškiliuosius 
agnostikus, kurie po ilgų ieškojimų, po atkaklių 
svarstymų, po neišsakytų kančių ir lūžių, iš 
šaltųjų agnostikų būrio perkeliauja į išpažįs- 
tančiųjų gretas.

Stasys Yla surinko tuos egzistencinių rūpes
čių detales su meistrišku kolekcionieriaus 
kruopštumu ir, pajungęs juos veikalo idėjai,, iš
gavo nepaprasto grožio akordą.

Dievo ieškojimas, religinės abejonės, proto 
nesuvirškinamos religinės dogmos, agnostike 
grįžimas į religinę praktiką, visa tai sudaro nie
kad neišsenkančią temą literatūroje (L. Tols
tojus ypač), ir buityje. Ateizmas, iššūkis į ko
vą, niekada nebus pagrįstas gilesnėmis filosofo 
vertybėmis. Filosofui labiau būdingas agnosti
cizmas. Bacon’as net atima teisę ateistui būti 
kuo jis nori, tvirtindamas, kad “filosofavimo 
menkumas nukreipia žmogų į ateizmą, bet fi
losofijos giluma atsuka žmogaus mintis į re
ligiją”. Būti ateistu, kaip tai beskambėtų ka
lambūriškai, reiškia skelbti kovą prieš esantį

Kun. Stasys Yla 

priešą. Prieš nebūtį, prieš nesamą objektą ne
kovojamą. Todėl vulgarioje sąvokos prasmėje 
ateizmas tampa kova prieš religinę prktiką.

Stasio Ylos knyga aukelia klausimų, kurie 
praplatina knygos formaliai suminėtus faktus 
iki pasaulėžiūrinės ar psichologinės problema
tikos tyrinėjimo. Visų pirma išlieka įdomusis 
klausimas, kurį savo Reason in Religion pasta
tė George Santayana. Ar Dievo ieškojimo ir at
radimo procesas nepajungtas žmogui įgimtu 
veržimusi j idealą, į laimę, į atradimą savo 
asmeniškos pasaulėžiūros ašies, išjungiant čia 
transcendentines ar teologines tos problemos 
puses? Religija transformuoja etiką į kažkokią 
aukštesnę, beveik mistinę sferą, ir tai impo
nuoja, patenkina ir suteikia laimę ieškotojui. 
Ta asmeniška laimė, nepažinta anksčiau, sura
dimų malone praturtina žmogų, įgalina jį jaus
tis pašauktu. Religija, kaip poezija, anot San- 
tayanos, transformuoja visą būtį į kitą sferą, 
artėdama prie žmogaus sukurtos mistikos. Ta 
pasaulėjauta įgimta poetams, — R. M. Rilke 
iloėjosi Uebergrossen, ir Brazdžionis pakeitė 
kosmologiją, tvirtindamas Dievą “šiapus sau
lės ir anapus saulės”.

Artėjimas į Dievą, atsivertimas į Dievą — šie 
psichiniai procesai dailioje raštijoje atremti 
daugiau psichine baze, tik mistikoje jie išaiški
nami transcendentine malone. Bet vienas reiš
kinys, kaio beaiškintum proceso finalą, yra tas 
oats: atradimo džiugesys, problemos išspren
dimo džiaugsmas. Tas džiugesio momentas, 
kartais išgyvenamas tik savyje ir sklidinas 
kuklaus džiugesio; kartais išgyvenamas iškilio
je apaštalauti pašaukimo formoje, bet jis yra 
tas pats. Tai yra džiaugsmas. Dievo ieškojimo 
ir atradimo džiaugsmas, atrodo, sutelpa, šiaip 
į gana pagoniškos struktūros, Vlado Stankos 
džiaugsmo filosofijos rubriką. Prieš Stankos 
homo gaudens čia priešpastatomas homo felix, 
aukšta moraline prasme.

Iš “Dievas sutemose” puslapių, atrodo, lietu
vis suranda problemos sprendimą, artėdamas 
į ją įaimtu lietuvio būdui metodu: poetizacija. 
Buities prasmė, gyvenimo tikslas supoetizuoti 
ir tampa didžiais talkininkais atrasti Dievą, čia 
nerandame Spinozos loginių premisų. Lietuvis 
ilgisi įtikėti, kad virš nykstančio buvimo yra 
nenykstantis, absoliutinis esimas. Lietuvio idė- 
jinaumas palengvina jam išspręsti agnosticiz
mo sukeltą problemą be Papini kontempliacinių 
spazmų, bet su skaisčiu atvirumu, kuris toks 
ryškus švyti Tomo iš Kempis Kristaus sekimo 
puslapiuose.
..Santayana religijos vertės atradimą priski
ria baigtinei proto brandos stadijai. Kiekvienas 
laimę priima pagal savo prigimtį. Šiame pro
cese neišvengiama egoistinio ir altruistinio 
elemento. Kai vienam tai reiškia ramybę, kitam 
tai reiškia kunkuliavimą. Tačiau tai tampa ak
sioma: ateiti Dievop yra malonė. Ir “Dievas su
temose” veikale žymieji ir nežinomieji (nes 
tepaminėti tik inicialais arba netikrais vardais) 
lietuviai atskleidžia tos malonės dvelkimą sa
vo gyvenime.

Kartu mes turėtumėm pastebėti, kad kny- 
gon įtrauktieji asmenys beveik visi yra pasi
traukiančios kartos atstovai, ir jų religinių 
problemų gausa liudija didelį tos kartos idė- 
jingumą.

Mes drįstame tvirtinti, kad “Dievas sutemo
se” veikalas netiek svarus ta realia medžiaga, 
kuri sukrauta pavaizdavus psichologinius mini
mų asmenų siluetus, kiek tuo fonu, kuris kaip 
žvaigždėtas dangus ties žemės peisažu, išsi
skleidžia visu savo slaptingumu.

J. GLIAUDĄ

ŽMOGUS SUTEMOSE

Ten, kur Dievo išpažinimas yra draudžiamas 
visa valstybine jėga, kur tikėjimas yra klai
kiausiai pašiepiamas, o tikintysis vadinamas 
prasikaltėliu, ten Dievas spindi visoje šviesy
bėje. Ten žmogus vaikšto sutemose. Bažnyčios 
arba vadinami “kulto pastatai” stengiamasi pa
versti kuo toliausia nuo maldos naudojamais 
objektais: šokių salėmis, susirinkimų namais, 
antireliginiais muziejais. Kad ta karti piliulė 
būtų sklandžiau nurijama, randama jai “kultū
ringas” įvyniojimas — bažnyčios neniekinamos, 
anaiptol, jos prilyginamos “architektūros pa
minklam”, kurie, esą, reikalingi ypatingos glo
bos. Vilniuje leidžiamame “Literatūros ir Me
no” savaitraštyje (1964 m. nr. 52) architektūros 
mokslų kand. A. Jankevičienė teigia, kad pasi
keitus gyvenimo sąlygoms ir susikūrus “socia
listinei visuomenei” daugelio paminklų paskir
tis jau ėmusi nebeatitikti nūdienos reikalavi
mų. Ji sako: “šiandien mums nereikalingos vi
duramžių rotušės, cechų namai, vis mažiau ir 
mažiau kas bepasigenda kulto namų”. Tiksliai 
panaudokime architektūros paminklus ir juos 
apsaugokime — tokia A. Jankevičienės viešoji 
mintis; uždarykime bažnyčias kultūros apsau
gojimo pretekstu — tokia yra jos tikroji ten
dencija.

Ji pateikia ir tokių jau “tikslingai panaudoja
mų” bei gerai saugojamų pastatų pavyzdžių 
Vilniuje. Tai Paveikslų galerija (buvusi Kated
ra), Karininkų namai (buv. vyskupų rūmai), 
Statybos parodos (buv. šv. Mykolo bažnyčia) 
pastatai. Netolimoje ateityje Pažaislio bažny
čioje jsikursianti turistinė bazė ir, kaip dabar 
su pasididžiavimu pastebima, tuo būdu “šis ba
roko perlas taps gausiai lankomu paminklu, 
kuriuo galės visi gėrėtis.”

Autorė nusiskundžia, kad ne visi paminklai 
“tinkamai” panaudojami. Pasirodo, kad vadina
mai šiuolaikinei paskirčiai pritaikyta 24% Vil
niaus ir Kauno architektūros paminklų. Dauge
lis paminklų išlaikę savo senų funkcijų, atseit, 
bažnyčios tebetarnaujančios kulto reikalams, o 
tai šių dienų Lietuvos sųlygomis tenkų laikyti 
“netinkamu panaudojimu”.

Straipsnyje iškeliama keletas pasiūlymų, kaip 
tuos architektūros pastatus tinkamiau panau
doti. Esu, “socialistinės visuomenės” sųlygomis 
kulto pastatai, t. y. bažnyčios dažnai paverčia
ma koncertų salėmis, muziejais, parodų pavilio- 
nais. Kokie, girdi, nuostabūs vargonų koncertai 
vykstu Rygos katedroje, panašia paskirtimi pa- 
sižymj įvairūs soborai Maskvoje, Leningrade, 

■ Kijeve, Novgorode ir kt. Nurodomi net užsienio 
pavyzdžiai: esu, Londono šv. Jono bažnyčioje 
rengiami simfoniniai koncertai, nepasakant, kad 
tai daroma tik ypatingais atvejais ir kad baž
nyčia ir yra bažnyčia.

Vilniuje siūloma muziejais paversti Bernar
dinų bažnyčia ir šv. Jono bažnyčia, kuri pava
dinta tikru panteonu. Minimos Vilniaus šv. Kot
rynos ir Kauno šv. Jurgio bažnyčios.

Kitas svarbus klausimas esųs, tai jų kon
servavimas ir restauravimas. Keliant tų pastatų 
vertingumų ir apsaugojimo reikalų, atrodo, 
svarbiausia yra partijos mintis — bažnyčias pa
versti pastatais, nieko bendra neturinčiais su 
jų paskirtimi ir šimtmetinėmis tradicijomis ir 
tuo būdu “apsaugoti” nuo religinės paskirties.

Laukiama, esu, miestų vykdomųjų komitetų 
žodžio — jie turėsiu pasisakyti, kaip tikslin
giausia panaudoti šiuos ir kitus pastatus. O 
miestų komitetai, matyt, tokio spaudos “balso” 
ir telaukia. E. ir R.
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IDEALAIS SPINDINTI ASMENYBE

Profesorius Juozas Eretas yra integralinė asmenybė. Nei pažengęs 
amžius, nei pastarųjų dvidešimties metų įvykiai nesužlugdė jo ide
alizmo, neatšaldė entuziazmo, kuris jo buvusiems studentams dar 
tebėra gerai žinomas iš tų laimingų dienų, kai jis Vytauto Didžiojo 
Universitete, Kaune, žavėjo savo klausytojus iškalbingomis germanis
tikos paskaitomis ar savo uždegančiomis kalbomis studentų ar šiaip 
jaunimo susirinkimuose.

Atkviestas iš Šveicarijos, profesorius Eretas praėjusių metų gale ir 
šių metų pradžioje apvažinėjo didžiąsias Amerikos lietuvių kolonijas 
su originaliomis paskaitomis, kuriose ragino tautiečius išlikti tauriais 
žmonėmis, nepasiduoti apatijai, išlaikyti savo tautines žymes, ryžtin
gai kilti į dvasines aukštumas mokslo ir meno srityse, nepasikliauti 
materializmu, bet krauti ateičiai nemarias vertybes, žėrėti vidiniu 
savo sielos aristokratiškumu, nelaikyti tremties nelaime, bet proga 
praturtinti savo asmenybei. Taiklios ir demostenišku iškalbingumu 
perduotos jo paskaitos stiprino Amerikos lietuvių dvasią, kėlė nuo
taiką, sklaidė pesimizmą, žadino pasitikėjimą savimi.

Prof. Eretas nuolat gyvena Bazelyje, Šveicarijoje. Turi penkis su
augusius vaikus: keturias dukras ir vieną sūnų, Juozą, kuris yra kalbų 
mokytojas gimnazijoje. Duktė Aldona garsėja kaip aktorė, dideliu 
sėkmingumu vaidinanti įvairiuose Vokietijos teatruose. Iš kitų duk
terų — viena yra Swissair lėtuvų bendrovės tarnautoja (stiuardesė), 
antra, Laisvutė, dirba kaip skulptorė New Yorke, trečia mokytojauja 
Bazely. Profesoriaus žmona (Ona Jakaitytė), deja, jau mirusi.

Linkėtina, kad prof. Eretas pavažinėtų su tokiomis paskaitomis 
ir po kitų kontinentų lietuvių kolonijas, stiprindamas jų dvasią.

Prof. Juozas Eretas, neseniai svečiavęsif. pas JAV-bių lietuvius, New Yorke 
kalbasi su studentų Ateitininkų centro vald. pirm. A. Vainium ir vicepirm. 
Salvinija Gedvilaite. Foto P. Ąžuolas

Dr. J. Eretas, during a visit to Lith. students in New York.

Svečiai “Lietuvių Dienų” žurnalo leidykloje. Iš kaires: J. Andrius, adm., 
A. Skiriu®, LD leidėjas, J. žmuidzinas Jr., prof. J. Eretas, dail. H. žmuidzi- 
nienė, kan. K. Steponis, dr. J. žmuidzinas, L. konsulas Toronte, J. Tininis, 
LD literat. red., Bern Brazdžionis, LD vyr red.

Dr. J. Eretas, Lith. consul of Toronto Dr. J. žmuidzinas and other guests 
visiting “Lithuanian Days” editing and publishing staff.

Prof. J. Eretas svečiuose pas Los Angeles moksleivius ateitininkus. Sėdi: 
J. Jodelė, prof. J. Eretas, dr. kun. P Celiešius.

Dr. J. Eretas visiting young “Ateitis” members in Los Angeles.
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Sąlygos likti ištikimais tautai
Atkelta iš 3 psl.
Svarbu žinoti, kad joks žmogus, net 
ir kukliausias ir paprasčiausias, nė
ra visai be talento. Dėlto kiekvie
nas tautietis mums yra savaip nau
dingas ir tuo pat savaip reikalin
gas.

šia proga iš viso pabrėžtina, jog 
emigracija nėra kastracija. Priešin
gai, savo paakstinimais, ryškiai iš
siskiriančiais nuo ankstyvesnių, 
įprastinių, ji mus naujais impul
sais paskatina naujiems išsisaky
mams. Jeigu išeivis tampa kastra
tu, tai jis dėl to tik pats kaltas — 
savo sustingimu, abejingumu, apsi
leidimu. Gaila, mums tokių. Bet gai
la mums ir tų, kurie savo neabejo
tinus talentus aptaško pertekliaus 
taukais arba narkotizuoja juos bu
duaro kvepalais...

Gausios tautos gali sau leisti liuk
susų panaudoti tik dalį savo gabu
mų. Mažos gi tautos turi į veiklų 
traukti visus, o kų jau bekalbėti 
apie egzilines jų dalis bei dalelytes! 
Didieji gali, maži turi būti kūrybin
gi, o išeiviai tiesiog yra pasmerkti 
kurti. Dėto kūrybingumas ir yra 
pats tikriausias matas mūsų emi
graciniam gyvenimui matuoti.

Trečioji sąlyga: vieningumas
Trečioji sųlyga egzilų sėkmingu

mui užtikrinti yra vieningumas. Iš
eiviai visuomet sudaro tik dalį tau
tos ir dėlto nebūna gausūs. Tai pa
vojinga jos užsimojimams, nes tik 
žymi dalis tegali būti realizuojama, 
jei jie gausiai yra remiami: juk 
laikraščiui reikia prenumeratorių, 
knygai pirkėjų, mokyklai mokinių, 
teatrui lankytojų, organizacijai na
rių, bankui indėlininkų. Jų bus, jei
gu išeiviai susispiečia, sutaria ir 
kiek galint vieningiau veika. Jeigu 
toks susiklausymas svarbus jau sa
vame krašte, tai jis emigracijoje 
tiesiog būtinas. Kur, kur, bet svetur 
itin galioja posakis: vienybėje ga
lybė.

Bet šita vienybė mums nereiškia 
vienodumo, galvosenos bei veiklos 
susilyginimo, srėbimo iš vieno bliū- 
do, nes visa tai neatitinka žmogaus 
prigimčiai. Gyvenimo nesaisto kapų 
tyla. Dėlto vieningumas mums reiš
kia sutarimų pagrindiniuose klausi
muose, atlikmų bendrų ir būtinų pa

reigų, šalia kurių kiekvienas gali 
džiaugtis tuo laisvumu, kuriame te
gali tarpti asmenybės. Tobulam tau
tos spektrui reikia visų spalvų.

Kiek mums naudinga yra tokia 
protingai suprasta ir laisvu, noru 
siekiama vienybė, tiek ji yra pavo
jinga Lietuvos okupantams. Supran
tama tad, kad jie nori su šaknimis 
iš mūsų išrauti. Dėlto jie mūsų tar
pe ir veda plačių ir atkaklių skaldy
mo akcijų, trokšdami visų išeivijų 
paversti tokia nesantaikos virtine, 
kurioje visi drasko visus.

Negalėtume tvirtinti, kad tos gud
rios okupantų užmačios visai būtų 
bergždžos; toli gražu ne visi išei
viai yra pasiekę tokios visuomeni
nės kultūros, kurios reikia anokiai 
klastai perprasti bei atremti. Prie
šingai, skaudūs ir dažni įtarinėjimai 
bei apkaltinimai — kartais net tos 
pabos pasaulėžiūros žmonių tarpe,— 
parodo, jog dar daug kam toli iki 
tokio susiklausymo, kuris laiduoja 
didžiojo mūsų tikslo atsiekimų. Su
praskime tad, kad pastatymas nors 
silpniausio tiltelio yra išganinges
nis darbas, negu pagilinimas mus 
skiriančių griovių.

Tolerancija, kurios reikia tiltams 
tiesti, žinoma, nereiškia idėjinio 
blankumo, apatiško niekuo nesido- 
mėjimo arba savų įsitikinimų panei
gimo. Tolerancija tereiškia pažabo
jimų tų nelemtų srovinių aistrų, ku
rios mūsų rankomis tedirba priešo 
darbų. Tuja prasme tolerancija yra 
didelė dorybė ir žymi tokius žmo
nes, kurių idėjinis aiškumas bei 
tivirtumas jiems be baimės ir net 
su pagarba leidžia pripažinti ir kitų 
įsitikinimus ir kartu netrukdo siekti 
bendrų tikslų. Tik silpnučiai putoja 
fanatizmu.

0 00
Kadangi tautiškumas, kūrybingu

mas ir vieningumas yra tie idealai, 
kurie mums išeivijoje leis teigia- 
miausiai apsireikšti, turėtume dar 
stipriau eiti jų keliu. Tuomet Lie
tuvos istorikai negalės mums pritai
kyti Joseph de Maistre pasmerkimo, 
o su pasigėrėjimu turės pripažinti: 
Laisvė su emigrantais išėjo, laisvė 
su jais ir grįžo!

Pastaba, šį rašinį LD redakcijai 
parūpino V. Braziulis; patiekęs dr. 
J. Eretui klausimus ir prašęs inter
view, jis gavo kompaktiškų rašinį.
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ALBINAS BARANAUSKAS

Berno mastymai
Fragmentas iš rinkinio “Kalvos ir lankos”

...Berno mąstymai prasidėjo nesudėtingai, 
taip pat apie Jonines ir alų, paskui apie nau
jas išeigines kelnes, reikalingas prie kariuo
menėje viršilos padovanoto švarko. Vienu 
metu aštriai suniežėjo sprandas, tačiau buvo 
tingu sustoti ir pasikasyti; jis tik ilgai spė
liojo, nuo ko niežti: nudegimas saule, įbrėž
ta, Įgelta ar pratrinta į drobinę apikaklę įaus
to spalio? Niežtėjimas praėjo, ir valandėlei 
visai neliko apie ką begalvoti. Ūmai, lyg 
dvasios pagavime, prieš akis atsivėrė dar 
niekad nematyti akiračiai — net užėmė kva
pą, ir bernas ilgokai nenusivokė, kas dedasi, 
težinodamas, kad gimė nauja mintis. Tiktai 
po valandėlės, lyg patekėjus saulei, viskas 
nušvito ir taip išaiškėjo, kad nesusilaikęs gar
siai prabilo:

— Tai, turbūt, jau reiks ženytis...
Ir tuoj susigriebė, dirbtinai kosėdamas ap

sidairė, ar kas neišgirdo. Net pasidarė keis
ta, kodėl ligšiol dar nebuvo įkopęs į šitokias 
minties aukštybes, ir taip pat baugu, kaip 
seksis jose apsiprasti. Tiesą pasakius, klausi
mas jau buvo nekartą pamėgintas iš vienos 
ir kitos pusės, tik dar vis su piemenišku ne
rimtumu bei nepasitikėjimu. Šiandien jis pir
mą kartą atėjo galvon taip aiškiai, kad, ro
dos, čia pat laukė žvakėmis apstatytas alto
rius. Bernas turėjo sustoti galvojęs, nes iš 
karto buvo perdaug, nors tebedirbdamas ne
mažėjančiu spartumu. Po kiek laiko jis jau 
galėjo tęsti minčių siūlą toliau.

Svarbiausia, kur rasti žmoną? Esmėje tai 
nėra keblu, nes merginų buvo, yra ir bus, 
tačiau su šiuo dar siejasi eilė antrinių klau
simų, kurie viską neapsakomai painiojo. Sa
kysim, Rudas Petras vedė ūkininkaitę, savo 
šeimininko dukrą; Stasys Kruopinskas — paš
to viršininko tarnaitę; Genys — tarnaitę, su 
kuria drauge dirbo pas ūkininką. Visi trys 
buvo bernai, kaip jis pats. Visi trys dabar 
vedę, po to, kai jiems, kaip ir pačiam šiuo 
metu, dingterėjo gyvenimą keičianti mintis. 
Tačiau šiandien bernauja vienas Genys, ku
ris, atrodo, bernaus visą amžių, be vilties 
kada nors pasprukti, kai tuo tarpu Rudas 
Petras ūkininkauja Šaltupiuose, o Kruopins
kas dėvi pašto tarnautojo uniformą ir vaikš
tinėja po miestelį su laiškais, kasdien batuo
tas ir gražiai apsiskutęs. Bernas net susiraukė 
iš vidujinės įtampos; jis vėl turėjo laikinai 
išjungti smegenis, leisdamas joms pailsėti. 
Dar nepraėjus pusvalandžiui nuo naujosios 
minties gimimo, jau ilgėjosi pirmykštės ne
rūpestingos buities piemeniškose žemumose, 
iš aukšto dabar tain jaukiai atrodančiose. 
Bernas nepakėlė galvos nė kai dėdė Kle
mensas ant duobės kranto, išsiėmęs iš burnos 
pypke, tarė Vincei:

— Dar nemačiau tokio metiko, kaip, va, 
mūs Kazys. Žiūrėk, kad ir sugaišome vakar,

* Apie autorių žiūr. šio nr. 17 puslapyje. 

šitaipos šiandie vistiek užšvęsim pabaigtuves.
Paskui tesigirdėjo žaliųjų varlių kunkčio- 

jimas, kurios šildėsi prieš saulę ant velėnų 
ir grumstų vandens pilnose balose, apsidžiau
gusios tokia gausia drėgme. Kartais jos su
kriokdavo garsiai ir kimiai, lyg kažkur ga
nyklose baubtų jautis, po to vėl rykavo skar
džiu varnos balsu, skubotai, užsirydamos, tar
si iš baimės, kad kas neužgniaužtų gerklių. 
Kiek toliau, senose Piliakalnių balose aidėjo 
lygus mažesniųjų kurkimas, dar nepertrauk
tas po nakties, primenąs mėnesieną ir pava
sario vėjus. Pietų aukštumose, ant pačios 
rytinės kalvos, kurios pro kitas buvo tema
tyti viršūnė, saulėkaiton pamažu išsinėrė 
kažkurio kaimo galvijai, ir paskui ramiai 
stoviniavo retyje, spėję prisiganyti rasotose 
lankose po beržais.

— Pasakyk jam, tėte, kad taip neskubintų, 
užtai, kad negali spėt atimt. Kam nertis iš 
kailio, jeigu šiandien vistiek pabaigsim ? Koks 
skirtumas, jeigu eisim valandą anksčiau 
namo?

Bernas pakėlė galvą: ant slenksčio, brauk
dama nuo kaktos prakaitą, stovėjo Vincė. Jis 
net nustebo, pirmą kartą pastebėjęs, jog iš 
piemenės netikėtai užaugo mergina, ir taip 
atidžiai į ją pežvelgė, maskatuodamas kas
tuvėliu ir spjaudydamasis delną, kad mergai
tė ėmė raukytis, laukdama vaidų. Jos būkšta- 
vimas tačiau buvo nepagrįstas — bernui, ne
lauktai susidūrusiam su gyvenimo mįslin
gumu, dabar visos mintys ėjo neįprastomis 
kryptimis. “Jeigu Rudas Petras vedė šeimi
ninko dukrą, tai kuo už Rudį blogesnis aš 
pats?”

...Jis taip su apmaudu pasižiūrėjo į krau
nančią vežimėliu durpes Vincę, kad ši sumi
šusi atsitiesė ir perbraukė atgalia ranka sau 
per plaukus.

— Tu, klausyk, nesiusk, aš tik sakau, kad 
šiandien vistiek pabaigsim. Kam taip sku
bini — ryt pats nežinosi, ko nusitvert.

— Ir aš taip sakau, — netoliese atsilepė ne
matomas dėdė Klemensas. — Iškast dar tu
rim daug, bet spėsim ir neskubindami.

Berną staiga apėmė gėda, ir apmaudas 
pranyko, kaip nebuvęs. Ištarti žodžiai nutie
sė tiltą tarp samdinio ir šeimininkų. Šypterė
jęs, ėmė dirbti lėčiau, ir jam pasidarė taip 
lengva, lyg jau būtų pavykę rasti atsakymus 
visiems neraminantiems klausimams. Dėdie
nė, atėjusi su pietumis, taip pat dar iš tolo 
pragydo pagyrimais.

— Net turėjau žiūrėt, sustojus ant juodke- 
lio, kaip durpės lekia iš duobės — spatelis 
tik švyst ir švyst prieš saulę...

Po pietų ties kalvomis pamažu, lyg vogčio
mis, prasidėjo oro virpėjimas, laikas nuo lai
ko nupučiamas padvelkusio vėjelio, smagus 
ir gaivinąs pažiūrėti, lyg mirguliavimas upe
lio dugne. Diena buvo nepaprasta, tarsi ko
kie atlaidai. Bernas dirbo lėčiau, bet su dide
liu tikrumu ir pastovumu, nesustodamas, be
veik neatsitiesdamas, tik laikas nuo laiko, 
duobėje pasirodžius šešėliui, persimesdamas 
su prisiartinusiu šeimininku vienas kitą su
prantančiais žvilgsniais. Vincė jo vengė, ta
čiau bernas to nepastebėjo. Širdis buvo rami, 
o protas džiūgavo, aštriu pastabumu nuga
lėjęs abejones. Rudo Petro pavyzdys nebe
kankino: Vincė bernui dabar buvo įdomi tiek 
pat. kaip tada, kai lakstė vienmarškinė su 
rvkšte paskui žąsis. Nedarė skirtumo nė tai, 
kad ji ūkininkaitė. Jis žinojo iš mažens, kad 

moterys kvaili padarai, tačiau taip pat, kad 
kiekviena kvaila kitoniškai. Galvojant apie 
vedybas, reikia rinktis tokią, su kuria būtų 
mažiausiai bėdos. Koks, sakysim sugyvenimas 
su šia, kuri maivosi ir kikena vos pradėjus 
rimtą pašnekesį, jeigu ima juoktis jam tik 
pravėrus burną, arba ožiuojasi ir veda visus 
į apmaudą, kaip vakar liūties metu? Vincei 
viskas tik juokai ir pašaipos; mergiščios gal
voje pučia vėjas, ir vargas vyrui, kuris užsi
trauks tokią Viešpaties bausmę! Prinokstąs 
vaisius, ėmęs masinti jį iš kitapus tvoros, da
bar artumoje pasirodė žalias ir rūgštus. Ber
nas per trumpą laiką pasimokė daugiau, ne
gu šiaip ištisais metais.

Paskui jis ėmė svarstyti galimybes ateinan
čiam ankstyvųjų, priešaūventinių piršlybų 
metui. Trys kaimynai laikė tarnaites, kurios, 
savaime aišku, jam buvo geriau pažįstamos 
už kitas merginas. Žiemą sekmadienio va
karais, apsišėręs bei pagirdęs gyvulius, ber
nas užeidavo pas vieną ar kitą šnekterėti vir
tuvėje, arba gyvenamojoje troboje ant kros
nies drauge paklausyti, kaip šeimininkas už
stalėje garsiai skaito laikraštį. Visos trys mie
lai su juo šnekėdavosi ir atrodė sudomintos, 
tik vis dar trūko kažko, padedančio dalykams 
vystytis viena ar kita linkme.

Tas Daumantą treti metai tarnavo Teklė, 
kuriai užpernai žiemą susiderėjus, bernas 
ėmė domėtis nejuokais ir spėjo net artimai 
susidraugauti. Teklė šneki mergina ir guvi 
darbininKė, o svarbiausia, aukšta, apvali ir 
taip gražiai nutukusi, kad prie nemažo ūgio 
tik svarstyklės būtų galėjusios išduoti jos pa
girtiną valgumą. Kilsterėti prikrauto vežimo 
ratą jai buvo vieni niekai; malūnininkas pa
sakojo, kad praeitą rudenį Teklė padarė gėdą 
visiems miltų laukiantiems vyrams, vienintelė 
pajėgusi dantyse užnešti laiptais centnerį 
kviečių. Viena bėda, kad jos balsas visai ne 
moteriškas — storas ir gvergždžiąs, kaip seno 
girtuoklio. Pernai vasarą buvo atsitikimas, 
kurį prisiminus net dabar bernui pasidarė 
karšta. Antrą sekmadienį po Šv. Onos eida
mas lankų takais į bažnyčią, išgirdo kažką 
iš paskos šaukiantį jį vardu ir prašant pa
laukti. Balsas buvo kimus ir šiurkštus; dėl 
staigaus pasisukimo bernas negalėjo matyti, 
kas eina, tačiau būtų kirtęs lažybų, kad tai 
Minkštas Antanas. Kadangi per šv. Oną jau
nųjų ūkininkų gegužinėje, užsibaigusioje ap
sistumdymais ir policija, buvo kyšterėjęs pa
starajam koją, dabar, žinodamas ilgą ir kerš
tingą mušeikos atmintį, padarė tai, ką būtų 
daręs kiekvienas šitokioje nuošalioje vietoje. 
Bernas greitomis susiieškojo kriosnyje po 
skroblais nemažą titnagą, ir apsigniaužęs pri
tūpė už krūmo. Šmėšterėjus pro lapus šešė
liui, jis šoko takan užsimojęs akmeniu, iš su
sijaudinimo nepanašus į žmogų, ir vos spėjo 
susilaikyti, išgirdęs nesavą Teklės šauksmą. 
Paskui aiškinosi norėjęs pašposauti ir mėgino 
viską nuleisti juokais, nes negi sakysi mergai, 
kad jos balsas yra kaip Minkšto Antano, ta
čiau pastarajai tai visai nepatiko. Nors spėju
sią laiku tris kartus nusispiauti, išgąstis vis 
dėlto paveikė taip, kad po savaitės Dauman- 
tienė atėjo pas šeimininkę jo apskųsti, kam 
įvaręs priepuolį tarnaitei, kurią dabar kas
nakt užgula slogutis, ir reikalauti pluošto 
berno plaukų jai pasmilkyti. Plaukus jis da
vė, bet daugiau nuo to laiko nesirodė pas 
Teklę, kuri, susitikusi prie bažnyčios, nu
kreipdavo akis kiton pusėn.

Bekampio Matilda visai kitokia: rami, 
švelni, nors dėk prie žaizdos, ir šneka taip
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tyliai, kad jis kartais net paerzindavo: “Ar 
neužsilesei miežių akuotų, kad švagždi?” 
Matilda už tai nepyko, buvo atlaidi ir nie
kam nekliuvo po kojų, tik gaila, kad jos stuo- 
menėlis tikrai netraukia akies: tiesi, kaip 
kartis, plonutė ir liekna, liesomis, kaip bo
tagai rankomis. Tarnaudamas kariuomenėje 
mieste bernas matydavo tokių moterų labai 
daug, net didelių ponių, tik niekaip negalėjo 
su jomis apsiprasti. Panaši buvo ir senio pul
ko vado žmona, apie kurią girdėjo viršilą pa
sakojant, kad valganti silkes su actu, norė
dama būti dar liesesnė. Su šitokiomis smagu 
šokti, tačiau tai ir visa nauda. Paskutiniu 
laiku kalbėta, kad prie Matildos sukasi naujai 
atkeltas policininkas. Dieve, padėk merginai, 
ir daug laimės, nes būdo ji tikrai nebiauraus.

Trečiojo kaimyno tarnaitė Uršė išvaizda 
viršija tiek Teklę, tiek h' Matildą. Nors jos 
blauzdos neploniausios, tačiau niekas nebū
tų galėjęs pavadinti storkoje, gi tuo tarpu 
užteko pažiūrėti Uršei į akis, kad užmirštum 
visa kita: rugiagėlės, padangė, alyvų žiedai. 
O dar vaikiška, nekalta šypsena, niekad neiš
nykstanti nuo jos lūpų... Pernai rudenį bernas 
negalėdavo užmigti naktimis po to, kai per 
Žolinę pašoko su Urše Vilkabaliuose, jai tik 
pradėjus tarnauti pas Zdanavičių. Uršė dora, 
dievobaiminga mergina, choristė ir pirmoji 
kaime darbininkė, kuri negali nė valandėlės 
pasėdėti nieko neveikdama. Tiktai, gal kaip 
tik dėl šitos pagirtinos savybės, ji niekada, 
kur bebūtų, neapsieina be išdaigų — geguži
nėje, pabaigtuvėse ar betkokioje sueityje esti 
ramu tik kol nepasirodo Uršė. Spėjus pasta
rajai peržengti slenkstį, sėdintiems ima iš po 
jų dingti kėdės, vyrų kepurės atsiduria pa- 
balkėse, pypkėse, vietoje tabako, šienas ar 
kitokia biaurybė, o kabančių sermėgų ranko
vėse, einant namo, žiūrėk, jau įvaryti “ku
meliai”...

Per žiemą bernas lankydavosi Zdana
vičiuose kiekvieną sekmadienį, tačiau net 
ten pas ją namuose negalėjai jaustis saugus. 
Nors prieš sėsdamas neužmiršdavo nuodug
niai patikrinti, ar kėdė tebeturi kojas, ar at
rama sveika ir ar nėra kur nors įkištos ylos, 
pažiūrėti viršun, ar palubėje nekaba indas 
su vandeniu, o išeinant perkrėsti savo kiše
nes, be neįdėta ko nors jam nepriklausančio 
ir nereikalingo, visvien kas sekmadienį spruk
davo namo šlapias, subadytu užpakaliu, su 
iš kišenių kyšančiais šieno kuokštais, raudo
nas iš gėdos, išjuoktas piemenų ir paties Zda
navičiaus, nes prasidėjus teatrui, visa šeimy
na susitelkdavo žvengti į virtuvę, ir tvirtai 
žadėdamasis ten daugiau nerodyti akių...

Taip bemąstant, rankos judėjo pačios sa
vaime, slenkstis lėkė krantan po slenksčio, 
uždūrimas po uždūrimo. Saulė krypo į vaka
rus, kai bernas, apsvarstęs vedybines gali
mybes, stabterėjo ir atsitiesė, netiek nuo dar
bo, kiek nuo įtempto galvojimo. Jautėsi ge
rokai nuviltas, kai pasvėręs mintyje šias tris 
šeimyniniam gyvenimui pasiruošusias ir to 
gyvenimo trokštančias merginas bei radęs 
svorį nepakankamą, apsižiūrėjo, kad dau
giau kaip ir neturi į ką bekreipti akių. Prieš 
tai neateidavo galvon, kad apsirūpinimas 
žmona gali reikšti galvosūkį. Tačiau, antra 
vertus, pati gi nepasisiūlys, reikia ieškoti. 
Ligšiol kaip reikiant neapsisprendęs, jis ne
padarė reikiamų žygių, kuriems dabar pats 
laikas. Nusiraminęs, bernas vėl griebėsi dar
bo, tuo pačiu metu pasinerdamas svaris- 
tymuose.

^Antanas X)i luti s
1SKLYDELIAI
Dirvose arklus palikom pamestus, 
Vagą neužbaigtą ranka numojome, 
Ir neišvydę lauktojo pranašo, 
Arklius iškinkę laimės vyt jojame.

Glaudėme žemę, erdves bučiavome, 
Rausėme kalnus slaptuos užmanymuos. 
Gilius maldavimus Viešpačiui davėme 
Ir tartum žengė žemėn išganymas.

Kaupėme mintis sodų šnabždėjimuos, 
Lemtį užmiršę lapo nukritusio — 
Savo krūtinės ryžtais žadėjimais 
Troškome džiugesio mus nesutikusio.

Padirviuos plūgus palikom pamestus, 
Nebaigtą versti vagą numojome, 
Ir neišvydę lauktojo pranašo 
Žirgus iškinkę laimės vyt jojame.

PAGONIS
Aš tarp girių amžinųjų
Su dievaičiais gyvenu, 
Po šventaisiais ąžuolais 
Ugnį šventą kurenu.

Laumės gražios, dievai šaunūs 
Ir Perkūnas debesų — 
Viešpačiai po girią šventą 
Ir pats vienas aš esu.

Aš tarp girių begalinių
Gėriais amžiais amžinų
Po senaisiais ąžuolais 
U giri jauną kurenu.
Bs. Aires, 1945.

NIRVANA
Aš esu amžinas šventu tylėjimu, 
Klausydamas bangų amžinosios giesmės, — 
Palaimintas esu vienumos kalėjime 
Be ribų, be galo, be prasmės.

Ties manim sustoja Didysis Niekas
Ir laimina mane savo šventumu
Kai jis nueina ir vienišą mane palieka, — 
Einu namo ir neberandu namų.

LENKTYNES
Nakties tyloj ramioje 
Širdis ir laikrodis lenktynių eina — 
Abudu tvaksi, skubėdami į nežinią, — 
Ir bėgu aš tamsoje, 
Ir vidury kelio, vidury nakties, 
Pralenkęs laiką, pralenkęs kančią, 
Sapnų stoty sustoju, 
Toli nuo sopulio minties, 
Kol vėl imu girdėti 
Kaip tvaksi laikrodis, 
Pralenkdamas tvaksėjimą širdies.

AUDRA TIES MARIOMIS
Pakrante marių einu basas, 
Kraują smėly palikdamas įmynęs, 
O prunkšdamas iš vandenyno 
Šoka kaustytas pegasas.

Ir dunda jo žaibuodamas kanopos, 
Kai kosmo himną audra gieda, 
Gelmių verpetai pakrantėn rieda, 
Iškyla kriauklės, kaukolės ir kopos.

Ir girdisi piratai kaip kvatoja, 
Žaibų kalavijus galanda, 
Mirties veždami kontrabandą, 
Dainuoja, šūkauja, lelioja.

Ir auga kopų piramidės,
Ir marių kraujas tvinksi, 
Mįslingai žiūri smilčių sfinksas, 
Audros vikingų laivus išvydęs.

Nurimt einu į horizontą basas
Palei neramų marių krantą, 
O per kopas lekia viesulu skardenti 
Žvengdamas ir dūkdamas pegasas.

BALANDIS
Pro spindinčią dangorėžio viršūnę, 
Kur saulėj žybčioja žaibai 
Negirdimų giedros perkūnijų, 
Žydrynėn skrenda 
Baltas ir smagus, — 
Ir akimirksny regiu 
Kaip miršta mano palangėj, 
Sukruvintais sparnais, — 
Balandis.

KAI DEGE PINIGAI
Tą naktį aname dirvone
Mačiau kaip degė pinigai, —
Ir bėgau aš, ir bėgo mano brolis Jonas, 
It paskui stirną alkani vilkai.

Ir kai atbėgom, kur ugnelė degė, 
Ir kai suklupom ant rudo dirvono, 
Pamatėme, kad buvo jau prasmegę 
Mano pasaka ir turtas mano brolio Jono.

Abudu grįžom laimės nepažinę, — 
Aš sekiau paskui savo brolį, — 
Ėjome namo bedaliai, nusiminę, 
O kojos klimpo į juodą dirvos molį.

NESEK PASKUI MANE
Mano širdis vėl ima plakti — 
Nesek, nesek paskui mane: 
Aš, klysdamas į klaikią naktį, 
Tik paklaidint galiu tave.

Per šitą tiltą aš eisiu vienas — 
Nesek, nesek paskui mane:
Gali nuskęsti tavo dienos 
Juodo akivaro dugne.

* Apie autorių žiūr. šio LD nr. 16 puslapyje.
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Australia during a 1964 performanceLithuanian combined choruses of 
at the Cultural Days.

Australijos lietuvių jungtinis choras 1964 m. Meno Dienų koncerto metu. 
Dirigentai: (iš kaires) S. Žukas, V. Šimkus, A. čelna, diriguoja, M. Ky
mantas ir K. Kavaliauskas. Victor’s Studio foto (Sav. V. Pranskūnas)

Australijos lietuvių

MENO DIENOS MELBOURNE 1964

režisieriui S. Skoruliui už įsijaustą 
ir naujais modernaus teatro meto
dais parengtą pastatymą.

Sekmadienį po pamaldų, karštos 
Australijos vasaros popietėje, erd
viame Basketball stadiume vyko 

darnus ir įspūdingas visos Australi
jos lietuvių sportininkų paradas, jų 
šventės atidarymas ir tautinių šo
kių festivalis. Grojant lietuviškų 
maršų muzikai žygiavo savo sporto 
klubų uniformomis Sydney, Mel
bourne, Adelaide, Geelong ir Hobart 
miestų sportininkai ir jų tautinių

Jau trečią kartą lietuviai iš visos 
Australijos susirenka vienon vieton 
didžiajai bendruomenės šventei. 
Vargu ji savo apimtimi ir turiniu 
gali būti palyginama su Amerikos 
lietuvių rengiamomis Lietuvių Die
nomis — Australijos lietuvių Meno 
Dienos yra tapusios netik intymiu 
ir jaukiu savitarpio bendravimu iš
laikyti bei propaguot tautinę kultū
rą, bet kartu dideliu dėmesiu ir pa
sisekimu yra vykdomas sporto bei 
talentų ugdymas priaugančiame jau
nime. Meno Dienų programa užima 
visą savaitę, kuriai dvejus metus 
rušiamasi, su nekantrumu laukiama 
ir intensyviai dalyvaujama.

Praėjusių metų Meno Dienos pra
sidėjo Australijos lietuvių dailinin
kų parodos atidarymu Toorak Me
no Galerijoj gruodžio 26 d. Savo kū
rinius išstatė V. Kabailienė, E. Ku
bos, V. Meškėnas, N. Meškėnaitė, 
L. Pauliukonytė, E. Pocienė, V. Ra
tas, V. Simankevičius, H. Šalkaus
kas, L. Urbonas, A. Vaičaitis, A. 
Vingis, T. Zikaras ii- L. žygas.

Tą pačią dieną vakare įvyko Syd
ney lietuvių teatro “Atžalos” J. B. 
Priestley modernios dramos “In
spektorius atvyksta” premjera, ku
ri žiūrovams paliko gilų įspūdį; tai 
sudarė nuoširdų atpildą artistams ir

iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiinniii^
Literatūros vakaro-koncerto daly
viai: iš kairės — J. Almis Jūragis, 
Vincas Kazokas, G. Vasiliauskienė, 
Pulgis Andriušis, K. Kunca, akom- 
paniatorės, A. Valius, A. Karazijie
nė, Juozas Mikštas, V. Janavičius.

Concert performers during the 
Lith. cultural days in Melbourne.

Foto N. Butkūnas

A. L. B. Krašto Tarybos narių šuva- 
žiavimas. I eil. pradedant šeštuoju 
iš k. sėdi J. Valys, Tarybos pirm.,

E. žižienė, Meno Dienų kom. pirm., 
I. Jonaitis, Krašto vald. pirm.

Foto N. Butkūnas

Members of the Lith. Australian 
Community Council during a con
vention last December, Melbourne.

LIETUVIŲ DIENOS, 1965, SAUSIS10



4 Tautinių šokių šokėjai laukia 
festivalio atidarymo.

Folk dancers awaiting their cue.
Foto Victor’s Studio

Pirmadienio, gruodžio 28 d., va
karas buvo skirtas ir praėjo jaunųjų 
talentų ženkle. Dainom, smuiku, 
pianinu, akordeonu ir deklamacijo
mis pasirodė scenoje apie 30 gabių 
ir daug žadančių mūsų jaunuolių 
pavieniui ir kita tiek lituanistines 
(Geelong) mokyklos chore, duetuo
se, trio ir t. t. 400 klausytojų publi
ka gražioje Nicholas koncertų sa
lėje buvo maloniai nuteikta — tiek 
lietuvių literatūros, dainų, muzikos, 
tiek pasaulinės muzikos dalykus at
liekant. Geriausiai pasirodžiusiems 
buvo įteiktos dovanos knygomis.

Gruodžio 29 d. pavakarėje didžiu
liame modernios statybos atvirame

šokių šokėjų grupės — apie 300 jau
nimo, sukeldami ovacijas ir sudary
dami šventiškų nuotaikų dviejų 
tūkstančių stebėtojų miniai, šoke, 
jai atskirai savo grupėse ir bendrai

pašokdami po keletu šokių suteikė 
gyvybingų ir pilnų entuziazmo mū
sų tautinio gyvenimo vaizdų. Jau
natvė, darnūs judesiai ir tautiniai 
drabužiai, liko vienu iš pakiliausių

Meno Dienų momentų, šokių paruo
šimui vadovavo B. Lapšienė, festi
valį pravedė A. Karazijienė. Tuoj 
po festivalio prasidėjo sporto ko
mandinės ir pavienės žaidynės — 
krepšinis, tiklinis, stalo, lauko teni
sas ir šachmatai.

ore Melbourne Music Bowl amfite
atre tvirtai ir drąsiai suskambo dai
nos, dainuojamos Geelong, New
castle, Melbourne, Adelaide ir Syd
ney chorų. Atskirai ir bendrame 
jungtiniame chore, diriguojami M.

Pabaiga 13 psl.
Tautinių šokių festivalį pradeda A. Karazijienė. Kairėj stovi: I. Jonaitis— 
Krašto vald. pirm., deš. Fiz. Aukl. pirm. J. Jonavičius ir Melbourne sporto 
klubo pirm. A Bladzevičius. Victor’s Studio foto

The folk dance festival is being started by Mrs. A. Karazija.
Melbourne jaunosios šokių šokėjos pradeda festivalį šokdamos Sadutę.

Foto Victor’s studio
Melbourne Lithuanian folk dancers, dancing the “Sadutė”.

Foto Victor’s studioSportininkai prieš paradą.
Sport club members before the parade.
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Dainuoja sol. A. Stempužienė, akom- 
ponuojant Dariui Lapinskui |

Soloist Mrs. A. Stempužis, accom
panied by D. Lapinskas.

VASARIO 1 6 GIMNAZIJOJE

Dešimtoji tradicinė Kalėdų Eglutė

Kiekvienų metų gruodžio mėnesį, 
prieš pat gimnazijos moksleiviams 
išsiskirstant atostogų, gimnazijoje 
vyksta tradicinės iškilmės. Salėje— 
kalėdinis vaidinimas, su giesmėmis 
pasirodo mokinių choras, mokslei
viai lietuvių, anglų ir vokiečių kal
iomis deklamuoja eilėraščius, pa
galiau, jie Kalėdų senio apdovano
jami. Tokios Kalėdų Eglutės orga
nizuojamos jau 10 metų iš eilės. Jų 
pagrindinis organizatorius septy- 
nius kartus buvo vienas mokytojas 
ir evangelikų “Jaunimo Ratelio” 
globėjas Fr. Skėrys. Paskutiniuo
sius trejus metus Eglučių iškilmes 
dar organizuoja ir gimnazijos atei
tininkų kuopa su jos vadovu mok. 
kapelionu J. Riaubūnu.

Gimnazijos Kalėdų Eglutė sutrau
kia ne tik lietuvius, bet ir kitų tau-

tybių visuomenės atstovų. Galima 
sakyti, kad jos metu mes stebime 
kelių tautybių — lietuvių, vokiečių, 
amerikiečių — solidarumų bei sim
patijas lietuvių kultūros židinį Va
karų Vokietijoje remiant ir jo kul
tūrinius parengimus skatinant. Jau 
kita tradicija, kai iš amerikiečių 
bei lietuvių darbo kuopų Schwetzin- 
gene, Kaiserslautene ir kt. vietų at
skrenda malūnsparnis, atgabenda
mas JAV karių būrį. Iš aplinkinių 
vietovių paprastai susirenka gausus 
vokiečių katalikų bei evangelikų 
būrys su keliais dvasiškiais. Dau
giausia mok. F. Skėrio pastangomis 
į Eglutės iškilmes atvyksta dauge
lio vietų, ne tik Heidelbergo, bet 
Mannheimo, Darmstadto, Karlsru- 
hės, Frankfurto ir kt., spaudos at- 
stovai su fotografų būriu. Netrukus 
spaudoje pasirodo straipsniai apie

4 “Pirmųjų Kalėdų” vaidintojai 
mokiniai su mokytojais ir Eglutės 
organizatoriais. Sėdi iš kairės (2) 
mokyt. E. Tamošaitienė, gimn. dir. 
kun. B. Liubinas, mokyt. Fr. Skėrys. 
(Nėra mokyt, dail. A Krivicko ir 
kap. kun. J. Riaubūno).

Performers and organizers of 
“The First Christmas” presented 
at the February 16th High School 
in Germany.

Trys “Pirmųjų Kalėdų” vaidintojai: Vanda Endriukaitė, 8 kl. mokinė, 
Irena Klevinskaitė, I kl. m. ir Alfredas Starukas, 6 kl. m. Foto Schwetasch 

Three of the performers of “The First Christmas”.

iškilmes gimnazijoje, kurios papras
tai vokiečiams padaro didelį įspūdį, 
įdadama gausiai gerai padarytų 
nuotraukų.

Tas trijų tautybių solidarumas 
pademonstruojamas Eglutės žvaku
tes uždegant. Pastaraisiais dviem 
metais žvakutes uždegė lietuvis — 
Katalikų Sielovados Vokietijoje di
rektorius T. A. Bernatonis, ameri-

4 Prakartėlė “Pirmųjų Kalėdų” 
vaidinime. Dail. A. Krivickas.

Nativity scene from the perform
ance “The First Christmas”.
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kietis — kapelionas maj. diBene
detto ir vokietis — kun. Muench. 
Visi svečių atstovai pasako kalbas 
ir gimnazijos direktoriui įteikia pi
niginius čekius. 1964 m. Eglutės iš
kilmėse suaukota 1900 DM ($475). 
Kalbėtojai ir pastarąjį kartų džiau
gėsi iškilmėmis, jos programa, lin
kėjo lietuvių židiniui augti bei stip
rėti. Ne tik jiems, bet ypač gimna
zijos rėmėjams JAV-se padėkos žo
dį tarė gimn. dir. kun. Br. Liubinas, 
ypatingai iškeldamas čikagiškio au
kų rinkėjo kun. B. Suginto nepa
prastus nuopelnus gimnazijai.

1964 m. gruodžio 18 d. gimnazijos 
Kalėdų Eglutėje buvo plati, kruopš
čiai paruošta programa. Jau trečius 
metus iš eilės vaidinimų parašo kun. 
B. Liubinas. Paskutinėje Eglutėje 
buvo “Pirmosios Kalėdos” — pa
vaizduojančios Kristaus laukimų ir 
Prakartėlės scenų. Nuotaikingai su
vaidino gimnazijos 2—8 klasių mo
kiniai — A. Šmitas, A. Stanikas, 
E. Morozovaitė, V. Endriukaitė, Ner- 
naitė ir kt. Vaidinimų režisavo mok. 
E. Tamošaitienė, dekoracijas paren
gė dail. A. Krivickas. Pažymėtina, 
kad vaidinimo nuotraukos pasiro
dė bent dešimtyje vokiečių dienraš
čių — jos labai tiko Vokietijoje tuo 
metu buvusiai Kalėdų nuotaikai.

Kalėdinių giesmių pagiedojo mok. 
K. Motgabio vedamas gimnazijos 
choras. Staigmena buvo Vokietijo
je du mėnesius viešėjusios solistės 
Aldonos Stempužienės iš Cleveland, 
Ohio, pasirodymas: solistė atliko 
kalėdinių giesmių lietuvių, anglų, 
prancūzų ir ispanų kalbomis. Jai 
pianinu pritarė Stuttgarto operos 
nuolatinis bendradarbis kompozito
rius Darius Lapinskas.
Kalėdinės Eglutės metu geriausiai 

lietuvių kalboje pažengusiems mo
kiniams įteiktos dovanos: 8 klasės 
mokinei Elzei Morozovaitei ir Artū
rui Hermanui, rašiusiam net į JAV 
lietuvių spaudų (Dovanas parūpino 
JAV gyvenus Giedraitis).

V. Alseika

Kun. B. Sugintas, didysis Vasario 16 gimnazijos rėmėjas mokytojų tarpe. 
Iš kairės (sėdi): dir. kun. B. Liubinas, Šviet. komisijos narys ev. kun. senj, 
Adolfas Kelerte, Balfo dir. Vai. Šimkus, kun. B. Sugintas, abu svečiai iš 
JAV, šviet. kom. pirm. T. A. Bernatonis, mokyt. S. Antanaitis, kap. kun. 
J Riaubūnas; stovi: mokyt kun. J. Dėdinas, mergaičių bendrabučio vedėja^ 
mokyt. E. Tamošaitienė, ev. tikybos mok. Fricas Skėrys, muzikos mokyt. 
K. Motgabis, liet. k. mokyt. Stp Povilavičius-Vykintais, merg rankdarbių 
mok. H. Motgabienė, insp. dail. A. Krivickas, bern. bendr. ved. T. Gailius.

Rev. B. Sugintas and V. Šimkus, guests from USA, among teachers and 
students at the February 16th High School in Germany.
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Atkelta iš 11 psl.
Kymanto, S. Žuko, A. čelnos, V. 
Šimkaus ir V. Kavaliausko, jie da
vė gerai paruoštų lietuviškų dainų 
koncertų.

Meno Dienos buvo baigtos gruo
džio 30 d. literatūros ir dainos va- 
karu-koncertu. Jame dalyvavo Genė 
Vasiliauskienė, muzikas A. Valius, 
ir rašytojai poetai: J. Mikštas, J. 
Žukauskas, M. I. Malakūnienė, Pul
gis Andriušis, J. A. Jūragis, V. Ja
navičius, V. Kazokas ir K. Kunca.

šalia minėtų kultūrinių parengi
mų kasdien vyko sporto žaidynės, 
foto paroda, lietuvių studentų suva
žiavimas, liet, katalikų veikėjų kon
ferencijos bei Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Tarybos po
sėdžiai. A. L. B. suvažiavime buvo 
aptarta lietuvių bendruomenės to
limesnė veikla ir išrinkta nauja 
Krašto Valdyba: V. Patašius, B. 
Barkus, K. Kavaliauskas, A. Giliaus- 
kas, V. Skrinska, E. Kolakauskas ir 
S. Norušis.

ši visa įvairių parengimų ir su
važiavimų pynė buvo užbaigta Nau
jų Metų sutikimo balium Melbour
ne Town Hall — dviejose salėse, 
dalyvaujant virš tūkstančio Meno 
Dienų dalyvių ir svečių.

Nuo sausio 2 iki 12 dienos gražia
me Wonga Parke, apie 25 mylios 
nuo Melbourne, vyko Australijos 
lietuvių skautų 4-ji Rajoninė Sto
vykla, kurioje dalyvavo iš įvairių 
Australijos vietovių apie 200 jauni
mo. Stovyklai stropiai ir sėkmingai 
vadovavo L. Baltrūnas.

šiai stovyklai pasibaigus Mor- 
nington apylinkėje prasidėjo lietu
vių katalikiško jaunimo stovykla.

Visoje tos lietuviškos šventės ei
goje reiškėsi tvirta ir visus apjun-

Lietuvių žurnalistų Sąjungos Centro ir Chicagos skyriaus valdybos po 
bendro posėdžio. Sėdi iš kairės: VI. Mingėla, Z. Juškevičienė, kun. V. Bag- 
danavičius, MIC, A. Gintneris ir M. Pėteraitienė. Stovi: Pr. šulas, I. An- 
drašiūnas, L. šulaitis, Br. Mackevičius, A. Pužauskas, V. Kasniūnas ir 
svečias žurn. iš Detroito VI. Selenis. Foto A. Reivytis

Central and Chicago Committee of the Lithuanian Journalist Assn.

LIETUVIU ŽURNALISTU

Lietuvių žurnalistų Sąjunga trem
tyje yra teisėtas buv. Lietuvoje žur
nalistų sąjungos tęsinys. Daugeliui 
spaudos žmonių atsiradus Vakaruo
se, 1946 m. Vokietijoje, Hanau a. M. 
mieste, lietuvių stovykloje buvo su
šauktas spaudos žmonių suvažiavi
mas ir išrinkta valdyba. Tuomet L. 
žurnalistų Sąjunga virto pasauline 
lietuvių žurnalistų sąjunga. Emi
gracinei bangai palietus lietuvius, 
spaudos žmonės taip pat išsisklai
dė po visą pasaulį. Didesnei jų da
liai persikėlus į JAV-bes, 1952 me
tais vėl buvo sąjunga atgaivinta su 
centru New Yorke. 1957 m. įvyko 
rinkimai korespondenciniu būdu. 
Rinkimuose iš 150 registruotų narių 
dalyvavo 75 nariai. Iki to laiko visi 
nariai tiesiogiai priklausė centrui. 
Sąjunga veikla nepasižymėjo. Reikė
jo galvoti sąjungą pertvarkyti.

gianti Australijos Lietuvių Bendruo
menės organizacija, kurios vado
vams pavyko nugalėti netik sunku
mus, bet ir dideliu sklandumu ją 
pravesti, suderinant parengimų vie
tas, laiką ir pobūdį; buvo suteikta 
galimybės visur dalyvauti gausiam 
skaičiui. Tai yra dar vienas įrody
mas, kad mūsų bendruomenė yra 
susipratusi, nuoširdi ir mokanti 
veikti solidariai. Meno Dienoms 
rengti komitetui pirmininkavo E. 
žižienė.

Baigiant norisi pastebėti, kad se
kančiose Meno Dienose (1966 metais 
Sydney mieste) būtų sudaryta gali
mybė atvykti ir programoje daly
vauti bent vienam ar keliems mūsų 
menininkams (rašytojams, dainin- 
kams, muzikams ir pn.) iš kitų kon
tinentų, kurie ne tik sustiprintų esa
mas pajėgas ar duotų progos joms 
pasilyginti, bet didele dalimi apsi
jungtų bendrose pastangose iškelti 
ir išlaikyti lietuvių kultūrines ver
tybes. A. Vingis

SĄJUNGA TREMTYJE

Pirmieji į drabą stojo čikagiš- 
kiai, įsteigdami skyrių. Atrodė, kad 
pačią sąjungą reikia decentralizuoti 
steigiant skyrius po visą Ameriką 
ir kitur. Reikia duot nariams pas- 
reikšti vietoje. Reikia suorganizuo
ti spaudos žmones gyvai veiklai.

Tuojau įsisteigė L. ž. S-gos Chica
gos skyrius. Vėliau buvo įsteigti 
skyriai Detroite, Los Angeles, Cle- 
velande. Skyrius reikėtų turėti dar 
Bostone, New Yorke, Kanadoje, 
Australijoje, Vokietijoje, Anglijoje, 
Pietų Amerikoje...

1964 metais įvykę rinkimai kores
pondenciniu būdu parodė, kad rinki
muose dalyvavo 130 balsuotojų, tai 
reiškia, kad spaudos žmonės su
pranta ir įvertina organizacijos 
reikšmę.

Sąjungos ir jos skyrių pagrindi
niai tikslai pasilieka tie patys: tel
kia lietuvius žurnalistus savitarpi
niam bendradarbiavimui ir solida
rumui palaikyti, žurnalistų etikos 
dėsniams ryškinti, populiarinti bei 
ginti, lietuviškų naujų jėgų į spau
dos darbą įjungti, organizuojant pa
galbą bei sąlygas darbui pasiruošti 
ir jame tobulintis, santykiauti su ki
tomis spaudos organizacijomis ir 
kovoti už pagrindines žmogaus bei 
tautos teises ir spaudos laisvę.

Naujoji centro valdyba rodo ryžtą 
ir norą toliau dirbti. Jau turėjo pen
kis posėdžius ir padarė kai kurių 
vertingų nutarimų, pvz., išleisti biu
letenį ar metraštį, sąjungos veiklą 
gyvinti, įsteigiant naujų skyrių, 
pertvarkyti sąjungos įstatus, išgau
ti sąjungai čarterį, įstoti j Europos 
žurnalistų Bendruomenę ir pn.

Dabartinę Lietuvių žurnalistų Są
jungos centro valdybą sudaro: kun. 
V. Bagdanavičius, MIC, A. Gintne
ris, VI. Mingėla, V. Kąsniūnas, Pr. 
šulas, Z. Juškevičienė ir J. Bertulis; 
kontrolės komisijon įeina: Alf. Na
kas, V. Kut.kus ir M. Sims; garbės 
teisme yra: P. V. Raulinaitis, A. 
Skirius ir J. Tininis. A. Gintneris
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A. Tamošaitienės kurinių paroda New Yorke. / Art Exhibit in New York by Mrs. A. Tamošaitis

Dail. A. Tamošaitienė

Dail. J. Paukštienė
J. Paukštiene, Paukščių puota / Birds’ party by Mrs. J. Paukštis
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TARP

PASKUTINIS ATODŪSIS. Last Breath.

Tapytojas A. Petrikonis pradžioje 
dirbo anglų impresionistų įtakoje, 
tačiau pamažu nuo tos įtakos atsi
palaidavo ir ieško savojo “aš”.

Ten, kur mažiau justi akademi
niai varžtai ir yra nutapyta laisviau 
savarankiškiau, tuose paveiksluose 
daugiau atsiskleidžia dailininko vi
daus pasaulis. Tokios drobės per
sunktos savotiškomis nuotaikomis, 
pereinančiomis į simbolizmų, vieto
mis atskleidžia neįprasta šviesų, 
kas tokiems tapybos darbams pri

duoda savotiško originalumo ir A. 
Petrikonio kūrybų išskiria iš dau
gelio kitų menininkų.

Dail. A. Petrikonis savo pažan
gos raidoje yra pasiekęs gražių re
zultatų. Tai matyti darbuose, ku
riuose jam pavyko spalviniais per
matomais plėmais padengti drobes, 
juose labai ryšku tapybinė drųsa, 
šviežumas, sodri spalvų gama ir, 
svarbiausia, originali nuotaikinga 
kūrinio “kalba”. J. Pautienius

A. L. Dailininkų Sąjungos valdyba 1964 (iš dešinės): pirm. V. Vaitiekūnas, 
kasininkė M. Laurinavičienė, sekr. A. Petrikonis. Foto V. Noreika

IMPRESIONIZMO, SIMBOLIZMO IR ABSTRAKTO
DVASINĖ KOVA. (1962)

A. Petrikonio tapybos '‘kalba” Spiritual Struggle.

D ailininkas Antanas Petrikonis 
vienas iš jaunesniosios kartos at
stovų, Vilniaus Dailės Akademijon 
įstojo 1942 metais. Vėliau mokslus 
gilino Anglijoje Manchester School 
of Art, Kennington City & Guilds of 
London Art School ir St. Martin’s 
School of Art Londone. Gyvenda
mas Anglijoje turėjo kelias savo 
individualines dailės parodas, ilius
travo vienų kitų leidinį.

Atvykęs į JAV-bes tuojau įsijun
gė į vietinį (Chicagos) lietuvių 
meno gyvenimų ir veikimų, įstojo 
į Amerikos Lietuvių Dailininkų Sų- 
jungų, dalyvavo keliose meno paro
dose ir susilaukė gero meno kriti
kos įvertinimo.

Dailininkas A. Petrikonis yra be
ne vienintelis mūsų šeimoje meni
ninkas, kuris drųsiiais užsimojimais 
mėgina rasti ryšį tarp impresioniz
mo, simbolizmo ir abstrak o. Aišku, 
darbas labai sunkus ir nedėkingas. 
Dažnai tok'.e mėginimai surasti nau
jus meno kelius ir atidaryti nau
jus pasaulius ne vienų tapytojų yra 
nuvedę į akligatvį ir po ilgų klai
džiojimų tekdavo grįžti į išėjilmo 
taškų.

Antanas Petrikonis
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KNYGOS IR AUTORIAI
A. A. ANTANAS VILUTIS — ME 

LANCHOLIJOS IR TREMTIES 
POETAS

Antanas Vilutis gimė 1906 metų 
rugpjūčio 26 dienų Rokiškio apskr., 
Vilučių kaime, Juozo ir Juzės Mier- 
kytės Vilučių šeimoje. Baigęs Ro
kiškio gimnazijų atvažiavo į Argen- 
tinų. čia jį kaip ir visų to laiko lie
tuviškųjų Pietų Amerikos emigra
cijų sutiko vargas, bedarbė, nusivy
limas. Dvidešimtmetis jaunuolis, be
sigindamas nuo bado, griebėsi viso
kių darbų: plovė indus, laužė kuku
rūzus (ypatingai sunkus darbas, 
kur ne vienas lietuvis ir kaulus pa
guldė), dirbo kitokius lauko darbus. 
1929 metais gavo darbo Lietuvos 
konsulato sekretoriate. Dirbo iki 
1939 metų, kada etatus mažinant 
buvo atleistas, šito darbo neteki
mas smarkiai paveikė jo būdų, atsi
liepė j sveikatų. Pasidarė apatiš
kas, melancholiškas, kūryboje pesi
mistas.

1940 metais A. Vilutis vedė kau
nietę Vandų Račkaitę. Augino sūnų 
Ramutį.

Netekęs darbo A. Vilutis bandė 
griebtis ir šio ir to. Išmoko net 
megstukus mėgsti, bet nutrūkę siū
lai erzino jį. Tų darbų metė. Kadan
gi turėjo gabumų menui, žmonos 
prikalbintas įstojo į meno akademi
jų (Academia de bellas artės), bet 
dėl lėšų stokos jos nebaigė. Tada 
pradėjo mokytis medžio drožinėji
mo pas Palubinskų (dabar jau mi
ręs). šio darbo išmoko greit ir 
kruopščiai. Dirbo baldų dirbtuvėse 
prie baldų pagražinimo, išdrožinė- 
jimo. Tuo ir vertėsi iki savo ligos 
(nervų pakrikimas, kuris kartojosi 
keletu kartų). Laisvalaikiu drožinė
davo figūrėles, rūpintojėlius, skulp
tūrines galvas, lietuviško stiliaus 
kryžius ir pn. Viskų išdovanodavo 
savo artimiesiems. Jo yra išdroži
nėtos ir lietuvių parapijos klausyk
los Avellanedoje.

Pakrikus sveikatai buvo žmonos 
prižiūrimas ir gydomas. Išvažiavo 
poilsiui į Villa Rumipal, Cordobos 
provincijoje, ši vieta labai prilygs
ta Lietuvos klimatui. Kalnuota Cor
dobos vietovė visiškai pataiso jo 
nervus, bet, deja, vidurių vėžys pa
kerta jo gyvybės siūlų: Antanas Vi
lutis mirė Cordobos ligoninėje 1964 
metų rugsėjo 15 d. Palaidotas Cor
dobos San Vincente kapuose.

« » «

Antanas Vilutis buvo labai kuklus 
žmogus, tiek kuklus, kad iš didelės 
Argentinos lietuvių kolonijos ne
daug kas težinojo apie jį kaip po
etų menininkų. Atėjęs į lietuvių pa
rengimų, jis kukliai kur šone atsi
sėsdavo, nesiverždamas į pirmųsias 
eiles. Menlancholiškas, dažnai sa
vimi nepasitkįs, užsidaręs jis ėjo 
savo gyvenimo keliu, nesireklamuo- 
damas, paskendęs į kontempliacijų. 
Niekas, net žmona nežinojo, kodėl 
jis paliko Lietuvų, kurios taip ne
paprastai ilgėjosi. Lietuvos meilė 
ir patriotizmas jame augo crescen
do laikui bėgant.

A. Vilutis spaudoje rodytis pra
dėjo dar Lietuvoje apie 1925-6 me
tus, tuo pačiu metu, kai ėmė reikš-

Poetas Antanas Vilutis 
(1906.8.26 — 1964.9.15)

tis L. Skabeika, S. Laucius, Bern. 
Brazdžionis. Bendradarbiavo illus- 
tuotame žurnale “Krivūlėje”. Reiš
kėsi kaip originalus naujų formų 
ieškotojas, poetas simbolikas, besi- 
veržiųs iš klasikinės formos rėmų, 
ieškųs naujos išraiškos būdų. Vė
liau rodėsi “Naujojoje Romuvoje”. 
Išvykimas iš Lietuvos buvo ir jo 
atitrūkimas nuo savo kūrybinės kar
tos, kuri augo, brendo, susikūrė 
naujų veidų. Kai kiti jo kartos po
etai išleido po keletu knygų, A. Vi
lutis, kovodamas dėl fizinės egzis
tencijos, pirmų ir vienintelį poezi
jos rinkinį “Iš buities grabo” išlei
do tik 1935 metais (Argentinoje). 
Lietuvoje jį maža kas tepastebėjo 
dėl nesubrandintos formos, emigran
tams jis buvo per aukšto stiliaus.

Rinkinyje dažnas posmas dvelkia 
jam charakteringa melancholija:

šviesių akių Tave meldžiu, 
Viešpatie Didis, — 
Nes Tavo saulės dar 
Nesu išvydęs.

Tiesių takų Tave meldžiu, 
Viešpatie Didis, — 
žmonių takuose jau 
Esu paklydęs. (Malda).

Tėvynės ilgesys ir paliktos jau
natvės dienos jį plaka prisimini
muose:
Mamyte, sese, — pas jus namuose 
Kaitriajam židiny 
žarijų pilna pelenuose. —
Neškite čia, — man baisiai šalta,— 
Duokit nors vieną žariją, — 
žinote, vienišą, vargo sukaltą, 
Supūtė vėjai, lietus sulijo...

A. Vilutis išvertė keletu knygų 
iš ispanų kalbos: Manuel Galvez 
(Milašiaus vertėjas į ispanų kalbų), 
Art. Copdevila — Manuelita, šahra- 
zados meilė ir kt. Didžiausias jo ver
timų darbas yra Argentinos tauti
nio epo klasiko Jose Fernandez 
“Martin Fierro” vertimas į lietuvių 
kalbų, (šių knygų išleido jo žmona). 
Išvertė tik pirmųjų veikalo dalį; 
antroji pradėta, bet ligos metu din
go. Taip pat nesurandama ir jo vė
lesnių laikų poezija, kuriai autorius 
ieškojo leidėjo. O. Kairelienė

Stasės Vanagaitės-Petersonienes 
“Nulaužta šaka”

“Nulaužta šaka” verta susidomė
jimo. Nekritikuojant knygos išorės 
(išleista Alvudo, viršelis V. Vijei- 
kio) — reikia pasakyti, jog dėl va
dovėlinio formato, anonimiškumo ir 
subtylumo stokos, knygos išorinė 
pusė gero įspūdžio nesudaro, bet 
jos turinys rodo autorės gražų ta
lentų, nors kartu atskleidžia ir visų 
eilę trūkumų.

Nesųžininga autorių vertinti tik 
pagal trūkumus, bet neteisinga bū
tų, knygų vertinant, trūkumus nu
tylėti. Manau, kad vispusiškas kny
gos vertinimas ypač svarbus debiu
tantui.

Stasė Petersonienė pasirinko sa
vo novelėms (autorė jas vadina 
vaizdeliais) tremties gyvenimo pro
blemas. Tai labai dėkinga tema, 
nes universali. Tremtis lydi visų 
istorinį žmonijos gyvenimų. Ji reiš
kiasi įvairiais pavidalais. Buvo lai
kų, pav., viduriniais amžiais, kai 
bent vakarų Europoje tremtis turė
jo simbolinę reikšmę, žmogus laikė 
tėvyne dangų, o visų žemę tremti
mi. šių dienų pasauliui tremtis ten
ka pergyventi pačiu konkrečiausių 
ir grubiausiu būdu. Tolimieji ir arti
mieji Rytai, Afrika, Europa ir Ame
rika pilni tremtinių. Todėl meni
ninkai ir net filosofai fiksuoja ir 
nagrinėję tremties gyvenimo ap
raiškas.

Mūsų autorė gilesnių problemų, 
susijusių su šia tema beveik neiš
kelia. Ji praeina pro tremtį, galima 
sakyti, paviršiumi. Tiesa, ji pa
vaizduoja jų iš būdingo lietuviško 
požiūrio, bet tame vaizdavime giles
nių širdį ir protų padirginančių mo
mentų tėra vienas kitas. Nejaugi 
mes lietuviai tremtiniai tik siaurai, 
sentimentaliai težiūrime j savo būk
lę ir taip pat jų teišgyvename?

Išskirtinas palieka atmintyje au
torės epizodėlis apie ūkininkės ke
lionę Atlantu. Išvargusi nuo pergy
venimų, baimės ir audros, Bertulie- 
nė dejuoja: “Tegul jau bus ta visa 
kelionė už atgailų...------- Aš nieka
da savo amžiuje nebuvau kalbėjusi 
“Amžinų atilsį” už jūrose žuvusius 
or kokį poterėlį už keleivius. Į gal
vų neateidavo...” (p. 67) Dabar ji 
atkalba šia intencija visų rožančių. 
Keliais sakiniais autorė čia išreiš
kia visų lietuviškos ir žmogiškos 
sielos gelmę — pasaulio nepažini
mų, elementų baimę, bet kartu ir 
nepalaužiamų optimizmų, visiškų 
pasitikėjimų Aukštesniųja Galia, 
neužgožiamų viltį ir įsitikinimų, 
kad kosminis bendravimas yra ak
sioma. Taip pat, žinoma, ji parodo 
širdį, kurioje gyvena ne ironija, ar 
skepticizmas, bet paprasta, tyra ar
timo meilė.

Kitos autorės pabrėžtos temos — 
tremtinius užplūstų tėvynės prisi
minimai, pastangos prasimušti į 
naujų gyvenimų, naujųjų ir senųjų 
ateivių santykiai Amerikoje nevisa- 
da yra pilnai ir pakankamai išplė
totos.

Daug geriau autorei sekasi su 
charakterių kūrimu. Palyginti ma
žoje knygelėje išryškėja visa eilė 
įdomių personažų. Minėtina davat
kėlė Uršulė su savo filosofija apie 
būtį: “Reikia, tai ir gyvenu. Koks 
čia tas buvimas, kad nėra, kaip būti. 
Kad būtų kaip būti, būtų ir buvi
mas. Dabar nei to buvimo, nei yra 

kaip būti. Tai taip ir būnu”, (p. 10). 
Mokytojas Pečiulis, kuris knygoje 
pats neveikia, yra labiau gyvas, ne
gu kad jo žmona mokytoja Pečiu- 
lienė. Kazimieras, ypač teta Ameli
ja ir dėdė Antanas gražiai pasisekę. 
Įdomus yra tų pačių personažų pa
sikartojimas pirmajame ir trečiaja
me pasakojimuose, kas tikrai duoda 
gyvenimo pynės ir realybės įspūdį.

šiaip konstrukcija nėra labai pa
traukli, nes permaža joje įvairumo. 
Autorė daugiausia vartoja pirmojo 
asmens pasakojimo metodų, kuris 
vis kartojamas per visus tris vaiz
delius, darosi nuobodus. Nors vei
kalėliai ir pavadinti vaizdeliais, kas 
sugestionuoja jų dramatinį pobūdį, 
nors, žinoma, jų novelinio žanro 
nepakeičia, jų dramatiškumas tesi- 
remia puikiu dialogu. Pati konstruk
cija yra atsitiktinė, o turėtų būti 
gerai apgalvota ir vedanti į vienų 
tikslų.

Dvi brangiausios šios knygos 
puošmenos — humoras ir autorės 
nuoširdumas. Tai retos ypatybės. 
St. Petersonenė turi didelę pasta
bumo galių, puikių ausį ir gabių 
plunksnų. Pasakojimas patrauklus, 
posakiai įdomūs ir patogūs. Pa
žymėtinas autorės šviežumas pie
šiant folklorinį fonų. Ji sudomina 
skaitytojų naujumu. O čia naujumo, 
ypač gyvenant toli nuo tėvynės, 
sunku berasti.

“Nulaužta šaka” rekomenduotina 
visiems, kurie jaučia mūsų gyveni
mo pulsų. Ji yra įdomus pasiskai
tymas. Linkėtina, kad autorė nepa
dėtų plunksnos ir kad jos talentas 
vystytųsi ir toliau kūrybingųja 
linkme. Elena Tumienė

Įdomios istorinės aktualijos
Diipl. miškų inžinierius Vincas že

maitis, gyv. Chicago, Ill., keletos 
metų laikotarpyje paskelbė eilę įdo
mių ir vertingų darbų iš Lietuvos 
praeities.

Paminėkime bent keletu jų:

1. Sūduvos praeitis (400 metų Sū- 
duvai-Jotvai-Dainavai), Chicago, 
1964 m. Išleido Lietuvių Literatūros 
Draugija, psl. 121 ir santrauka ang
lų kalba 10 psl. Knygos gale du že- 
mėlapiu-braižiniu teksto paaiškini
mui ir nurodų priešistorinės Lietu
vos aisčių-baltų genčių gyvenamas 
teritorijas, šios knygos kaina $1.

Knyga suteikia daug naudingos 
informacijos apie kalbamų teritori
jų ir jos gyventojus; itin vertinga 
sūduviams. Bet ir kitiems verta pa
skaityti ir pastudijuoti.

2. Pietinė Lietuva. Grigaliaus Va
lavičiaus 1559 metų Lietuvos girių 
aprašyme, 400 metų šio aprašymo 
sukakčiai paminėti, redagavo Vin
cas žemaitis, išleido Lietuvos Miš
kininkų Sųjunga Išeivijoje. Leidinys 
nr. 3, Chicago, 1964. 253 psl., išleis
ta kietais ir minkštais viršeliais; 
kaina $4 ir $3. Gaunama pas V. 
Ankudavičių, 7038 So. Talman Avė., 
Chicago, Ill.

šį leidinį sudaro: I dalis — Griga
liaus Valavičiaus girių revizija ir 
Lietuvos didžiųjų girių sunykimo 
prežastys, studijos: dr. Z. Ivinskio, 
dipl. miškininko inž. V. žemaičio, 
teisininko J. Dainausko, prof. Stp. 
Kolupailos, prof. J. Totoraičio ir 
kalbininko Petro Butėno. II dalis — 
Lietuvos medės ir žvėrių takai, ap-
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Rašytojas Albinas Baranauskas

šiame nr. spausdinamos ištraukos 
autorius A. Baranauskas yra 14-tos 
“Draugo” romano konkurso premi
jos laimėtojas už romaną “J ir J” 
(veikėjų vardų — Jonė ir Julius — 
inicialai), yra vienas iš talentin
giausių laisvajame pasaulyje po šio 
karo iškilusių lietuvių rašytojų.

Gimęs 1924 m. birželio 3 d. Bar
tininkuose, Vilkaviškio apskr., gim
naziją A. B. baigė Vilkaviškyje 1944 
ir netrukus po to, bolševikams uži
mant Lietuvą, pasitraukė j vakarus. 
Nuo 1948 m. gyvena JAV-se. Dir
bęs įvairius darbus iki spaustuvės 
rinkėjo, paskutiniu laiku B. baigia 
universiteto studijas. Puikiai naudo
ja kelias kalbas, yra plačiai apsi
skaitęs ir literatūriškai išprusęs.

1956 m. Nida išleido jo pirmą be
letristikos rinkinį “Sniego platu
mos”, už kurį paskirta “Aidų” litera
tūros premija. Yra rašęs apybraižų 
ir originalių kritikos straipsnių. Jo 
rašyta P. Andriušio “Rojaus vartų” 
recenzija verta pirmos premijos.

Romanas “J ir J” spausdinamas ir 
pasirodys premijos įteikimo dieną.

rašyti G. Valavičiaus 1559 m. šį 
aprašymą paruošė spaudai ir vertė 
iš slavonų kalbos pats leidėjas V. 
žemaitis, čia įdėta daug kruopštaus 
darbo ir atliktas didelis uždavinys 
supažindinti pasaulį su Lietuvos 
miškų praeitimi. Vertimas atliktas 
iš 1867 metų leidinio Vilniuje, iš
leido Vilniaus Archiegrafijos Komi
sijos, duodant išsamius paaiškini
mus. Pats originalas taip pat įdė
tas ir sudaro knygos II dalies prie
dą C 191-253 ps. Dar yra 5 kiti že
mėlapiai su redaktoriaus pastabo
mis ir paaiškinimais. Knyga pa
puošta prasmingomis nuotraukomis.

3. Šešupė ir jos upynas. Chicago, 
1958 m. su Šešupės upyno schemati
niu žemėlapiu. Platus Šešupės upy
no aprašymas, naudingas visiems, 
o ypač sūduviams.

čia minėtą raštų seriją papildo 
dar specialus inž. V. žemakio pa
ruoštas leidinys Sienų klausimu 
srityje tarp Baltijos ir Juodųjų jūrų, 
Chicago, 1960. Gaunama pas P. Nor- 
kaitį, 4218 So. Rockwell St., Chica
go, 32. Kaina $2.00. P. R.

IN MEMORIAM

Praėjusių metų gruodžio 28 d. 7 
vai. vakaro automobilio katastrofo
je žuvo poetas Algimantas Mackus, 
“Margučio” redaktorius, ir Lilija 
Vanagaitienė, “Margučio” žurnalo 
leidėja ir radijo programos vedėja.

L. Vanagaitienė, Chicagoje gimu
si lietuvaitė žilvytytė, buvo ištekė
jusi už muziko Antano Vanagaičio, 
kuriam mirus, perėmė jo redaguotą 
ir leistą populiarų muzikos ir hu
moro laikraštį “Margutį” ir to pa
ties vardo radijo programą, pradėtą 
prieš 36 metus. Kelis kartus keitėsi 
laikraščio redaktoriai ir radijo va
landos vedėjai, bet vedėja išliko ta 
pati. Idėja nenutrūko, darbas buvo 
tęsiamas tvirtai ir sėkmingai.

Vanagaitienė paliko seseris J. II- 
gaudienę ir našlę V. Olienę.

A. Mackus, gimęs 1932 m., buvo 
vienas ryškiųjų jaunosios kartos po
etų. Prieš daugiau kaip 10 metų jis 
debiutavo silpnoku eilių rinkinėliu 
“Elegijos”, pasirašęs A. Pagėgio 
slapyvardžiu. Vėliau autorius augo, 
keitėsi, ieškojo. Išleistas naujas rin
kinys “Jo yra žemė” rodė autorių 
nutolusi nuo gimtosios žemės, bet 
dar nešiojantį jos paveikslą ir jau
čiantį jos trauką. “Neornamentuo
tos kartos generacija ir Auginti
niai” (1963) rodo autorių gerokai 
pasimetusį, pretenduojantį į “kar
tos” reprezentantus, pasidavusį ki
tų tautų naujosios, eksperimentinės 
poezijos įtakoms, vietomis jautrų 
ir sentimentalų, vietomis grubų ir 
drastišką. Rašė kultūriniais klausi
mais, literatūrinėmis temomis Lit. 
Lankuose, Metmenyse ir savo reda
guojamame Margutyje, pasirašyda
mas pavarde, inicialais ir kriptoni- 
mais.

Paliko žmoną Dalią ir dukrą.
Laidotuvės įvyko šv. Kazimiero 

kapinėse Chicagoje sausio 2 d. L. 
Vanagaitienė palaidota šalia 1949 
mirusio jos vyro muz. A. Vanagai
čio, A. Mackus kitoje kapų pusėje.

Laidotuvių dieną už L. V-nę at
laikytos gedulingos pamaldos Mar
quette Parko lietuvių bažnyčioje. 
Palaidota su religinėmis apeigomis.

Atsisveikinimas su A. Mackum 
įvyko Mažeikos-Evans koplyčioje. 
Dalyvavo ir kalbėjo kolegos litera
tai. Dr. V. Kavolis velionį sulygino 
su Vincu Kudirka. Palaidotas be 
religinių apeigų. Sugiedotas Lietu
vos himnas.

Radijo ir žurnalo leidimas numa
tomas tęsti ir toliau. Radijo progra
mai vadovauti pakviestas H. žeme
lis. Velionių paminėjimo “Margu
čio” numerį išleidžia V. Vijeikis.

NAUJOS KNYGOS

Atsiųsta paminėti

Šekspyro sonetai. Vertė Alfonsas Ty- 
ruolis. 1964 Donelaičio metai. 154 sonetai 
su įžangos žodžiu ir komentarais. 176 psl. 
Spaudė M. Morkūno sp., 6051 S. Ashland 
Ave., Chicago, III. Kietais viršeliais. Kaina 
nepažymėta.

Stasys Yla, Dievas sutemose. Religiniai 
lūžiai lietuvių gyvenime. Išleido "Tėviškės 
Žiburiai" Toronte. Nihil obstat. 392 psl. 
Viršelis T Valiaus. Kaina $3.00.

CRANE SAVINGS &

LOAN ASS'N

B. R. PIETKIEWICH, 
President

2555 W. 47 th St., Chicago 32, Ill.

coceoQceococoooecooccooc

CLEM'S MARKETS
• Puikios lenkiškos dešros, švie 

žiai namuos gamintos.

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

e Įvairiausi mėsos ir maisto pro
duktai.

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

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

3002 W. Florence • PL. 95058

7529 S. Normandie • PL. 3-9676

Clem Taberski, savininkas

Atvykus į Kaliforniją, kviečiame Į

BEACON MOTOR HOTEL
Arti prie 

Beach. Westwood, Beverly Hills 
& Hollywood

3020 Wilshire Blvd. Santa Monica, 
California

EXbruck 4-9144 EX 4-2986
Mrs. A. Lukšis — Owner and Mgr.

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

Edward Bros. Colonial Mortuary
1000 Venice Blvd.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 90 
DIENŲ ANT VISŲ TAUPYMO 

SĄSKAITŲ

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

4^2%
DIVIDENDAI 

PASIUNČIAMI 
KAS 1/4 METŲ 

UŽ 
INVESTMENTUS

TAUPYMO SĄSKAITOS IKI 
$10,000 APDRAUSTOS F.S.L.I. 

ĮSTAIGOSE.

ST. ANTHONY

SAVINGS & LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court

Cicero, Illinois 60650

JUOZAS F. GRIBAUSKAS 

sekretorius

Tel.: 656-6330 ir 242-4395

Richmond 9-8281
Lietuvis Laidotuvių

Patarėjas
ADOLPH
CASPER

Namų Telefonas
284 - 6489

Lituanus. Summer 1964. Vol. 10, No: 2:
Editor T. Remeikis. 80 psl. Kaina $1:00:
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| Prof. Alfredas Sennas tarp lie
tuvių mokslininkų ir menininkų 
Fordham universitete.

Iš kairės: kun. T. Narbutas, no
minuotas vysk. P. Brazys, MIC., dr. 
A. Jaskevičius, prof. A. Sennas, 
kun. dr. A. Vaišnora, dr. V. Cuku- 
ras, muz. V. Marijošius.

Foto V. Maželis

Prof. A. Senn and his Lithuanian 
colleagues at Fordham University.

Prof. Alfredas Sennas

Prof. Alfredas Sennas, gimęs 1899 
m. Prancūzijoje, augo ir mokslinosi 
Šveicarijoje. Į Lietuvą atkilo 1921 
m., daktaro laipsniu baigęs moks
lus. Jis nėra toks populiarus, kaip 
sulietuvėjęs šveicaras J. Eretas, 
dėlto, kad neįsitraukė į plačią kul
tūrinę veiklą, o ribojosi vien moks
lo katedra.

Atvykęs į Lietuvą, A. S. dirbo El
toje, buvo gimnazijos mokytoju ir 
direktorium, o nuo 1922 m. pakvies
tas į Lietuvos un-tą dėstyti graikų 
ir lotynų kalbų. Nuo 1923 ligi 1930 
m. dėstė sanskritą, lietuvių kalbą 
ir kitus kalbotyros dalykus.

Vedęs Mariją Vedlugaitę, išaugi
no dvi dukteris ir sūnų, kuris taip 
pat jau profesoriauja ir nemažai 
rašo lietuviškomis temomis.

1930 m. atvykęs Į JAV, A. S. dir
bo Yale, vėliau Wisconsin un-tuose, 
kur dėstė germanistiką ir lyginamą
ją kalbotyrą. 1938 m. persikėlęs į 
Pensylvanijos un-tą įsteigė ten sla
vų ir baltų studijų skyrius. Tai yra 
vienintelis laisvame pasauly un-tas, 
kur galima gauti mokslo laipsnius 
iš baltistikos, (dr. dr. V. Jaskevi
čius, K. Ostrauskas, B. Vaškelis...). 
Į čia Sennas atkvietė ir padėjo įsi
kurti V. Krėvei ir A. Saliui.

Be daugelio kitų mokslinių darbų, 
minėtinas A. Senno lietuvių kalbos 
vadovėlis vokiškai ir kartu su A. 
Saliu baigiamas parengti bendrinės 
liet, kalbos žodynas vokiškai (išėjo 
4 tomai).

PAKŠTO SALĖ 
vestuvėms

ir Įvairiems parengimams. 
2801 W. 38th St., Chicago, III.

Tel. YA 7-8722

So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
ir M. I. T. šachmatininkai, Bostono 
Met lygos pirmūnai, varžybose einą 
pirmoje vietoje.

Vidury sėdi Bostono čempionas 
Gediminas Šveikauskas, jam iš k. 
pasižymėjęs Bostone Algis Makai- 
tts. Stovi M. I. T. komanda.

Foto P. Pliksnio
Lithuanian chess players and 

members of the MIT chess club, 
Boston, Mass.

WDE WORLD TRAVEL

Daroma kelionės per vi
sus pasaulio kraštus. 
Tvarkomi iš Lietuvos 
kvietimų dokumentai.

9727 S. Western Avenue

Chicago 43, Illinois

WALTER RASK, President ..

BE 3-1104 GA 2-0640
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ni^Lc, ų ur-jos “wai- 
navcs” kalėdinio bazaro stalas. Iš 
dešinės: Reda Daunoraitė, dr-jos 
pirm., Br. Daunorienė, M. Varka- 
lienė ir p. Whitley.

Kalėdų bazarą-mugę kiekvienais 
metais surengia lietuvių, latvių ir 
estų organizacjos Londone.

Christmas bazaar of Lith. wo
men’s organizations in London.

Nemira Grigaliūnaitė skambina 
Panamerican Day gydytojų suvažia
vime. Ji reiškiasi kaip gabi pianiste 
ir labai gerai baigė trečią kursą 
Universidad y Tecnologica de Co
lombia, biochemijos fakultete.

Pianist N. Grigaliūnaitė perform
ing at the Panamerican Day during 
a physicians’ convention in Colom
bia, S. A.

I 
Gin'autas Klučininkas, pernai me
tų gruodžio men. Newarko Arkivys
kupijos jaunųjų CYO talentų kon
kurse laimėjo pianino skambinimo 
I vietą. Gintautas gimė 1950 m. šv. 
Petro ir Povilo liet, parapijoje. Jo 
mamytė kilusi iš Šeduvos, Į JAV at
vyko 1947 m. ir ištekėjo už Ply
mouth, Pa., gimusio G. Klučininko. 
Gintautas šiuo metu mokosi Seton 
Hall Prep, So. Orange, N. J.

G. Klučininkas, last Dec. won the 
highest award for performance in 
a piano contest sponsored by the 
CYO in Newark, N. J.

New Yorko lietuvių organizacijų at
stovai posėdžiauja dėl lietuviško 
centro statybos New Yorke.

Foto R. Kisielius

New Yorko akademikai skautai 
Įteikia T. P. Baniūnui 1000 dol. čeki 
Liet. Centro statybai, šie pinigai 
yra pelnas, gautas iš “Antrojo kai
mo” pastatymo, kurį surengė N. Y. 
akademikai skautai.

Iš kairės: V. Bileris, J. Kleizaitė, 
A. Senkutė, S. Navasaitis, R. Ilgec- 
kis, A. Šileikytė.

Foto R. Kisielius

Plans are being made and funds 
raised for a Lithuanian cultural 
center in New York.

BUS LIETUVIŲ KULTŪROS 
CENTRAS NEW YORKE

Tėvų Pranciškonų, vadovaujant 
T. L. Andriekui, paskelbta mintis 
Įrengti New Yorke kultūros centrų, 
susilaukė didelio pritarimo, šalia 
naujos spaustuvės, koplyčios, vie
nuolyno, bus salė ir kitos patalpos 
lietuviškajai veiklai — .susirinki
mams, minėjimams, posėdžiams, stu
dijoms. Aukos plaukia tūkstantinė
mis ir mažesnėmis sumomis.

Nėra abejonės, kad naujas centras 
atgaivins ir pagyvins New Yorko 
lietuviškąją, veiklą.
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ŽMONĖS, DATOS
IR DARBAI

LIETUVIŲ DIENOS 
Sausis 1965

Prisiuntė po 10 dol. metinio pre
numeratos mokesčio ir tuo būdu 
tapę “Lietuvių Dienų” žurnalo

GARBĖS PREN M ERATORIAIS:

J. Bagdanavičius, Lemont, Ill., Dr. 
A. Čepulis, Willowick, Ohio, Prel. 
A. Deksnys, E. St. Louis, Ill., Prel. 
F. Juras, Lawrence, Mass. Dr. J. S. 
Kriaučiūnas, Toledo, Ohio, K. Lam- 
bertas, Pottstown, Pa., M. Y. Lie- 
tuvnikas, Orlando, Fla., C. Pocius, 
Columbus, Ohio, Dr. A. Razma, Wil
mington, Ill., Kun. P. Sabulis, Wa
terbury, Conn., P. Sidaras, Toronto, 
Canda.

Sumokėjo prenumeratos mokestį 
už 3 metus pirmyn:

J. Gajauskas, Canoga Park, Calif., 
J. Varnas, Pasaden, Clif.
“Lietuvių Dienoms” paremti aukojo:

J. Stempužis, Cleveand, Ohio — 
$20; Kun. V. Pavalkis, San Jose, Ca
lif. — $14; Dr. J. Jurgilas, Granada 
Hills, Calif. — $10; J. Mulokas, Chi
cago, Ill. — $10.

Po $4: J. L. Babrys, Washington,
J. J. Gillis, Greensburg, Pa., J. Kriš
tolaitis, Cleveland, Ohio, J. Našliū- 
nas, Chicago, Ill., A. Patamsis, Deer 
Park, N. Y., J. šiugžda, Stamford, 
Conn.

Po $3: L. Antanelienė, Omaha,
K. Bacauskas, Woodhaven, N. Y., P. 
Jaras, Norwood, Mass., A. Braškys, 
Sudbury, Canada.

Po $2: S. Girskis, Chicago, Ill., S. 
Jankauskas, Brooklyn, N. Y., M. Kir
kilas,, Chicago, Ill., J. Naujokaitis, 
Cleveland, Ohio, K. Seliokas, Water
bury, Conn. J. J. Staugas, Detroit, 
Mich., J. Veblaitis, Elizabeth, N. J. 
K. Virbickas, Phila, Pa.,

Po $1: J. Bagdanavičius, Lemont, 
111., B. Čiurlionis, Canoga Park, Ca
lif., A. Gaška, Chicago, Ill., P. Lič- 
kus, Chicago, Ill., M. Montrimas, 
Waukegan, Ill., L. Reivydas, Reseda, 
Calif., J. Salucka, Rockford, Ill., E. 
Zabarskas, Chicago, Ill.

— Anatolijus Kairys iš Chicagos 
jo naujos komedijos “Rūtos be dar
želių” proga buvo atvykęs į Los An
geles ir lankėsi LD leidykloje. Ko
medijos premjera įvyko sausio 24, 
režisavo D. Mackialienė, vakarą, 
rengė SLA 75 kuopa, kuriai pirmi
ninkauja A. Devenienė.

— Dail. J. Pautienius žiemos sezo
nui iš Chicagos atvyksta į Los An
geles, kur ketina padirbėti prie nau
jų paveikslų ir portretų. Kviečiamas 
ir apsistoja pas dail. Joną Andrašū- 
ną: 2416 McCready Ave., Los An
geles, Calif. 90039.

— Aktorius Stasys Pilka, lietuvių 
teatro veteranas, buvo sunegalavęs 
ir paguldytas į ligoninę. Išėjęs lai
kinai apsistojo pas gimines Stasę 
ir Antaną Kazlauskus (4518 S. Tal- 
man Ave., Chicago).

Sielodamasis teatru, S. Pilka iki 
pastarųjų dienų sekė mūsų scenos 
veiklą ir atsiliepė raštu, paliesda
mas pačius esmingiausius dalykus. 
Būtų gera, kad akt. Pilka galėtų 
daugiau laiko skirti rašymui teatro 
temomis.

— Suėjo 25 metai, kaip min. S. 
Girdvainis įteikė Lietuvos nepapras
to pasiuntinio ir įgalioto mnsterio 
kredencialus Popiežiui Pijui XII. 
Sukakties proga Popiežius Paulius 
VI pasveikino ministerį, per ark. 
Samorę įteikdamas savo portretą 
su autografu, ir suteikė apaštališką 
palaiminimą.

Vatikano Lietuvos pasiuntinybės 
sekretorium dabar yra S. Lozorai
tis Jr.

— Dr. A. Musteikis, D’Youville 
kolegijoje (Buffalo, N. Y.) sociolo
gijos sk. vedėjas vadovybės apdova
notas $1000 scholarship, įvertinant 
jo mokslinius darbus. Dr. A. Mus
teikis aktyviai reiškiasi ir lietuvių 
spaudoje, rašydamas kultūrinėmis 
temomis. Jis yra bendradarbiavęs ir 
LD žurnale.

— Sausio 24 d. šatrijiečiai Chica
go je turėjo susirinkimą rašytojos 
Danutės Lipčiutės-Augienės bute; 
kun. A. Grauslys kalbėjo apie Paul 
Claudel ir jo kūrybą.

— Pr. Alšėnas, Toronto, Ont., pa
kviestas parašyti Martyno Jankaus 
monografiją. Išleidimą finansuoti 
sutikęs PL pirm. J. J. Bačiūnas.

Medžiagos turintieji prašomi siųs
ti adresu: 101 Evelyn Ave., Toron
to 9, Ont., Canada.

— Dail. K. žeromskio studija New 
Yorke paskutiniuoju laiku virto 
jaunimo susirinkimu bei studijų 
centru, kur jau įvyko kelios paskai
tos, diskusijos, minėjimai.

ANTANAS F. SKIRIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE 

INSURANCE

Kreipkitės telefonu NO 4-2919 
arba įstaigoje

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29, 
Calif.

LOS ANGELES MAYOR S. YORTY PRIIMA LIET. DELEGACIJĄ

ALT Lojs Angeles skyriaus delegacija pas Los Angeles merą S. Yortj sausio 
27 d. Iš kaires: Liet. kons. dr. J. Bielskis, A. Devenienė, meras S. Yorty, 
N. ž Brinkienė, Dambrauskaitė, B Čiurlionis, ALT pirm., Bureika.

Foto J. Andrius
Members of the Los Angeles American Lithuanian Council during a 

meeting with S. Yorty, Mayor of Los Angeles, on January 27th.
Delegacija mero prašė: a) išleisti Vasario 16 d. proga proklamaciją, pa

skelbiant tą dieną Lietuvos Nepriklusomybės diena, b) leisti iškelti prie 
miesto rotušės šalia Amerikos vėliavos ir Lietuvos trispalvę, c) dalyvauti 
Vasario 16 minėjime vasario 13 d. Statler-Hilton viešbutyje. Atminimui 
įteiktas lietuviškais ornamentais papuoštas albumas.

LIETUVIU FONDAS

LITHUANIAN FOUNDATION

7243 S. Albany Ave., Chicago, III- 60629 
Tel. HE 4-4076

— Lietuvių Fondo valdyba pra
neša, kad LF aukotojai, apskaičiuo
dami savo pajamų mokesčius, gali 
nurašyti sumas, aukotas Lietuvių 
Fondui, nes Fondas atleistas nuo 
pajamų mokesčių mokėjimo. LF 
mokesčių reikalus sutvarkė LF tei
sinis patarėjas adv. Vytautas Ja- 
sas.

Fondo reikalais kreiptis į Valdy
bos pirmininką Teodorą Blinstru- 
bą, 7243 So Albany Ave., Chicago, 
Ill., tel. HE 4-4076.

L. Fonde jau yra per 163 tūkstan
čius doleirų. Fondo narių tarpe yra 
33 Lietuvių Bendruomenės apylin
kės, 56 organizacijos, 519 pavienių 
asmenų. Po tūkstantį ir daugiau 
(dr. A. Razma — tris, dr. P. Kisie
lius — du...) yra 50 narių.

Pernai metais procentų turėta 
apie $6,000; jie paskirti lietuvių 
kultūros reikalams.

— Sausio 2-3 dienomis New Yorke 
Apreiškimo parap. salėje įvyko ry
tinio pakraščio lituanistinių mokyk
lų mokytojų konferencija. Paskai
tas skaitė dr. A. Klimas, J. Kavaliū
nas, V. čižiūnas, J. Ignatonis. Mai
ronio vardo lit. mokykloje Elena 
Ruzgienė pravedė parodomąją pa
moką.

Konferencijos dalyviai pasisakė 
už Jablonskinės rašybos laikymąsi.

— Melbourne Dailės parodoje do
minavo dailininkų Urbono ir Meš
kėno darbai. Premijos po 50 svarų 
atiteko H. Šalkauskui, E. Kubbos ir 
Pocienei.

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
MARY HAM ROCK

PIERCE — HAMROCK

MORTUARY
921 Venice Blvd.

Los Angeles, Calif.
Phone: Richmond 9-6091

^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©cer*
P. V. RAULINAITIS

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

vertimas.

NO 2-5433, Los Angeles 27, Calif.

Res.: 1972 N. Commonwealth Ave.

HELEN'S
HOUSE OF BEAUTY
HELEN MOCKUS-MOTUŠIS

5265 Fountain Ave. 
HOLLYWOOD California

Telephone: NOrmandy 5-3351

niiiniiiiHiiiniiiiiHiiiHiiiiiHiiiiH^

SUKAKTUVININKAI

— Prof. VI. Stan kai, dirbančiam 
kongreso bibliotekoje Washingtone, 
sukako 80 metų. Nuo 1923 m. Stan- 
ka profesoriavo Lietuvos universi
tete ir dėstė baudžiamąją teisę. Yra 
parašęs ir išeidęs veikalų lietuvių, 
rusų, vokiečių ir anglų kalbomis.

— Gruodžio 29 d. suėjo 80 metų 
Lietuvos Atstovui Londone Broniui 
Balučiui. Augęs ir mokslinęsis JAV, 
po I pas. karo Balutis, pasiųstas į 
Paryžių, atgal nebegrįžo, bet buvo 
pakviestas dirbti Lietuvos užsienių 
reikalų ministerijoje. 1928 m. pa
skirtas Lietuvos atstovu Jungtim 
Amerikos Valstybėms, o nuo 1934 
perkeltas į Londoną. Tas pareigas 
jis ir dabar tebeina.

B. Balutis daug prisidėjo renkant 
lėšas Lietuvos Laisvės varpui, kuris 
nugabentas į Lietuvą 1919 m. su jo 
paties eiliuotu įrašu:

“O skambink per amžius vaikams
Lietuvos: 

Tas laisvės nevertas, kas negina 
jos.”

DAILĖS PARODOS

— Paulius Jurkus sausio 9 d. 
Newarke surengė savo dailės darbų 
paroda, kuri sukėlė didelį susido
mėjimą. Iki šiol jis buvo žinomas 
kaip poetas ir rašytojas. Už roma
ną “Smilgaičių akvarelė” laimėjo 
“Draugo” romano konkurso premi
ją. Paskutiniaisiais metais jis yra 
nupiešęs daugelį knygų aplankų. 
Jo grafika turi stiprų braižą ir įvai
ri tematika. Tapyboje jis eina semi- 
abstrakto keliu.

— Dail. J. Bagdonas su žmona ga
lutinai persikėlė iš Washingtono į 
New Yorką ir apsigyveno Woodha
ven, N. Y., 85-59 88th St. Dail. J. 
Bagdonas jau čia surengė porą pa
vykusių parodų — savo studijoje ir 
Angelų Karalienės par. salėje. Pas
tarojoje buvo išstatyta per 60 dar
bų; nupirkta apie 10.

— Čiurlionio galerijoj Chicago j 
sausio 16 d. atidaryta Br. Murino 
dailės paroda. Išstatyta 44 akvare
lės darbai. Išleistas katalogas su 
V. K. Jonyno žodžiu ir visa eile foto 
nuotraukų.
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LIETUVIU

DIENOS
LITHUANIAN DAYS

JANUARY / SAUSIS 1965

Lithuanian chapel done in Li
thuanian folk motives by architect 
Jonas Mulokas, Chicago, Illinois.

Koplytėlė, ach. J. Muloko sukom
ponuota pagal liet, liaudies moty
vus. (Villa Joseph Marie Kieme).

Pirmas koplytėlės variantas įteik
tas su dovanomis Pop. Pijui XII 
Pax Romana kongreso proga. Po
piežius koplytėlę laikęs savo darbo 
kambaryje. Jos nuotrauka “Osserva- 
tore Romano” įsidėjo per visą psl.

YEAR OF NEW STRUGGLE

To Free Baltic States
The year 1965 marks the twenty-fifth anni

versary of the notorious Hitler-Stalin deal 
which sealed the military occupation of Li
thuania, Latvia and Estonia in June, 1940, and 
their continuing enslavement.

The Supreme Committee for Liberation of 
Lithuania has resolved to step up its action 
this year and to appeal to all Lithuanians in 
the free world to join in the struggle against 
the power that keeps Lithuania occupied, the 
Soviet Union.

The plans for 1965 include a combined effort, 
together with Latvian and Estonian exiles and 
all Americans of Baltic descent, to convince 

the State and Church authorities in the free 
world that they proclaim Sunday, June 13, 1965, 
DAY OF BALTIC STRUGGLE FOR FREEDOM. 
Balts in the free world will also be urged to 
prepare memoranda, backed by signatures of 
citizens of their countries of residence, demand
ing that the free governments raise the prob
lem of the enslaved Baltic countries in the 
United Nations and request that Soviet colo
nialism and military occupation be abolished 
and that the Baltic peoples be enabled to exer
cise their right to self-determination as the 
people in Africa and Asia have already done.

Elta
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THADDEUS KOSCIUSKO

The Hero of Two Worlds
By Anthony D. Yuknis

I.
Thaddeus Kosciusko, like Lincoln 

and Washington, was born in the 
month of February. He distinguish
ed himself as a freedom fighter 
not only in the American Revolu
tion but also for the liberation of 
Lithuania, Poland and serfs and 
slaves. He was destined to become 
“The Hero of Two Worlds”.

Koscuisko was born on February 
12, 1746 in a village in southern
most Slonimskis county, identified 
in modern times with Vilnius pro
vince, in the Grand Duchy of Li
thuania. He was the son of a Li
thuanian nobleman of a small estate 
where he raised four children. The 
youth was taught French, drawing 
and mathematics by an uncle. In 
his spare time Kosciusko read Plu
tarch and the stories of Greek and 
Roman heroes helped him establish 
high and honorable ideals for life.

Young Kosciusko attended a Je
suit school, and later, he was en
rolled in the Corps of Cadets prep 
school in Warsaw. The Lithuanian 
treasury contributed one-third of 
the cost of operating this military 
academy. Captain Kosciusko was 
among the best cadets here, winn
ing a scholarship to study abroad.

In France he studied engineering 
and artillery in Meziers and Lunne- 
ville. At the latter school Koscius
ko resided in the Lithuanian hall. 
At the Royal Academy of Painting 
in Paris, he studied art. Then he 
continued his studies in Germany, 
Italy and France, becoming a high
er educated soldier than the aver
age in this time.

In 1774 Kosciusko returned to Li
thuania and fell in love with Louise 
Sosnowskis, daughter of a Lithua
nian Hetman. The wealthy and in
fluential father forbade the mar
riage to the poor youth. The father 
had intentions of giving his daugh
ter away in marriage to a prince.

At this time Lithuania formed a 
Commonwealth with Poland, but 
had her own separate diet, consti
tution, treasury, statute, army and 
her own ancient, non-Slavic Li
thuanian language. The Common
wealth’s lack of a federal govern
ment caused confusion and ineffi
ciency. When puppet Saxon kings 
placed on its thrones owed their 
crowns to Prussia, Russia and the 
local, much privileged nobility, 
abuses and conspiracies became 
prevalent.

While some of the intellectuals 
believed that the selling of serfs 
along with land was morally wrong, 
bad for the country. Empress Ca
therine of Russia forbade any re
forms wiih the threat of armed in
tervention. In 1772 Austria, Russia 
and Prussia seized lands from the 
Commonwealth.

With the romantic and political 
environment being unfavorable for 
him, Kosciusko left for France. 
There he had met Benjamin Frank
lin, decided to use his training in 
fighting for the freedom of the 
colonies in America.

The 30-year old soldier arrived 
in America in 1776 after a stormy 
voyage. He set out for Phladelphia 
with borrowed money. His modest 
statements of his qualifications 
and disregard for rank or personal

gain impressed the Committee of 
Defense.

Kosciusko was put to work on 
fortifications on the Delaware river. 
Here he proved his competance, 
being commissioned a colonel of 
the engineers in the Continental 
army, October 18, 1776.

The following year the Colonel 
was assigned to the northern army 
of General Horatio Gates. Koscius
ko’s fortifications enabled the Ame
rican riflemen to halt the advance 
of Burgoyne at Saratoga before 
Bemis Heights. His choice of battle
ground terrain proved sound.

His impregnable fortifications at 
West Point prevented the British 
from using the Hudson river as a 
link with their forces in Canada. 
It enabled the Continental armies 
to use the river to transport troops 
and supplies. Even today Koscius
ko’s Gardens are admired at West 
Point. The Colonel recommended 
that a future military academy 
should be built there. Perhaps that 
is the reason that he is sometimes 
called “The Father of West Point”. 
In 1828 a statue was erected to T. 
Kosciusko with the inscription 
“The Hero of Two Worlds”.

Later, Kosciusko served under 
General Nathaniel Greene, enabling 
the army of the south to make a 
masterly retreat before Lord Corn
wallis. Greene praised him as “an 
able and gallant soldier”.

Like his fellow soldiers, Koscius
ko endured many hardships in the 
fight for freedom. When his en
gineering skills were not needed, 
he went out on patrol duty and 
fought as a guerilla with the caval
ry through the Carolinas. He was 
one of the first to enter Charles
ton on the heels of the British eva
cuation. The war’s end found him 
serving as adjutant to General 
Washington.

Having served the American 
cause for six long years, Kosciusko 
and others received the thanks of 
the Congress “For long, faithful 
and meritorious services”, being 
promoted to the rank of brigadier 
general. He was voted $12,000 and 
500 acres of land in the vicinity 
of Columbus, Ohio. However, the 
treasury was empty and he re
ceived a certificate for the money 
due him.

Thomas Jefferson called him “a 
pure son of liberty”, which he was. 
Kosciusko was the son of Lithua
nia.

In 1784 Kosciusko returned to 
his native Lithuania via France. 
First he wrote General Niesolovski 
a letter requesting permission to 
enter:

“Now I am free to write about 
the people of the land. I say that 
the country is beautiful and should 
be given to the Lithuanians who are 
active and industrious, but not for 
the lazy or the fools. Allow me to 
return to Lithuania. Perhaps you 
will forsake me when you see that 
I cannot serve you. Who am I then? 
I am non other than a Lithuanian, 
a friend of yours. Bring my request 
before the Convention, so that I 
can return to Lithuania.”

The previous year Empress Ca
therine had permitted King Stanis
laus Augustus, the Grand Duke of
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Lithuanian Folk Song

The Son of Kosciusko ...

The son of Kasciusko lies dead in the forest, 
For he was shot and it served him right. 
He was always a pig-headed fellow, 
Who wouldn’t listen to father or mother, 
Nor to anybody of his own standing.

With all great speed, then, write to his father, 
And quickly let him reply, 
Let him write where to bury him.
High on the mountain under an oak-tree, 
In the white sand, in the white sand.

There in the white sand under the oak-tree, 
There where the green oak will become his father; 
And where the white sand will become his mother 
And there the green maples will be his brothers., 
And the slender lindens will be his sisters.

From THE DAINA, Lithuanian and Latvian folk songs anthology 
prepared by U. Katzenelenbogen
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Lithuania, to increase the size of 
the Commonwealth’s armed forces 
to 30,000 men (one-third of this to 
comprise the separate army of Li
thuania). A Permanent Council was 
permitted to be formed of represen
tatives of Lithuania and Poland for 
legalizing the land grab of the First 
Partition. This first federal govern

ment had a stabilizing effect on 
the Commonwealth.

For the next five years Kosciusko 
spent his time in the peaceful sur
roundings of the Lithuanian coun
tryside. He reduced the servitude 
of his serfs and penned a will 
granting them their freedom.

(To be continued)
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THE CHINA BOWL

A short story by Jurgis Jankus

It was white, elegant, and adorn
ed at the brim with a wreath of 
tiny round notches.

“I could go on looking at it for
ever,” Banienė would say with 
pride.

“And to think of a design like 
that! A wreath full of notches like 
nails.”

You see, it was no ordinary bowl, 
that one might pick up and dicker 
over at a country fair. It had been 
bought in Riga. Only once in her 
hard life had Banienė journyed to 
town. Among other things, she 
had brought this home with her 
precious token.

But many days had passed since 
then. Her children had grown up, 
and the First World War had 
swept past them like a torpid 
dream, taking with it her husband... 
Yes, a great deal had happened 
since those days. It was difficult 
to recall everything, but the bowl, 
the lovely white bowl, had re
mained.

In time, it came to represent to 
Banienė a bowl into which all her 
experiences, both painful and 
pleasant, were stored. Since it had 
all happened so long ago, she could 
dwell on them without fear or 
anguish.

The bowl usually stood in the 
farthest corner of the china cup
board and no one was allowed to 
put anything above or below it. 
Once, because of this, Banienė and 
her daughter-in-law had quarrelled 
Since then Banienė’s hands alone 
had the right to touch it.

“I don’t want you to wash that 
bowl”, she had warned her daugh
ter-indaw that very morning.

“If you were to break it, I don’t 
know what I would do to you.”

They were mere words, hard and 
rough, but Banienė had a forgiving 
heart.

She was hastening now with the 
cows to the grazing ground, so 
that when she had tied them up, 
she would have time to run the 
thicket and gather a few handfuls 
of nuts for her grandson. She 
wished that she could stay there 
longer, but her own son had been 
summoned to the local council that 
very morning, and her daughter-in- 
law was busy raking the spring 
corn. Nevertheless, she must bring 
some nuts for Gintutis, the cease
less prattler with his white, fluffy 
dandelion hair.

From time to time, as she hur
riedly recited her morning pray
ers, she would look up at the rising 
sun, and one could overhear words 
like “son”, “grandson”, “daughter- 
in-law”, and God knows what about 
the old days, which long since had 
glided away, cloudlike in the azure 
sky.

'Why, I see there’s not much left 
of you, Marijona,” she said to her
self... “In the old days, the house
work woul be done in no time at 
all and you were always the first 
at mushrooming. And now, look at 

yau, you run and you pant and the 
hazel thicket s still nowhere in 
sight.”

But at the edge of the clearing 
she found 'that the bushes had al
ready been picked clean, so there 
was nothing left to do but wade 
into the dew.

“Lord, if they were to go and 
break it,” she sighed to herself, and 
in her mind’s eye stood the comely 
white bowl.

Yesterday the schoolmaster had 
called to see them and they had 
begged him to taste their honey. 
Her daughter-in-law thought that 
a deeper plate would do, but old 
Banienė insisted on bringing out 
her china bowl, she spooned it full 
of honey and placed it on the table. 
And while the schoolmaster was 
eating, he talked of many things, 
but to Banienė .they were strange 
and uninteresting and she kept 
glancing at the white wreath of 
notches above the clouded honey, 
and looked as if she longed to ask 
him something. Only the others 
were quick with their questions.

But, at last, when everyone fell 
silent, searching for new words, 
she got up enough courage to say, 
“And has the schoolmaster been 
to Riga?”

To Riga? No, he had never been 
to Riga. And, he thought, if ever 
he did have occasion to go there, 
he would lose his way at once.

Oh, but she had been there. And 
how wonderful it had been. And 
such wealth everywhere. And it 
had been in Riga that she had 
bought this very china bowl.

They listened to her in silence, 
and, as she talked, she found that 
she had such a great deal to say 
to this young man who had never 
seen the town of Riga.

On her way home, as she waded 
through the wet grass, she recalled 
yesterday’s talk, and the words 
which she had forgotten to say; but 
now quite different words came to 
mind and her heart grieved 'that 
she expressed herself so badly. 
Gintutis was waiting for her on 
the threshold. A little while ago, 
his mother had walked out to the 
fields and told him to sit at the 
window and wait for his grand
mother. She would bring him a 
whole apronful of nuts.

“Grandma, have you brought me 
any nuts, Grandmama?”

And when Banienė began to 
heap large clusters of yellow nuts 
from her pockets onto the table, 
Gintutis hurriedly pulled up a 
chair, clambered onto it, and jump
ed up and down clapping his hands. 
He squealed with joy.

A smile transfigured Banienė’s 
face; she stroked her grandson’s 
hair and looked at him gently with 
profound devotion. Then she seated 
Gintutis on the table, brought him 
a small hammer. — Immediately 
the child was absorbed in the 
serious business of cracking nuts. 
He was barely four and the task 

came none too easily for him. Some
times the nut was hopelessly 
.squashed, or it shot from under his 
hammer like a bullet and into the 
middle of the floor. Then the child 
cried,

“Grandma, Grandma, reach me 
the nut, Grandma!”

She never failed to find it, 
hobbling and looking for it around 
the beds and under the table. And 
suddenly he made a surprising dis
covery. When he hit the nut with 
the point of the hammer, it always 
zoomed away from him. And now 
the race began in earnest and full 
of zest. Gintutis, with his head 
thrown backwards, laughed and 
shot the nuts as fast as he could, 
while his grandmother retrieved 
them faithfully from underneath 
the table and from the middle of 
the floor. Finally, when all the nuts 
had found their way into Banienė’s 
pocket, she came up to the table, 
placed her toil - worn hand on his 
fair head, and said in a serious 
voice:

“That will do, Gintuti! You’ll be 
the end of me yet. Be a good boy 
now. The little pig is hungry. I am 
going for some beetroot leaves, so 
you stay here, eat your nuts and 
look out of the window.”

And, smiling, she went out to 
the garden.

The child watched her, stooping 
and bending, with her skirts tucked 
up, among the thriving beds of 
beetroot. No, he did not like the 
pig. When turned loose, the pig 
would grunt its way towards him, 
as if it would poke his tummy with 
its pointed snout. He wished his 
grandmother would not feed it at 
all.

After a while, he went back to 
his nuts. He tried to break them 
carefully now, without squashing 
them, and he almost succeeded.

But soon his attention was 
caught by a few nailheads, which 
someone had driven in at the end 
of the table at sometime or other. 
They stood out a little from the 
wood and gleamed with constant 
scrubbing. Gintutis hit at the nails 
once, twice, but to no effect, and 
suddenly a passion for hammering 
seized him. The nails had long 
since disappeared into the boards, 
yet the child went on hammering. 
His face, when at last he looked up, 
was flushed and his eyes shone 
brightly.

“Oh,” thought Gintutis,” of only 
there were more nails. Long nails 
and tiny nails, like fir needles.”

His grandmother, having gather
ed a sheaf of rustling beetroot 
leaves, sat down on the cottage 
doorstep to chop them up. Normally, 
Gintutis loved to sit near her on 
an ancient stone sunk deep into 
the ground and watch the beetroot 
leaves fall into a untidy pyramid.

Gladly he would run to her now 
and sit at her feet, if it were not 
for this strange object which he 
held in his hands, turning it this 
way and that, and lightly fingering 
the round nails which were like 
notches. His grandmother had for
gotten it in her haste, leaving it 
still unrinsed at the edge of the 
table. Gintutis lifted the bowl once 
more, smiled and even giggled in 
a shrill child’s voice. Yes, he would 

drive all these nails in, so that it 
would be some time before his 
grandmother discovered them. And 
that would be a far more difficult 
task for her than picking up nuts 
from the floor. He listened in 
silence, smiling craftily. No, his 
grandmother was not coming in, 
for he could still hear the even, 
rhythmical sound of her knife. If 
only she had a huge heap of beet
root leaves and would go on chop
ping them until all the nails were 
hammered in. And then he would 
say to her,

“See if you can find them, Grand
ma.”

The child concentrated, then 
raised the little hammer above his 
head, and brought it down on the 
nearest nail, which was like a 
notch.

Something quite unexpected hap
pened. There was a sharp breaking 
sound and several fine pieces of 
china shot into the air. The lovely 
white bowl lay split in two on the 
table.

The child shuddered. He sensed 
that something terrible had happen
ed and sat there awestruck and 
motionless. Then, suddenly, he 
seized the two broken parts of 
the bowl and pressed them to
gether with all his might.

Banienė’s ears had cought the 
sharp, ringing sound, and she knew 
at once that Gintutis had broken 
something. Slowly she laid aside 
a handful of beetroot leaves, brush
ing some away from the doorstep 
with the blade of her knife.

“It must be the window!” she 
said, rising to her feet.

As soon as she opened the door, 
she saw everything at a glance. 
Pieces of broken china lay scatter
ed on the table, (it was strange 
how many of them she seemed to 
see), and Gintutis sat there white 
and trembling.

“Jėzau, Marija!” she exclaimed 
in a terrible voice.

The child jumped. He saw his 
grandmother crossing the treshold 
and knew that he must get away. 
He scrambled to his feet and began 
to run, but his shirt tripped him 
up. He stumbled, missed the chair, 
and with arms outspread fell to 
the floor. He lay there motionless, 
as though embracng the earth.

Banienė was stunned and did 
not seem to understand what had 
happened. Her mind was still full 
of the broken pieces of porcelain, 
yet she stood there with her gaze 
fixed on her grandson.

Just a moment ago she had been 
beside herself with rage, aching 
to punish Gintutis, to give him a 
good beating, but now, as she stood 
there looking down at him, a 
thought more terrible than all 
others pierced her. Was the boy 
still alive? And forgetting all else, 
she hastened to him.

“Merciful God!” she whispered 
humbly, as she bathed the boy’s 
mouth and tried to stop the blood 
from flowing. The child was not 
crying. He only trembled and 
sobbed silently.

Then she seated herself on the 
bench, without a thought or a word, 
and rocked her grandson for a long 
time — blindly aware that a hostile

Continued next page
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1 and 3. On Nov. 23, 1920 zeligowski’s government issued a series of 
stamps, overprinting recovered Lithuanian stamps with a new coat-of- 
arms and the name “Srodkowa Litwa” (The(Se two stamps courtesy of 
Mr. W. E. Norton, Philadelphia, Pa.) — 1920 m. lapkričio 23 d. Želigovskio 
okupacinė vyriausybė išleido pašto ženklus, perspausdindama lietuviškus 
pašto ženklus, rastus Vilniaus pašte, lenkiškais pavadinimais ir herbais, 
(šiedu pašto ženklai iš V. E. Norkaus rinkinio).

2. The new coat-of-arms of occupied Vilnius territory: the Lithuanian 
Vytis on top of the Polish Eagle. — Naujas Želigovskio sugalvotas Vilniaus 
krašto herbas: Vytis viršum lenkų erelio.

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
Part LXXIII.

By A. Bernotas, Waterbury, Conn.

• Mrs. Ligija Bieliukas at the 
Jan. 19th meeting in Woodhaven, 
N. Y., of Lithuanian-Amerikan Wo
men’s Society (Moterų Vienybė), 
was presented with a citation and 
a corsage by Mrs. Helen V. Kulber, 
President, in behalf of the organi
zation for outstanding work in cul
ture, education, and furthering the 
cause of freedom for Lithuania.

Among many other achievements, 
Mrs. Bieliukas was the only foreign- 
born woman ever elected to the 
Board of Directors of the General

CHINA BOWL

Continued from the page 23 
force had entered their lives to 
deprive them of this warm and 
gentle being.

And when the child began to 
breathe deeply and start once or 
twice in his sleep, she put him 
carefully to bed, gathered up the 
fragments of the china bowl, and, 
knotting them in a piece of rag, 
buried them at the bottom of her 
dowry chest.

She felt that she had lost a great 
treasure, a part of her very life, 
her only pride, and words could 
not express her loss. But her heart 
trembled on rememberng that 
something more precious could so 
easily have been taken from them, 
but no one, no one ever must know 
of it. Fetching a brush and a hand 
— ful of ashes, she stooped to rub 
out the stains of blood from the 
damp, earthen floor.

From the Lthuanian translated 
by D. Sealey

Foto R. Kisielius 
Federation of Women’s Clubs, 
which is celebrating its 75th Anni
versary. The headquarters are in 
the United States and it has 
11,000,000 members in 53 countries. 
Mrs. Bieliukas gave a report on the 
history and current activities of 
the Federation, including her tour 
of Europe and the Near East as a 
representative at the International 
Convention in Munich, and the work 
of Lithuanian Women’s organiza
tions in conjunction with the Fede
ration (vk).

• Bishop Vincentas Brizgys on 
Nov. 12 handed out to all cardinals, 
archbishops and bishops present at 
the Second Ecumenical Council a 
collection of facts about the diffi
culties in occupied Lithuania. The 
collection is called “PRO MEMO- 
RIA”. This mimeographed publica
tion consists of 28 pages. In the 
accompanying note Bishop Brizgys 
states that the Curch’s mission 
will be more successful when the 
situation of the Curch and of 
all mankind will be understood 
Special attention should be given 
to the position of the Church in Li
thuania, since no nation at the pre
sent time suffers more for its faith, 
than does Lithuania. Her voice is 
not heard at the Council meeting, 
since not even one of her bishops, 
still alive in Lithuania, was allow
ed to come to the Vatican. Only one 
Lithuanian bishop, living in exile, 
attended. The present is the dark
est age in the history of Lithuania.

The text, written in Italian, in
cludes the statistics from the period 
of independence in Lithuania and 
now. In 1940 Lithuania had 1,580 
priests, now 869, and most of 
them are not allowed to perform 
their priestly duties. In 1940 there 
were 721 churches (now 567), 378 
chapels (now 4), 118 convents 
(now none.) In 1940 catholic organi-

Meanwhile General zeligowski 
and his “volunteers” were busy in 
occupied Vilnius territory much as 
if they were in their own home. 
All of occupied eastern Lithuania 
was named “Litwa Srodkowa” 
(Central Lithuania), a name never 
before mentioned in history. The 
Poles also introduced the following 
things: a new coat-of-arms for the 
territory, consisting of the Polish 
eagle and the Lithuanian Vytis; 
the existing Lithuanian offices were 
banished to Lithuania; Lithuanian 
newspapers and organizations were 
closed and forbidden; the schools 
were shut down; the Polish militia 
took the place of the authorities; 
Polish was declared the official 
language, etc. By October 20th, 11 
days after the occupation, new ter
ritorial postage stamps were issued.

The Poles, as it has been said, 
broke a treaty signed by them
selves, refused to be confined to 
the Vilnius’ territory and moved 
ahead into Lithuania in direction of 
Ukmergė. The Lithuanian army 
such units as were located in this 
sector resisted the drive. Some 
units were called in from less ac- 

zations had 800,000 members, now 
all these organization are banned, 
catholic schools confiscated. The 
catholic press had 7,500,000 readers, 
and now not even one publication 
is being printed.
The report also discusses the pres

ent situation of the Lith. diocese, 
the fate of Lithuania’s bishops, 
the history of the Catholic Church, 
the difficult years of the first com
munist occupation (1940-1941), Na
zi persecution, the second Commu
nist occupation, and so on. It is 
noted that Lithuania still exists as 
far as international law is con
cerned, and is recognized by the 
Free World. Lithuania’s fight for 
freedom is headed by the Supreme 
Lithuanian Committee of Libera
tion.

Bishop Brizgys states that the 
Lithuanian nation cries out for help 
from the council members, that 
silence should not be the reason for 
death of a catholic country. 

tive southern front to hold back the 
Polish break through at Ukmergė. 
A unit of the Polish cavalry, cutting 
through the weakly defended Li
thuanian front lines, penetrated 
deep into the Lithuanian interior 
and almost reached the town of 
Kėdainiai. But they were turned 
back at the last minute by Lithua
nian volunteers, militia and a few 
regulars, who banded together and 
drove the Poles back through the 
front lines.

Here it should be mentioned that 
the Lithuanian army at the time 
consisted of 9 regiments of infan
try, 2 regiments of cavalry, 12 bat
teries of artillery (each battery 
consisting of 4 various cannons), 
one armored train and some armor
ed vehicles (which took no part 
in the battles), several light planes 
and some other smaller units, such 
as pioneers, liaison-men, sanitary, 
veterinary service units, military 
school personnel, etc.

The Lithuanian army massed to 
meet the Polish enemy in the vici
nity of the small towns of Širvintai 
and Giedraičiai and engaged in 
two historic battles. On November 
19, 1920, at Širvintai, the Poles suf
fered heavy losses in men and 
material and began to retreat in 
disorder, leaving behind their 
staffs of a brigade and a regiment, 
about 200 prisoners and all kinds 
of arms. Two days later, on No
vember 21, 1290, the Lithuanian 
army outmaneuvered and overpow
ered the Poles at Giedraičiai, where 
the latter, suffering heavy losses 
again, fled in the direction of Vil
nius.

After these two victories the Li
thuanian army, in hot persuit of 
the enemy, was with a couple of 
days of Vilnius; but once again the 
International Control Commission 
interfered, demanding that hostili
ties cease. The Lithuanian govern
ment, foolishliy trusting that the in
ternational Commission would issue 
orders for the Poles to quit the 
Vilnius territory, agreed to end 
hostilities and await further deve
lopments. This decision, as we 
shall see later, proved to be dis
astrous.

(To be continued)
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Joseph J. Kowalski, Speaker of the House in the Michigan legislature.

((LITHUANIANS MAKE NEWS»

• Joseph J. Kowalski (Dem.), is a 
son of Lithuanian parents, born in 
East Chicago 53 years ago, a gra
duate of Valparaiso University, a 
lawyer.

Since 1928 he has worked in labor 
unions, where he fought many 
battles against communist infiltra
tors in the UAW, the CIO and other 
unions.

1949 he was elected to the Michi
gan House and since then has been 
reelected every election. This year 
the democrats have a majority of 
members and Mr. Kowalski be
came Speaker of the House.

During discussions regarding 
laws against communists, he de
clared; “I’ve probably run as many 
Commies out of Michigan as any 
man in the state”. And this, with
out doubt, is his greatest merit.

• An 8ft-tall abstract in bronze by 
Teisutis Zikaras was erected in Mel
bourne’s new Post Office Plaza. 
The sculpture is 6ft wide, and, 
cast in bronze, weighs three- quar
ters of a ton. The work resembles a 
three-quater moon. Mr. T. Zikaras 
came to Australia fourteen years 
ago. He is now an art lecturer at 
the Royal Melbourne Institute of 
of Technology.

• Pianist M. Motiekaitis recently 
successfully appeared on a televi
sion program in Chicago. At the 
De Paul University’s School of 
Music on Jan. 15th he performed 
a piano solo. Mr. Motiekaitis is a 
piano instructor at De Paul Univer
sity.

• Dr. Algirdas Nasvytis, member 
of the World Lithuanian Community 
Central Committee, will fly to the 

Lithuanian Congress of South Ame
rica, being held in Sao Paulo, Bra
zil, in February. He will acquaint 
the members of the congress with 
his book “Leave Your Tears in 
Moscow”, which has also been 
translated into Spanish.

• The 38th International Eucha
ristic Congress took place in Bom
bay, India last month. Present were 
the Pope himself, 10 cardinals, 300 
bishops and thousands of pilgrims, 
who came from all over the world. 
Lithuania was represented by Bish
op Brizgys and several Lithuanian 
clergy and laymen from the United 
States, Rt. Rev. Ant. Deksnys, Rev. 
J. Gurin,skas, Rev. J. Aleksiūnas, 
Rev. Ignas Urbonas, Vai. Šimkus 
and others.

A Lithuanian missionary, Father 
J. Svirnelis, who for the past ten 
years has worked in India, was also 
present. Father Svirnelis, with the 
help of Lith. Catholics from the US, 
has built several churches and 
schools for the children of India.

• Rev. P. Celiešius, together with 
representatives from other captive 
nations, participated in a seminar, 
at the University of Southern Cali
fornia and delivered a report on 
religious persecutions in occupied 
Lithuania.

Rev. P. Celešius resides now at 
Lithuanian St. Casimir’s parish in 
Los Angeles. He is editor of “Lux 
Christi” a monthly journal for Lith. 
clergy.

• Architect E. Vitkus has been 
appointed by the Federal Govern
ment to take the position of the 
post office department’s, New York 
region, head architect. He will have 

under his supervision all architec
tural plans in the New York region, 
which includes the state and city 
of New York, Puerto Rico and the 
Virgin Islands. These plans are for 
over 2000 federal buildings.

O According to the Guiness Book 
of Records, the world record for 
the longest continuous table-tennis 
session is held by Lithuanian.born 
R. Valteris, 23, of Tupsley, Here
ford, Gr. Britan.

• The U. S. picks the Armonas 
Family to tell world about living in 
the free world. Almost five years 
have passed since John Armonas 
of Cleveland and his daughter Don
na, were reunited with Mrs. Barba
ra Armonas and son John, who had 
been held captive behind the Iron 
Curtain for 20 years.

Last year the United States In
formation Agency sent its photo
grapher to the Armonas’ home to 
get pictures for a story to be used 
in many countries around the 
world.

“The story will be aimed at those 
who need to be reminded that there 
is a vital force that can penetrate 
an iron curtain or an iron ideology”, 
writes “The Cleveland Press”.

• Dr. R. Grenz, using Polish 
sources, has made a report on the 
“Archeological Investigation in the 
Territory of the Battle of Green
wald”. In excavations that began in 
1958 various weapons have been 
found: those of the Teutonic Order, 
Lithuania, Prussia, and Poland, 
coins and skeletons. In Faulen, 
where the Lithuanian army was 
stationed, a mass 15th century 
grave was found. No trace has yet 
been found of the church of Tan
nenberg, where the fallen barons 
were buried, according to the 
wishes of Jogaila.

(Wissenschaftlicher Dienst fuer 
Ostmitteleuropa, edited by Johann- 
Gottfrie<t-Herder-(Instiitut, Marburg 
and der Lahn. Aug. 1964, no. 8).

• The thirty-second volume of 
the Lithuanian Encyclopedia, pub
lished in the United States, has just 
come out. The two remaining vol
umes will appear before the end of 
the year. The same publisher is 
beginning work on a six-volume en. 
cyclopedia in English on Lithuania 
and Lithuanian affairs. The first 
volume will come out in 1966.

• A complete Lithuanian edition 
of Shakespeare’s sonnets has been 
published in Chicago. Dr. A. šeš- 
plaukis, Professor at Notre Dame 
Unversity, South Bend, Ind., who 
writes poetry under the pen name 
Alfonsas Tyruolis, started work on 
his translations 15 years ago at 
Innsbruck University when study
ing for his Doctor digree. A 
commentary accompanies his Li
thuanian version of the sonnets.

• On the Eastern shores of the 
Baltic Sea three-quaters of the 
world’s amber reserves are to be 
found. Most of them are in Lithua
nia, which has a long tradition of 
using amber for ornamental pur
poses. A part of the raw amber also 
comes from Koenigsberg (renamed 
Kaliningrad), where it is mined in 
the interior. A large amount of 
manufactured amber articles is 
exported.

• Pope Paul has appointed Fr. 
Francis Brazys, MIC,, titular Bishop 
of Zella, with special responsibili
ty for Lithuanian emigrants in Eu
rope. The new bishop, 49, first 
general counsellor of the Marian 
Fathers, resides in Rome.

The bishop-designate was born 
in Lithuania on Feb. 18, 1915. Af
ter being graduated from the Mari
an Gymnasium he continued his 
theological studies in Lithuania and 
abroad. Ordained in Dec. 1942, he 
completed his studies in Rome 
where he achieved doctorates in 
Theology in 1946 and in Philosophy 
in 1948. While a missionary in Ar
gentina, he founded the newspaper

Bishop-Nominate P. Brazys, MIC

“Laikas” (Time), which he edited 
for four years, and for a time was 
spiritual director of the Novitiate 
and Superior of the Marian Fathers 
in Avellaneda and Rosario.

This is the first appointment of a 
Lithuanian bishop in exile. Bishop 
V. Brizgys, a pre-war appointment, 
lives in the United States.

Out of the three remaining bish
ops in Lithuania, two are ‘impeded’, 
and are unable to perform their 
duties. There were twelve bishops 
in Lithuania before the war, the 
Roman Catholic population being 
over 2 million.

• First surveys carried out a 
few years ago located oil deposits 
south of the Baltic Sea in East 
Prussia, northern Poland and west
ern Lithuania. In Lithuania detailed 
drilling surveys to determine the 
extent of the deposits will be car
ried out during the period of the 
next Five-Year Plan (1966-1970), 
according to Lith. Communist news
paper “Tiesa” (10.9.1964). These 
explorations will determine whether 
extraction of the oil and natural 
gas is economically feasible.

• The Australian Communist par
ty is organizing “An International 
Congress of Peace and Disarma
ment”. Efforts are being made not 
only to include communists and 
their supporters, but also bishops of 
some faiths, members of the parlia
ment, and others. On Oct. 4 a meet
ing of anti-communist organizations 
was held. Present were also repre
sentatives of immigrant anti-com
munist organizations. It was de
cided to hold a mass meeting at 
Sydney on the opening day of the 
“Peace” congress. Lithuanians 
were represented in a large num
ber.
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Foto nuotraukos VI. Juknevičiaus

MONTESSORI VAIKŲ NAMUOSE CHICAGOJE

!. (Viršuje).
Kiekvienos Montessori klasės tikslas yra sudaryti sąlygas, kuriose 

kiekvienas vaikas galėtų atskleisti save, išvystyti savo gabumus. Vaikų 
Namų tikslas, šalia bendrojo auklėjimo, yra vaiko lietuvių kalbos turti
nimas. Tam yra visa eilė priemonių, pritaikytų vaikų amžiui ir jų vys
tymosi fazei. Nuotraukoje matome grupę vaikų dirbant ^u šia medžiaga.

Ii. (Kairėje vidury).

Šioje nuotraukoje abi mergaitės supažindinamos su vienetais, dešimtimis, 
šimtais ir tūkstančiais; berniukas atlieka atimties veiksmus dešimtainėje 
sistemoje.

III. (Kair ėję ž emai).
Grupė vaikų dirba su juslių lavinamąja medžiaga: čia naudojami staty

biniai trikmpiai, 8 spalvos su atspalviais, geometrinis kabinetas, dydžių 
bokšteliai.

IV. (Dešineje viršuj).

“Kalba yra pats ryškiausias tautinės individualybės ženklas ir drauge 
pats reikšmingiausias veiksnys atitinkamai bendruomenei sulydyti Į tau
tą,“ — sako dr. J. Girnius. Vaikų Namai Chicagoje yra gimtosios kalbos 
ugdymo vieta. Neturėdami šio amžiaus vaikams pritaikytos literatūros,, 
knygeles gaminasi pačiosi mokytojas. Rašytoja N. Jankutė-Užubalienė 
sukūrė tekstą prie mokyt. J. Juknevičienės surinktų paveikslų ir vaikai 
turi antrą “savos gamygos” knygelę ALGIUKAS MEDŽIOTOJAS. (Pirmoji 
buvo ANČIUKAS PYPLIUKAS).

Lessons at the Montessori Children’s School in Chicago, Illinois.

Amerikos Lietuvių Montessori Draugija jau antri metai turi Chicagoje 
darželį, kuriam vadovauja Stasė Vaišvilienė, baigusi Amerikoje Montessori 
mokytojų kursus. Darželyje, kurį šiuo metu lanko apie 50 vaikučių, dės
tymas vyksta lietuvių kalba, todėl darželį lanką vaikai labai grąžiąi kalba 
lietuviškai. Darželiu priimami vaikai nuo 2l/z metų amžiaus. (R. K.)
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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

LAIKINAI NUTRAUKTA.

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"

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

STATION WWIN — 1400 K. C.
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: pasauk žinių santrauka, mu
zika, dainos ir Magdutės pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Tel.: AN 8-0489

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

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

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

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS 

RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio 

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

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

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

Tek: HEmlock 4-2413.

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo programa 

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

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

Detroit, Mich.
LITHUANIAN MELODIES Radijo valandėlė 
girdima kiekv. šeštadienį 8:45—945 p.p. 

iš Detroito stoties WJLB — 1400 kil<
Pranešėjai: Patricia Brandza ir 

Algis Zaparackas 
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
WBMI — FM 95.7 mc. 

Kiekvieną sekmadienį 12:00 —• 1:00 p. p. 
Programos vedėjas A. Dragūnevičius, 
273 Victoria Rd., Hartford, Tek 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 vak 

42metrų banga (9.370 kk).

Montrealis, Canada
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS

Kiekvieną šeštadienį 5 vak 30 min. pp. 
CFMB stotis — Banga 1410.

Programos vedėjas L. Stankevičius- 
1053 Cr. Albanel, Duvernay, P. Q. Canada 

Tel: 669-8834

New York - New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ"

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

ir 97.9 meg. (FM).
Direktorius Jokūbas J. Stukas, 

1016 Schleifer Rr-, Hillside, N. J. 07205. 
Tel: 289-6878 (Code 201)

Kultūrinė liet, radijo valanda anglų kalba 

per SETON HALL Un-to stotį WSOU-FM 
pirmadienio vakarais 9:30. 89.5 meg.

Vedėjas J. J- Stukas.

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WTEL — 860 kilocyck 

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

Programas tvarko ir praveda redakcinis 
kolektyvas.

Rašyti: "Bendruomenės Balsas",
1203 Green St., Phila., 23, Pa.

Telef. PO 5-0932

Pittsburgh, Pa.
The First Lithuanian Radio Program in 

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

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

Povilas ir Gertruda Dargiai.
Visais reikalais kreiptis:

2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.

Rochester, N. Y.
Lietuvių Radijo Klubas

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

9:30 — 10:00 rytą.
Klubo valdyba:

Pr. Saladžius, garbės pirm., 309 Alphonse 
5t. (21); Pr. Puidokas, pirm. 38 St. Jacob 
St. (21); A. 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 
jedėjauR. Gaidytė, St. Ilgūnas, D. Šiurilie- 

nė, H. Žemelis.

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS

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

41,15 ir 50,34 metrų bangomis.
Vedėjas Dr. J. Gailius.

Circonvallazione NOMENTANA 162

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’^f.: 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 V ATICANO.

WASHINGTON, D. C.
Voice of America — Amerikos Balsas

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

dien Lietuvos laiku 19 vai- 30 min. — 
11, 13, 16, 19, 25 ir 31 metro bangomis; 
jos kartojamos 21 vai. 30 min. — vidutine 
251 m. banga ir 6 vai. ryto 25, 31, 41 ir 
.. 49 m. bangomis.
Pastaba: vasaros laiku, kai Lietuvoj 19:30, 
— Washingtone 12 vai- 30 min. dieną, 

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

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA

WBRY, Waterbury, 1590 Kilocycles 
Kiekvieną šeštadienio vakarą 

6:10 iki 7:00 p. m.
Programos vedėjas ir direktorius, 

John D. Adams (Adomaitis)
5 Harriet Ave., Waterbury, Conn. 06708 

Telefonas: 753-8898

LIETUVIŲ DIENŲ 
žurnalo ir knygy

PLATINTOJAI
uuivur. AMERIKOS VALST.i

oa.tirnore, Md. — A. Česonis.
Brooklyn, N. Y. — DARBININKAS; J. Pa

šukoms.
So. Boston, Mass. — D. Giedraitis, S. AAk’ 
kus,
Chicago, Lll. — K. Babickas; Balys Braz 

džionis; DRAUGAS; J. Karveis; MARGI 
NIAl; H. Naujoks; B. Pakštas; I. Sakalas, 
A. Semėnas; B. Stangenbergas; P. Švel- 
nys; TERRA.

Cicero, lll...— J. Memenąs, E. Stangen
bergas.

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

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

tas.
E. St. Louis, III. — A. Vaitkus.
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis.

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

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

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

ITALIJOJE:

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

Rev. A. Perkumas. Z. Domeika

ANGLIJOJE:

London — D. Daunoraitė.

KANADOJE:

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

Hamilton, Ont. — S. Bakšys; J. Pleinys.
St. Catherines, Ont. — K. Kudukis.
Montreal, Que.— P. Rudinskas (Parish Lib- 
Winnipeg, Man. — Br Bujokienė. /rary. 
W. Lome, Ont. — A. Kojelaitis.

AUSTRALIJOJE:

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

SKAITYKITE 
“LIET. DIENŲ” LEIDYKLOS 

IŠLEISTAS KNYGAS

Pakeitę adresą, tuojau praneškite, 
kad nesusitrukdytų žurnalo 

siuntimas.
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