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Front Cover / Pirmasis

Leonardas Valiukas, Los Angeles, Calif, vi
durinės mokyklos (high school) mokytojas, vi
suomenininkas, laikraštininkas. Jo pastango
mis 1961 m. vasario m. pradžioje buvo Įneštos 
Lietuvos laisvinimo reikalu pirmosios rezoliu
cijos JAV Kongrese; tais pat metais, jo ir kitų 
pastangomis buvo suorganizuotas Rezoliuci
joms Remti Komitetas, kuriam L. V. nuo to 
laiko iki pat šiandien vadovauja. Jis prie re
zoliucijų žygio pritraukė latves ir estus, jis 
taip pat surado daug pritarėjų ir žymių ameri- 
čių tarpe. 1965 vieną iš rezoliucijų pravedė 
Atstovų Rūmai, o šiais metais ir Senatas.

Leonardas Valiukasyra baigęs mokslus JAV, 
įsigydamas P. Kalifornijos Universitete baka
lauro ir magistro politinių mokslų laipsnius. 
Tuo tarpu John C. Fremont high school mo
kykloje Los Angeles mieste dėsto istoriją, ge
ografiją ir kitus visuomeninius dalykus.

L. V. yra aktyvus Ateitininkų, Lietuvos Vy
čių ir Lietuvių Fronto Bičiūnų organzacijų 
narys. Keletą metų aktyviai reiškėsi Kaliforni
jos amerikiečių respublikonų veikloje, užėmęs 
ar užimąs aukštus postus jų organizacijose bei 
komitetuose: porą kartų buvo L. A. County 
Republican Assembly vicepirmininku ir porą 
kartų California Republican Assembly vicepir
mininku.

Keletą metų buvo vienas iš LD redaktorių.
Leonard Valiukas, Los Angeles, California, 

President of the Americans for Congressional 
Action to Free the Baltic States, a nationwide 
organization, promoting the passage by the 
U. S. Congress of a certain legislation that 
calls for freedom for Lithuania, Latvia, and 
Estonia. Both Houses of the U. S. Congress 
adopted a resolution (H. Con. Res. 416) dealing 
with the aforesaid question.

L. Valiukas, a high school teacher for the 
Los Angeles City School Districts, holds his 
B. A. and M. A. degrees in Political Science 
from the University of Southern California. He 
has been active in the political life of Califor
nia: he served for two terms as Vice President 
of the Los Angeles County Republican As
sembly and also for two terms as Vice Presi
dent of the California Republican Assembly.

Foto L. Kančauskas

Back Cover / Antrasis

Plakatas prie Europos pavergtų tautų būsti
nės New Yorke, reikalaująs, kaip kitoms, taip 
ir Baltijos tautoms laisvės.

Poster of the Communist-enslaved nations in 
Europe in front of the building of the Assem
bly of the Captive Nations in New York City.



Chicagos Kristijono Donelaičio Aukštesniosios ir žemesniosios Lituanis
tinės mokyklos jungtinis mokinių choras, dainavęs lll-je Dainų šventėje, 
su mokyklos vedėju J. Širka ir dirigentais — mokyt. K. Skaisgiriu, muz.

P. Armonu ir mokyt. V. Gutausku.

Youth choir of the K. Donelaitis Lituanistic School in Chicago. Ill.

Ko siekta ir kas laimėta
Tai, kas ne vienam prieš kelerius metus atrodė gal tik graži fan

tazija, šiandien jau yra tapę realybe. Būtų permaža pasakyti, kad 
Baltijos valstybių laisvės reiklu JAV-bių kongresas priėmė rezoliu
ciją. Rezoliucija iškovota beveik šešerius metus užtrukusioje kovoje. 
Kova tiesiog dramatinę įtampą pasiekė spalio 10-22 dienomis, kada 
į ją tiesioginiai Įsikišo ir pats Lietuvos pavergėjas.

Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės praradimo niekas už atskirą 
politinį tikslą taip ilgai nėra kovojęs. Mūsų veiksniai prisilaiko pa
syvios politikos taktikos: reaguoti i sąlygas ir besikeičiančią situacinę 
slinkti. Iš čia sukurta vadinama “budėjimo” teorija. “Galvą naudoti 
geresniam dalykui, negu sienos daužymui”, vaizdžiai šią taktiką yra 
aptaręs vienas senosios kartos veikėjas.

1961 m. sausio mėnesį Los Angeles mieste rezoliucijų sąjūdį pra
dėję ir vėliau krašte prie jų prisijungę veikėjai pasirinko rezistencinį 
kovos kelią: nepaisant skausmo, trenkti galva ir į sieną, jei tik yra 
vilčių reikiamoje vietoje pramušti skylę.

Ko rezoliucija siekta ir kas laimėta?
Sąjūdžio iniciatoriai pačioje pradžioje nusistatė tris kovos etapus: 

a) pravesti rezoliuciją Atstovų rūmuose ir Senate, b) palenkti vy
riausybę Kongreso nutarimo vykdymui ir c) laimėti bylą Jungtinėse 
Tautose. Pravedus rezoliuciją abiejuose Kongreso rūmuose, pirmasis 
kovos etapas yra baigtas. Šiuo laimėjimu tolimesnėms laisvės kovos 
operacijoms pasisekė pirmą kartą Washingtone sukurti pastovią ba
zę, kuria ateityje naudosis ir tie, kurie šiuo metu bando šios bazės 
reikšmę paneigti. *)

Amerikos politinėje sistemoje užsienio politikai vadovauja pats 
prezidentas ir jis, kongreso nesiklausęs, gali daugelį sprendimų pa
daryti. Tačiau jei kuriuo nors užsienio politikos klausimu Kongresas 
bus tvirtai pasisakęs, prezidentas po to jau priešingo nutarimo ne
padaro. Tokia yra šios sistemos praktika. Baltijos valstybių reikalu 
priimtąja rezoliucija Kongresas reikalauja daugiau negu okupacijos 
nepripažinimo: reikalauja vyriausybę imtis tam tikrų veiksmų oku

pacijai pašalinti. Kiek ir kokių veiksmų vyriausybė imsis, priklausys 
nuo daugelio faktorių, k. t. nuo Rezoliucijoms remti komiteto toli
mesnės iniciatyvos, nuo visuomenės entuziazmo, nuo Amerikos vi
daus politikos, nuo tarptautinės konjunktūros ir 1.1. Tačiau praves
tąja rezoliucija Lietuvos okupacijos nepripažinimas yra garantuotas 
ilgam laikui. Ir tai, šalia bazės Washingtone sudarymo, yra antras 
labai reikšmingas laimėjimas. (Pastaruoju laiku buvo nuogąstaujama, 
kad JAV-bės gali Lietuvos okupacijos nepripažinimą atšaukti. “Šiuo 
metu ta galimybė atrodo visai reali”, “Naujienų” lapkričio mėn. 2 d. 
numeryje rašė patyręs politikas prel. M. Krupavičius).

Į kovos ir laimėjimo aktyvą reikia taip pat Įrašyti ir visą eilę kitų 
vertingų faktų:

1. Šešeri kovos už rezoliucijas metai Baltijos valstybių pavergimo 
klausimą Į didžiąją Amerikos spaudą, nuo Atlanto iki Pacifiko, yra 
Įnešę keleriopai daugiau, negu bet kuris kitas iki šiol buvęs laisvi
nimo žygis. Niekam nesiimant reikiamos iniciatyvos, Rezoliucijoms 
remti komitetas turėtų iš specialistų suorganizuoti stiprią informacinę 
tarnybą, nes propagandinė sritis pas mus yra apgailėtinai užleista.

2. Penki Amerikos valstybių gubernatoriai, septyni didžiųjų miestų 
burmistrai ir eilė kitų žymių amerikiečių tiesioginiai buvo Įsijungę 
Į Rezoliucijoms remti komteto darbus, savo autoritetu ir neretai ak
tyvia talka rėmę atskirus strateginius ėjimus. Pasiektas laimėjimas 
šiuos reikšmingus žmones dar labiau palenks mums ir mūsų reika
lams. Amerikiečių (ne tik politikų, bet ir intelektualų) Įtraukimas Į 
rezoliucijų sąjūdį ir toliau aktyviai turėtų būti tęsiamas.

3. Rezoliucijoms remti komiteto suorganizuoti šimtai tūkstančių 
laiškų ir vėliau išsivystęs baltų veikėjų asmeninis kontaktas su kon
greso nariais plačiai mums atvėrė Washington© vartus, ir mūsų Įtaka 
ateityje ten natūraliai stiprės. Ilgą laiką vykę solistiniai “žygiai” Į 
Washingtona mūsų laisvės kovai nebuvo vaisingi.

4. Rezoliuciniai rūpesčiai ne ceremonialiniais susitikimais, bet
Nukelta į 7 psl.
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Popiežius Paulius VI metiniame priėmime kal
basi su kolegijos rėkt. Msgr. L. Tulaba (deš.) 
ir klieriku J. Raugu.

Msgr. L. Tulaba and student J. Raugas in a 
reception by Pope Paul VI.

PONTIFIKALINĖ

Lietuviu Kolegija Romoje

dar akademinių laipsnių, turi tęsti studijas 
nuo vienerių iki trejų-ketverių metų, pagal 
pasirinktą specialybę.

— Kaip yra su klierikų išlaikymu Kolegi
joje? -

— Klierikų pragyvenimu rūpinasi Kolegi
ja. Beveik visiems yra skiriamos stipendijos. 
Net ir asmeniškoms išlaidoms padengti, jei 
kas negali pats lėšų pasirūpinti, Kolegija 
šelpia paskolos forma.

Kolegijai reikia lėšų. Būtų gera, kad lietu
viškoji visuomenė ateitų mums daugiau Į pa
galbą, nes Kolegijos išlaikymas kasmet su
daro labai didelę naštą. Ypač kreipiuosi Į 
tuos, kurie yra pasinaudoję Kudirkos Fondo 
stipendijomis, kad jie neužmirštų, jog yra 
studijuojančių, kurie yra reikalingi nūdien 
paramos, kaip jie buvo reikalingi anuomet, 
kai patys buvo studentai.

— Iš kokių kraštų daugiausia kandidatų 
susilaukiate?

— Skaičiumi daugiausia kandidatų atvyks
ta iš JAV-bių, bet proporcingai daugiausia 
pašaukimų iki šiol gauname iš Australijos.

— Ar visi įstojusieji baigia kolegiją?
— Būtų savos rūšies stebuklas, jei visi Įsto

jusieji ištesėtų ir pasiektų kunigystę. Dalis 
atkrinta. Paprastai seminarijose apie trečda
lis atkrinta. Pas mus, ačiū Dievui, teatkrito 
tik apie penktadalis. Gal dėl to, kad mūsų 
studentų skaičius yra mažas.

“Lietuvių Dienų” redakcijos nario Juozo Tininio pokalbis su prel. L. Tulaba, Šv Kazi
miero Lietuvių Kolegijos rektorium Romoje

— Gerbiamas Rektoriau, leiskite paklausti, 
kas per institucija yra Pontifikalinė Lietuvių 
Kolegija Romoje? Koks jos tikslas?

— Daug kartų spaudoje jau buvo atsakyta 
Į ši klausimą. Kartosiu. Šv. Kazimiero Kole
gija Romoje yra Įstaiga, kurioje auklėjami 
klierikai, siekią kunigystės, ir kunigai, siekią 
akademinių laipsnių. Sakau auklėjami, — 
nes Pontifikalinių kolegijų Romoje pirminis 
tikslas yra auklėti. Mokosi Romos Kolegijų 
auklėtiniai Pontifikaliniuose Universitetuose. 
Kolegijose mokoma tik kai kurie šalutiniai, 
papildomi, atskiroms tautybėms specialūs 
privalomi bei reikalingi dalykai.

— Kiek šiuo metu Kolegijoje yra klierikų 
ir kokių tautybių?

— Normaliai visi klierikai yra lietuviškos 
kilmės. Pasitaiko viena antra išimtis. Šiais 
metais turėsime vienuolika klierikų. Iš jų 
vienas danas ir vienas vokietis, kiti — lietu
viai. (Danas faktiškai nepriklauso mūsų Ko
legijos šeimai; jis pas mus yra svečio teisė
mis. Vokiškos kilmės jaunuolis yra pilnatei
sis mūsų klierikas: jis, kaip ir kiti, mokosi 
ir rengiasi apaštalavimo darbui Lietuvoje). 
Be klierikų, turime studentų ir kunigų: vie
nas jų lietuvis, vienas peruvietis ir vienas 
anglas.

— Kokio išsilavinimo jaunuoliai į Kolegiją 
priimami?

— Kandidatai į Kolegiją turi būti baigę 
gimnaziją arba tolygų mokslą (Amerikos 
junior college).

— Kiek metų klierikas turi studijuoti, kol 
gauna kunigo šventimus?

— Kolegijos klierikai turi išeiti dviejų ar 
trijų metų filosofijos kursą ir ketverių metų 
— teologijos. Vadinasi, iki kunigystės turi 
mokytis 6 ar 7 metus. Po to, jei kas siekia
Kolegijos alumnai su profesoriais, vadovyve, 
svečiu vysk. V. Brizgiu ir kitais svečiais.
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— Kokio vyskupo jurisdikcijai baigusieji 
priklauso ir kas aprūpina juos pastoraciniu 
darbu?

— Visi mūsų Kolegijoje Įšventinti kunigai 
priklauso Lietuvos vyskupijoms. Iki Į Lie
tuvą negalima grįžti, jie, baigę mokslą, vyks
ta Į Įvairius kraštus ir dirba Įvairių vysku
pijų žinioje. Susirasti vyskupą jaunam Kole
gijos kunigui padeda Kolegijos vadovybė. 
Daugiausia jie yra nukreipiami Į ten, kur 
yra lietuvių.

Alumni of the Lithuanian Pontifical Acade
my with their /professors and guests.
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Msgn. L. Tulaba, Pontifikalinės šv. Kazimiero 
kolegijos Romoje rektorius.

Misgr. L. Tulaba, Rector of the Lithuanian 
Pontifical College in Rome.

— Ar yra vilčių, kad ateityje kandidatų 
skaičius į Kolegiją didės?

— Vilties visada yra. Bet jos išsipildymas 
priklauso ne vien nuo Kolegijos vadovybės, 
o taip pat ir nuo (juo labiau) visos lietuviš
kos katalikiškos visuomenės.

— Lankydamasis Romoje, pastebėjau, kad 
prie Villa Lituania yra statomas naujas pa
statas. Ar numatoma jame rezervuoti bent 
vieną aukštą Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijai?

— Ne kartą ir ne iš vieno tenka girdėti 
lyg ir savos rūšies priekaištą, kad Kolegija 
nesirūpinanti Lietuvių Katalikų Mokslo Aka-

Šv. Kazimiero kolegijos rūmai Romoje.
St. Casimir College in Rome.
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DIDELIS LAIMĖJIMAS LIETUVOS LAISVINIMO KOVOJE

Rezoliucijos Lietuvos laisvinimo reikalu pravedimas JAV Kongrese 
ir tolimesni Rezoliucijoms Remti Komiteto darbai

Šių metų spalio 22 d. JAV Senatas priėmė 
rezoliuciją dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tautų laisvo apsisprendimo. (Pernai tokia 
rezoliucija pravesta Atstovų Rūmuose). Dėl 
to džiaugiasi ir rašo mūsų ir mūsų kaimynų 
spauda, labai vertindama patį faktą ir iš to 
seksiančias tolimesnes išdavas. Tačiau yra 
balsų, klaidinančių visuomenę.

LD redakcija, norėdama duoti žinių iš pa
čių pirmųjų šaltinių, kreipėsi į L. Valiuką, 
rezoliucijų pradininką ir veikėją. Mūsų ko
respondentas patiekė keletą klausimų, į ku
riuos L. Valiukas trumpai atsakė.

— Rezoliucijų žygininkai, vadovaujami Re
zoliucijoms Remti Komiteto, pravedė rezo
liuciją Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvės 
reikalu JAV kongreso abiejuose rūmuose, — 
kokios nuotaikos komiteto ir kt. narių tarpe?

— Darbas buvo sunkus ir ilgas. Į šį žygį 
buvo įsijungę tūkstančiai lietuvių, latvių, es
tų ir kitų amerikiečių. Be abejo ,esame visi 
nepaprastai patenkinti, galėję ir pajėgę pra
vesti vieną iš rezoliucijų (H. Con. Res. 416) 
ir Atstovų Rūmuose ir Senate. Tai milžiniš
kas laimėjimas Lietuvos laisvinimo kovoje.

— Tam tikrų asmenų ir tam tikroje spau
doje jau buvo minėta, kad, panašių rezolicijų 
yra buvę pravesta JAV-bių Kongrese ir pra
eityje. Ką į tai pasakytumėte?

— Visų pirma — tai netiesa. Tai mažos 
saujelės ir blogos valios žmonių darbas. Jie 
visą laiką mums kliudė, stengėsi klaidinti vi
suomenę. Jau nuo 1961 m. jie reiškė nepasi
tenkinimą komiteto vadovybe ir darbu ir 
šmeižė, kiek tik galėdami juos ir tuos, kurie 
tik jungėsi į rezoliucijų darbą. Jeigu jie sako, 
kad panašių rezoliucijų esą buvę pravesta ir 
anksčiau, tegu jas išvardina ir paskelbia.

— Kokie tolimesni Rezoliucijoms Remti 
Komiteto žygiai?

— Su rezoliucijos pravedimu JAV-bių Kon
greso abiejuose rūmuose komiteto darbas 
toli gražu nėra baigtas, o padaryta tik gera 
pradžia, žengtas didelis žingsnis į priekį Pa
baltijo kraštų laisvinimo kovoje. Taigi, Rezo
liucijoms Remti Komitetas, apjungiąs beveik 
visus aktyvesnius ir žymesnius lietuvius, lat
vius, estus ir eilę kitų amerikiečių, dės visas 

demija. Man šios kalbos atrodo keistos. Ko
legija turi pakankamai rūpesčių. Kolegijos 
išlaikymas yra sunki našta. Visų pirma mes 
rūpinamės Kolegijos išlaikymu. Tai mūsų 
pareiga. LKMA (Liet. Kat. Mokslo Akade
mija) turi žmones, kurie jos reikalais rūpi
nasi. Tiesa, LKMA mums yra artima ir bran
gi. Jei Kolegija pasieks kada to, kad galės 
jaustis ekonomiškai pajėgi ir nepriklausoma, 
ji priglaus prie savęs ir LKMA-ją ir padės 
visiems, kurie dirba Lietuvos Kataliku Baž- 
nvčios labui. Tuo tarpu manau, LKMA-jai 
"alėtų ir privalėtų padėti tie, kurie yra pa
jėgūs ir tikrai permažai kreipia dėmesio į 
lietuviškus ir katalikiškus reikalus.

pastangas, kad krašto administracija imtųsi 
žygių tą rezoliuciją įgyvendinti, perkeliant 
Pabaltijo kraštų bylą į Jungtines Tautas ir 
kitus tarptautinius forumus ir ten tinkamai 
ją apginant. Ateities žygių ir darbų planai 
detalizuojami ir pradedami vykdyti.

— Ar nemėginate sueiti į ryšį su kitais mū
sų veiksniais ir ar nebandote gauti talkos ir 
paramos iš jų?

— Mūsų komitetas veikia ne kaip lietuvių 
vienetas, o kaip amerikiečių junginys — or
ganizacija. Bandėme ir bandome gauti kiek 
galima talkos ir paramos iš visų centrinių 
lietuvių, latvių, estų ir kitų emerikiečių or
ganizacijų bei veiksnių. Nepaprastai daug 
talkos ir paramos esame sulaukę iš Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės centro valdybos na
rių ir iš JAV LB vyr. tarybos eilės narių bei 
iš eilės LB apylinkių. Kaip visi žinome, LB 
veiklos sritis bent šiuo metu nėra vien tik 
politinė, todėl jos vadovybė ir visi vienetai 
negalėjo ir negali skirti pilno dėmesio mūsų 
žygiui. Nepaprasto pritarimo visam reikalui 
sulaukėme iš Vliko, kai jam vadovavo a. a. 
dr. A. Trimakas. ALTaryba mūsų žygio ne
rėmė ir neremia, o tik protarpiais tam tikri 
jos vadovybės nariai mums tik kaišiojo pa
galius į mūsų žygio ratus. ALT oficialiai 
raštu yra atsisakiusi paremti Rez. Remti Ko
miteto žygį finansais. Paskutinėje ALT kon
ferencijoje tik du jos dalyviai (R. Mieželis ir 
V. Adamkavičius) pasisakė už pasveikinimą 
Rezoliucijoms Remti Komiteto rezoliucijos 
Kongrese pravedimo proga, gi visi kiti bal
savo prieš. Tai tokia padėtis yra su mūsų 
kai kuriais veiksniais.

— Kas nulėmė rezoliucijos pravedimą JAV 
kongrese?

— Į šį žygį buvo įsijungę tūkstančiai ge
ros valios lietuvių, latvių, estų ir kitu ameri
kiečių. Nuo 1961 metų pradžios iki šiai die
nai Washingtona tuo reikalu pasiekė apie 
1,500,000 laiškų bei telegramų. Kasmet Re
zoliucijoms Remti Komitetas suorganizuoda
vo ir pasiųsdavo į Washingtona porą ar net 
daugiau delegacijų, kurios aplankvdavo be
veik visus kongreso narius ir padarydavo į 
iuos spaudimą rezoliucijų pravedimo reika
lu. Šios vasaros metu buvo suorganizuotos 
net trys delegacijos, kurios aplankė visus se
natorius bent po pora ar net tris kartus. Vi
sa eilė žymių amerikiečių buvo įjungta į šį 
darbą ir jie panaudoti pilnu jų svoriu da
rant spaudimą į kongresmanus ir senatorius. 
Lietuvių, latvių, estų ir kitų amerikiečių 
spauda suvaidino čia nepaprastą vaidmenį. 
Rezoluiciioms Remti Komitetas yra nepa
prastai dėkingas visai patriotinei lietuviu 
spaudai: Draugui. Darbininkui, Dirvai, 
T aisvaiai Lietuvai, Lietuviu Dienų žurnalui, 
Aidu žurnalui ir kitiems laikraščiams ir žur
nalams, kurie skyrė šiam reikalui nepapras
tai daug dėmesio ir šį žygį rėmė.

Trumpai — šis laimėjimas buvo atsiektas 
visų geros valios lietuviu, latvių, estų ir ki
tu amerikiečiu kietu, ilgu ir ištvermingu 
darbu, — baigė savo pokalbi L. Valiukas.
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Dr. P. Mačiulis
Taikai aukojamas mėnuo 
be taikos

Kaip žinia, taikai ginti prieš metus laiko pa
saulio akivaizdoje pirmą kartą New Yolrke pra
bilo popiežius Paulius VI-sis, kaip niekad nė 
vienas popiežius to nebuvo padaręs. Metų su
kaktyje Katalikų Bažnyčios galva paskelbė tuo 
pačiu taikos reikalu savo naują encikliką.

Po keleto valstybių galvų partizaninio važinė
jimo į Pekingą ir Maskvą, spalio mėnesio gale 
išskrenda ir Jungtinių Amerikos Valstybių pre
zidentas į konferenciją Maniloje, Philipinuose, 
prieš tai sustodamas dar penkiose valstybėse. 
Visos šios pastangos pasisako už taiką, už jos 
reikalą akivaizdoje besiplečiančio karo Vietna
me, kad pasaulin grįžtų taika.

Čia mes visai nesiimam spręsti, nei savo nuo
monės kam primesti, tačiau kiekvienas mūsų 
turi teisės pasakyti savo nuomonę.

Manome, kad pirm negu įgyvendinus taiką, 
labai pravartu užmesti akį į klausimą, o kas gi 
kaltas, kad tos taikos vis nėra, kad nuo pirmojo 
pasaulinio karo, ir ypač po antrojo — karo 
gaisrai niekad nebuvo užgesinti: vienoj vietoj 
prigesinus, žiūrėk, jis jau kitur įsiliepsnoja!..

Peržvelkim tik veik vieno šimtmečio įvykius, 
pradedant 1870-1 metais, kurie mus nuves iki 
1914 metų, o nuo 1919 metų jau spartesniu 
žingsniu pasiekiame 1939 metus... Nuo 1945 
metų iki dabar net ik tarpukario sąvoka pra
dingsta, nes nebėra kas nurodo, kada gi dides
ni ir mažesni karai buvo prigesinti, arba kas 
tiksliai nurodys, keliolika metų tebevyksta kru
vinas ir labai žiaurus karas Indokinijoje, o nuo 
1954 metų — Vietname...

Vokiečių-prancūzų 1870-1 metų karas, tiks
liau išsireiškiant, to karo didžiosios priežastys 
buvo Pareinio turtinga Elsass - Lotaringijos 
provincija; nelyginant, kaip mes svajojom iš 
lenkų atsiimti Vilnių, taip dantį griežė vokie
čiai prieš prancūzus.

Bismarkui gerokai aplaužius pačioje Vokie
tijoje savo baronus ir šlėktą, susidarė stipri vo
kiečių persvara prieš prancūzus, vis tebegyve
nusius Napoleono garso laikus. ’’Durch Gewalt” 
apjungti vokiečiai nesnaudė, bet kalė savo kal
vėse ginklus, o kai jų pakankamai prisidėjo į 
sandėlius, greit surado priekabę prieš prancū
zus, įteikė savo reikalavimus, kuriuos prancū
zai, žinoma, atmetė. Ir štai vokiečių karo veži
mas, kaip išsireiškė vėliau von Schlieffen’as, nu
riedėjo į Prancūziją, kur nepasiruošusius pran- 
zūzus vokiečiai prie Sedano sukūlė į šipulius!

Reikalas tuo dar nesibaigė: be teritorinių 
pralaimėjimų reikėjo sumokėti Vokiečiams 52 
milijonus aukso frankų katro kontribucijos. Mi
lijonas visuomet buvo ’’geras pinigas”, — pran
cūzai visus akso kuparus iššlavė.

Reikalas ’’atsigriebti” prancūzams ilgėliau už
truko, kol prieš vokiečius pasiruošė naujam 
1914 - 1918 metų karui, pasitelkę ir rusus. Po 
gero šimtmečio rusai buvo visai pamiršę Na
poleono žygius bei laimėjimus, gi čia pašonėje 
vokiečiai bruko Rusijon ne vien tik adatas, bet 
ir dvitračius. Pamanykit, net ir dviračius!..

Kad apglostytų rusus, prancūzų prezidentas 
Poincare padarė iškilmingą vizitą rusų carui, po 
rusų - japonų karo smarkiai praradusiam savo 
’’galybės didybę”, todėl aukšto svečio vizitas 
rusams buvo lyg atsipeikėjimas nuo žvalių ja
poniukų pasauliui atskleistos rusų molinės di
dybės.

Senesnio amžiaus mūsų žmonės pamena, kad 
pirmas pasaulinis karas (rusams baigėsi tragiš
kai, ir nebedaug betrūko, kad ir vokiečių kaize

ris būtų galvą padėjęs Berlyne, jei nebūt suska
tęs pabėgt į Olandiją.

Pirmojo karo laimėjimą prancūzai veik iš
skirtinai sau prisiskyrė, todėl ir taikos sutarties 
galutinus tekstus Versaly tik jie vieni teaproba- 
vo, net ilr Woodrow Wilsona (tuometinį Ameri
kos prezidentą) ’’užbovydami”, ką bekalbėt 
apie Loyd Georges ir kitus, kaip Nitti et tutti 
quanti.

Gerai atsimindami, kad vokiečiai po 1871 
metų karo iškraustė prancūzų auksą, dabar Ver
saly prancūzai užkrovė vokiečiams mokėti še
štus milijardus. Buvo patiekę pradinę devynių 
milijardų sumą, bet vėliau ’’nusileido”.

Bado išvargintam krašte ir sugriovus jų pra
monę, vokiečiai, aišku, negalėjo tokios didelės 
kontribucijos mokėti, jų pinigas smuko kasdien, 
kol 1922 metais visai į nieką pavirto.

Pasaulio vandenynų bei uostų užkariautojai 
anglai laikėsi taisyklės: parmušto žemėn priešo 
kojomis nebespardyti, tai viena, o kita taisykle 
laikė būtina — nugalėtam priešui palikti dar 
tiek jėgos, kad jis ilgainiui galėtų atsigauti ir 
padengti karo nuostolius, nes sunaikinus — 
nieko nebepeši. Kaip matote, tai ne Morgen- 
thau (žydiško keršto) politika.

Šitos taisyklės karšti prancūzai nesilaikė. Po 
pirmojo karo vokiečiai labai daug ko neteko, 
todėl jų Weimaro respublika greit supliuško, net 
ir Hindenburgo autoritetas nebepadėjo. Atėjo 
Adolfas Hitleris, pradėjo galąsti piktai užlauž
tą kirvį, Versalio sutarties nevykdė, ir po pen- 
kerių metų — 1939 m. rugsėjo 1 d. — pradėjo 
naują žiaurų karą, tiek pragaištingą, kad jis nė 
dabrtr nesibaigia, kadangi vadinami sąjunginin
kai po karo tesugebėjo Niurnberge įruošti kar
tuves, bet taikos sutarties su Vokietija vis 
dar nepasirašė.

Gal po mano šitų ’’ekskursijų” malonus skai
tytojas atspės lengvai, kad kur tik nėra geros 
taikos, ten negali būti nė gero tautų sugyveni
mo.

Jei šiandien kas ryžtųsi pravesti anketą Eu
ropos ir kitų žemės kontinentų valstybių tarpe, 
kuki iš ju šiandien patenkinta buvusio klaikaus 
karo pasėkomis, bijau, kad neatsiras nė vieno 
teigiamo atsakymo.

Jei statomas pastatas, o dar kokiam viešam 
vartojimui, iškasami pamatai, pripildomi greit 
stingstančiu cementu, — nes kaip gi statysi pa
statą be pamatų: jis suaižęs ir sugrius. Taip pat 
ir tautų bei valstybių gyvenime — sugyvenimas 
neįmanomas, kai nėra sutarimo, anot romėnų: 
clara pacta daros faciunt amicos, arba — po 
naikinančio karo — nėra sutarties.

Katras, 1939 metais prasidėjęs, 1945 metais 
baigėsi, bet taikos sutarties niekas nepasirašė, 
o mes galvojame apie taiką... Mes — visas pa
saulis...

Ką gi, kai nieko nebėra — belieka melstis 
kartu su popiežium.

Spaudoj ir gyvenime

PREMIJUOTAS KOMUNISTŲ BANDITIZ
MAS

Kai kuri mūsų spauda, ar nesiorientuoda- 
ma, ar iš per didelio noro būti objektyvia, per
sistengia informuodama apie lietuvių ’’laimėji
mus” okupuotoje Lietuvoje. Be jokios atran
kos skelbiamos žinutės ne vienu atveju patar
nauja ne tiek bešališkai informacijai, kiek ko
munistinei propagandai. Vienas tokių nesusi
pratimų buvo su ’’premijuoto” filmo ’’Niekas 
nenorėjo mirti” išgarisnimu.

Norėdami parodyti, ko filmas vertas, per

spausdiname beveik ištisai iš ’’Tėviškės Aidų” 
(Australijoje) Pr. P. rašinį, atskleidžiantį tik
ruosius to filmo ir jo gamintojų tikslus.

...Komunistinės propagandos mašina neatpa
žįstamai keičia net tolimos istorijos aiškius fak
tus, todėl su netolimos praeities 700 000 Lietu
vos partizanų (įskaitant už juos nužudytas ar 
deportuotas aukas) pradžioje manė susidorosią 
paprasta tyla. Dešimtmetį ištylėję iir pavergto 
krašto spaudoje neleidę paminėti net partizanų 
vardo, užsienyje vis plačiau apie jų herojiškumą 
kalboms sklindant, pagaliau buvo priversti apie 
juos prabilti ir patys žudikai. Į šį ’’dialogą” jie 
išėjo pirmiausia nukalę partizanams banditų var
dą ir spaudoje pagal užsakymą staigiai pasipylė 
apybraižos, novelės ir kitų žanrų ’’kūriniai”, 
vaizduoją, kaip jie kankino ir žudė taikius gy
ventojus itr net kūdikius. Nuostabu tačiau, kad 
bolševikai taip mėgdami spaudoje savo prana
šumą ir milžinišką pažangą lyginti su nepri
klausomybės laikotarpiu ir tuos teigimus grįsti 
statistika, niekuomet nepanaudojo pačio ryš
kiausio savo pranašumo pavyzdžio, kuriuo pa
tikėtume visi iš katrto — kad nepriklausomoj 
Lietuvoj buvo 1-2 banditai, o tarybinėj LTSR 
jų tuoj po karo buvo jau 700 000...

...Pagaliau ir prieš užsienyje sklindantį hero
jinį partizanų mitą nutarta imtis visų plriemonių. 
Tam tikslui Lietuvoje buvo užsakyta pagaminti 
filmas, kuris vaizdžiai parodytų partizanų ban- 
ditiškumą ir nuplautų dar šiltu krauju kruvinas 
komunistų rankas. Filmas vaizduoja taikią Lo
kių šeimą, kurios tėvą nužudžius partizanams, 
keturi Lokio sūnūs ryžtasi atkeršyti ir parodo
ma, kaip jie sunaikina Lietuvos karininko Ait
varo ir Apuoko vadovaujamus būrius. Komu
nistai pavaizduoti tikromis nekaltybėmis, kurie 
tik apie taiką tekalba. Ne tik rusų baudžiamųjų 
būrių, bet net stribų lyg nebūta. Su banditais 
lengvai susitvarko patys valstiečiai, kuriems ko
munistų agentai išdalina šautuvus. Tai bene 
gražiausias komunistinės kinematografijos triu
kas, galimas tiktai filme, bet ne gyvenime, nes 
ir šiandien už rastą pas valstietį net ir netinkamą 
vartojimui šaunamą ginklą, savininko laukia 25 
metai Sibire. Panašių triukų yra visa eilė.

Pagaliau filmas V. Žalakevičiaus režisūroje 
buvo iškeptas ir jį užsakiusios komunistų parti
jos užgirtas. Sugalvotas taikus pavadinimas: 
’’Niekas nenorėjo mirti”. Prekė pagaminta, pra
sidėjo pasiūla, ypač užsieniui, kuriam jis ir bu
vo gamintas. Išgarsinimo tikint jis vežiotas po 
visus užsienio filmų festivalius, bet... premijos 
ir garsas tekdavo vis ne jam, bet kitiems fil
mams. Tada trūko ir rusiška kantrybė. Napli- 
vat, mes patys jį premijuosim. Ir, štai, skaitome 
laikraščiuose, kad gegužės pabaigoje Varšuvoje 
vykusiame filmų festivalyje geriausiu filmu iš
rinktas ’’Niekas nenorėjo mirti” ir jam paskirta 
3 000 rublių premija. Hollywoodo pavyzdžiu 
premijuotas ir geriausias artistas D. Banionis 
tame pačiame filme...

Niekas nenorėjo mirti. Tas vardas tinka ne 
bolševikų padlaižiams, bet Lietuvoms partiza
nams. Ne valdžią norėdami nuversti ir ne Mas
kvą užimti jie eilę metų ginklu priešinosi ko
munistams, bet vengdami žudymų, kalėjimų ir 
išvežimų Sibiran jie kariavo už vienintelę teisę 
mirti savame krašte laisvu žmogumi. Jie neno
rėjo mirti, bet kito pasirinkimo bolševikiniame 
rojuje nebuvo.

Ir štai, aikštėse išniekintiems partizanų kū
nams senai supuvus Lietuvos patvoriuose ir Al
tajaus taigose, propagandos prikelti, jie bandi
tais aprengti... siunčiami į tuos pačius Vakarus, 
į kuriuos gyvi būdami negalėjo patekti, o jų ei
seną laurais papuoštoje karietoje lydi sachari- 
niškas minas nutaisę ir alyvos šakelėmis nešini 
pačios nekaltybės — komunistai.

Draugai, — kelią, ponai, — kelią kultūriniam 
bendradarbiavimui! — baigia rašinį Pr. P.

Ir kai kuri mūsų spauda naiviai tą kelią ski
na, džiaugdamiesi partizanų pavertimu banditais 
ir tą darbą dargi vainikavus laurų vainiku!
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demokratų klubo atst., kun. J. Liau- 
ba — pranciškonų vienuolyno virš., 
D. Kezytė — akad. skaučių dr-vės 
pirm., A. Sniečkus, “Laisvės žibu
rio” radijo atst. R. Kezys, “L. ž.” 
radijo ved,, kongrm. J. P. Addabbo,

A. Mažeika, Rezoliucijoms Remti 
komiteto atst., prie. J. Balkūnas, 
kun. dr. K. Bučmys, “Darbininko” 
red., E. čekienė, žurnalistė.

Lithuanians of New York meet? 
Congressman J. P. Addabbo.

New Yorko lietuviai lapkr. 3 d. pa
gerbė JAV-bių kongresmaną J. P. 
Addabbo, kuris yra labai palankus 
lietuviams. Pagerbimą organizavo 
“Laisvės žiburio” radijo vadovybė, 
pagerbimas vyko pas prel. Balkūną. 
Kongresmanui dovanų įteikta liet, 
motyvais išdrožinėtas kryžius.

Nuotraukoje (iš kairės): K. Mik- 
las — LB N. Y. apyg. kult. reik, 
ved., D. Kezienė, K. Genevičienė,

Kongresmanas Glenard P. Lips
comb (R. — Calif.), dešinėje, pir
masis Įnešęs Lietuvos laisvinimo 
reikalu rezoliuciją Atstovų Rūmuo
se 1961 m. vasario pradžioje, su Re
zoliucijoms Remti Komiteto pirm. 
L. Valiuku (kairėje).

Rep. G. P. Lipscomb (R.—Callif.), 
right, was the very first Congress
man who inltiroduced a House Con
current Resolution, concerning the 
Baltic States, in the House in Feb. 
of 19 SI with Leonard Valiukas 
(left) President of the Americans 
for Congressional Action to free 
the Baltic States, a nationwide or
ganization.
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REZOLIUCIJA IR TOLIMESNI ŽYGIAI
Kongrese priėmus rezoliuciją, 

’’Laisvės žiburio” radijo atstovai 
susitiko su lietuviams palankiu kon- 
gresmanu J. P. Addabbo ir patiekė 
keletą klausimų..

— ...Kokios reikšmės turi šios 
rūšies rezoliucija?

Senatorius Thomas H. Kuchel (R. 
—Calif.), kairėje, su Rezoliucijoms 
Remti Komiteto pirm. L. Valiuku. 
Sen. K. daug pasidarbavo dėl re
zoliucijos pravedimo.

Sen. T. H. Kuchel (R. — Calif.), 
left, was the very first U. S. Sena
tor who introduced a Senate Con
current Resolution in 1961 that 
calls for freedom for Lithuania, 
Latvia, and Estonia; and L. Valiu
kas, President of theAmericans for 
Congressional Action to free the 
Baltic States.

— Tam tikra prasme galima sa
kyti, kad tai mandatas iš tautos, 
bet paprastai aiškinama, kad tai 
Kongreso mintis... Kiekvieni rū
mai yra savaiminga institucija. Šio
je institucijoje abeji rūmai — At
stovų ir Senatas — priėmė rezoliu
ciją po eilės metų kovos. Tai nėra 
įstatymas, ir ji nereikalinga prezi
dento parašo. Dabar ji kreipiama į 
valstybės departamentą, ir valstybės 
departamentas savo ruožtu paves 
ambasadoriui Goldbergui, Ameri
kos atstovui Jungtinėse Tautose, 
kad jis pateiktų klausimą Jungtinių 
Tautų darbotvarkei.

— Kokius žingsnius pasiūlytu
mėte rezoliucijos vykdymui pagrei
tinti?

— Rezoliucijos vykdymą pagrei
tinti šiuo metu galėtų asmeniški laiš
kai valstybės departamentui, laiškai 
ambasadoriui Goldbergui. Jungti
nių Tautų šefui, o po Kongreso 
pertraukos, po 1967 m. sausio 10, 
ryšiai su atskirais kongresmanais, 
kurie siūlė rezoliuciją, kad jie taip 
pat Įrašytų ar kitaip veiktų amba
sadorių Goldbergą ir valstybės sek
retorių Rusk pateikti rezoliuciją 
Jungtinėm Tautom.

— Ar manote, kad valst. depar
tamentas jautrus visuomenės opi
nijai?

— O taip, ypač dabar, kai de
partamentas stengiasi sutvirtinti 
santykius su Sov. Sąjungos ir va
dinamo komunistinio bloko sateli
tinėm valstybėm, — valstybės de
partamentas gali galvoti, kad nėra 
patogiausias laikas kelti Baltijos 
valstybių klausimą. Bet aš galvoju, 
kad departamentas čia klysta, nes 
šiose diskusijose (tarp valst. depar
tamento ir komunistinių valstybių) 
tai yira svarbus veiksnys, ir, jei mes 
siekiame išspręsti problemas, tai

Siekta ir laimėta...
Atkelta iš 3 psl. 

kovos dvasia surišo aktyviąją 
estų, latvių ir lietuvių visuome
nę. Planinga visų trijų tautų 
veiklos koordinacija — būtina są
lyga laisvinimo kovos sėkmingu
mui Latvių ir estų veiksniai Re
zoliucijoms Remti Komiteto lai
mėjimais didžiuojasi ir šio ko
miteto atstovus oficialiai kviečia 
į veiksnių konferencijas, mūsiš
kiai — ne.

5. Visuomenė Įtikinta, kad pri
vati iniciatyva, atremta Į idea
listinius motyvus, gali atlikti la
bai reikšmingus laisvinimo kovos 
uždavinius. Juk ir šiuo atveju, 
jei privačios iniciatyvos nebūtų 
buvę, šiandien šios rezoliucijos 
neturėtume. Privati iniciatyva 
būtina, kada oficialūs veiksniai 
visuomenės balso nepaiso, teisė
toms reformoms nepasiduoda, o 
prisiimtų pareigų neatlieka.

Kai srovė užtvenkiama, natū
ralu, kad prasiveržia fontanai.

Kovos ir laimėjimo faktus bū
tų galima giliau analizuoti, ir tų 
faktų sąrašą pratęsti, bet tai at
skiros studijos, o ne laikraštinio 
vedamojo uždvainys. Tačiau lai
mėjimo paraštėje, susipažinus su 
spaudos atsiliepimais ir inter
pretacijomis, veiksnių komuni
katais ir nutylėjimais, veikėjų 
viešu ir privačiu dialogų, tektų 
tam tikrą išvadą pasidaryti ir 
mum spatiems: visada atsiras 
tokių, kurie geriausias idėjas 
griaus, prasmingiausią darbą 
stabdys, laimėjimus savinsis, o 
jei negalės sau nuopelnų prisi
skirti, laimėjimo reikšmę neigs. 
Ret dėl to jokiam idealistiniam 
visuomenės sektoriui neverta iš 
kovos už Lietuvos laisvę išsi
jungti, ypač tokiais atvejais, kai 
susilaukiama jau ir kovos vaisių. 
Rezoliucijoms Remti Komiteto 
kovos vaisiai rodo, kad kovoja
ma gera kova ir kad ši kryptis 
reikia tęsti ir toliau — iki galuti
nio laimėjimo!

Juozas Kojelis

*) Šia baze jau naudojamasi. 
’’Elta” praneša, kad pravestoji re
zoliucija esanti ’’tinkama atrama 
Pavergtųjų Europos Tautų seimui 
vėl kreiptis į JAV vyriausybę ir 
prašyti, kad ji imtųsi naujų priemo
nių atstatyti Baltijos valstybių tei
sėms” Tas pats komunikatas toliau 
skelbia, kad Pavergtųjų Europos 
Tautų seimo politikos ir teisių ko
misija ’’nutarė rekomenduoti seimo 
generaliniam komitetui ir plenu
mui kad seimas iš naujo kreiptųsi 
tuo (reikalu į JAV valstybės depar
tamentą” (Žiūr. ’’Draugo” 1966 m. 
lapkričio 4 d. nr.). Red.

turime išspręsti visas problemas, o 
ši problema yra ta, kuriai neteisin
gai nebuvo skirta dėmesio per visą 
metų eilę.
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Palata Nr. 7
Romanas

Pradžia kovo mėn. numeryje

Ir negali suprasti, kad ne dėl teoretiškai ab
straktinių ginčų kiniečiai šveičia mus smėliu, 
švariau negu amerikiečiai, ir iš lėto organi
zuoja savąjį, nukreiptą prieš mus, interna
cionalą. Jei išjungsime iš sovietinio bloko 
Kiniją, Albaniją ir Korėją, kuri prie jų šlieja
si, o ir kituose kraštuose taip pat yra bruzdė
jimų, tai nuo to skelbiamo žmonijos trečda
lio vieningame socialistiniame lagery beliks 
tik viena dešimtoji, — tatai šiandieną jau ne
abejotinai galime konstatuoti. Taip pat nai
vu net ir galvoti, kad Lenkijoje ir Vengri
joje iš tikro yra socialistinė tvarka ir taika; 
lenkai ir vengrai — europiečiai, taigi, indi
vidualistai, ir jie niekuomet nesutiks su so
vietų oligarchijos satelito vaidmeniu. Ne vi
sai tvarkoje taip pat Cechoslovakijoje ir Ru
munijoje. O juk ir pas mus nepasitenkinimas 
kasmet didėja. Chruščiovas vis daugiau ne
pakenčiamas. Buvo ir pasikėsinimų prieš jį; 
nieko nuostabaus — žmonės badauja... Ir 
kad išgelbėtume Rusiją, mums, visai rusų 
šviesuomenei, tenka kovoti dviem frontais: 
iš vienos pusės reikia baigti su sovietiniu 
fašizmu, iš kitos — kovoti su mongoliška 
grėsme. O tam reikalinga Vakarų parama, 
ypač Amerikos.

Erdviame Nikola j Vasiljevičo bute, ku
riame jis gyveno kartu su ligota senute mo
tina, — jis buvo įsitikinęs viengungis, — to
kie susirinkimai dažnai vykdavo. Juose da
lyvaudavo vien tik vyrai.

— Mes rimtą darbą dirbame, — kaip išsi
tarė kartą Nikola j Vasiljevič, — ir galimas 
daiktas, kad mes būsime toji kibirkštis, iš 
kurios kils liepsna. Mes apsvarstome praeitį 
ir dabartį, ruošiame žmonėms ateitį. Gi mo
terys, tegu ir geriausios, vertina mūsų vy
riškus darbus vien tik pažiūromis tų vyrų, 
su kuriais jos miega. Besikeičiant meilu
žiams ar sugyventojams, keičiasi ir idėjos, 
jei jų iš viso būta, nes tai dalykas labai re
tas. Joms visiškai negalima patikėti tokių 
rimtų dalykų, kaip pasirengimas ateičiai. 
Pavojinga.

Nors nė viena moteris nedalyvavo tuose 
susirinkimuose, ir dalyviai, berods, gerai pa
žino vienas kitą, kartą, beveik tuo pačiu lai
ku, kaip atsitiko su Almazovu ir Zagogulinu, 
sanitarinė mašina atgabeno į palatą Nr. 7 ir 
Nikolajų Vasiljevičių Morionijų.

Jo jaunieji draugai ir mokiniai tiesiog ap
stulbo, sužinoję apie tai. Pirmiausia visiems 
kilo klausimas: “Kas išdavė?”

Slinko savaitės, mėnesiai, bet nieko tikro 
jiems nepavyko sužinoti. Jie ir toliau susi
rinkdavo. Priėjo iki to, kad jiems pasidarė 
sunku pažiūrėti viens kitam į akis — kiek
vienas jų kažkaip jautėsi kaltu.

Universitete pradėjo persekioti komjau
nuolius, kurie atvirai reiškė pasipiktinimą. 
Ypač tampė Kolią Žukovą ir Volodia Anto
novą. Juos tardė komjaunimo ir partijos sek
retoriai ir čekistai, o dažnai ir vieni ir kiti 

kartu. Volodei ir Toliui, kaip įprasta, sakė, 
kad jiems viskas gerai žinoma, ir, jei reika
laujama jų parodymų, tai tiktai tam, kad 
palengvintų jų likimą. Jie, girdi, paprasti 
vaikinai, neprityrę, ir Morionijus įtraukė juos 
į klystkelius; kol kas jie dar nenusikalto jo
kiais veiksmais, kitaip ir kalba su jais būtų 
kita; dabar gi norima tik jiems padėti, pa
tikrinti jų nuoširdumą, lojalumą; jų netgi ir 
iš komjaunimo organizacijos nepašalinsią. 
Tačiau žandarai nieko iš jų negalėjo išgauti.

Tolia Žukovas ir Volodia Antonovas buvo 
tokie skirtingi, kad drąsiai juos buvo galima 
vadinti antagonistais. Taip pat visiškai skir
tingai susiklostė ir jų gyvenimas. Ir nežiū
rint to, jie buvo dideli draugai.

Tolia — aukštas, šviesiaplaukis, svajingų 
akių, romantiškas ir netgi kiek moteriškas, — 
užaugo dvaro, jei jau ne šiltadaržio, atmos
feroje. Anksti nustojęs tėvų, — jo tėvas buvo 
generolas,— nuo dviejų metų amžiaus jis gy
veno su senele, taip pat generolo našle, ma
žame namely netoliese nuo Trejybės - Ser
gejaus Lauro vienuolyno. Namelis skendo 
žalumynuose. Aštuonių dešimčių metų Var
vara Petrovna Žukovą mylėjo gėles, bažny
tinį giedojimą, kažkokį labai gerą, visiems 
prieinamą Dievą ir visus tuos pomėgius per
davė Tolei. Ji gaudavo neblogą pensiją, o 
taip pat ir Tolei, — generolas Žukov, Tolio 
tėvas buvo kare užmuštas, gyveno jie be 
vargo. Neturėjo Tolia ir ypatingų reikalavi
mų. Jis neturėjo palinkimų prie girtų stu
dentų išvykų, prie vyno ar lengvos meilės. 
Jis daug skaitė, neblogai skambino fortepi
jonu, išmoko prancūzų kalbos, gerai mokėsi, 
istorijos fakultetan stojo iš pašaukimo ir uo
liausiai studijavo filosofijos istoriją ir bend
rai filosofiją. Jis galvojo, kad vyriausias už
davinys rimto, savistovaus istoriko, — ne 
partijos tarno, bet laisvai galvojančio, — 
spręsti pagrindinį klausimą: ar yra istorijoje 
kokia prasmė arba idėja? Ar žmonijos isto
rija yra tam tikrų įstatymų pagrįstas proce
sas, ar ji tik nešvankių anekdotų rinkinys? 
Dauguma studentų tokiais klausimais visai 
nesidomėjo. Jiems istorija buvo tik jų būsi
mu amatu. Jie turėjo kitų problemų: pini
gai, merginos, išvykos... Jie net nesuprasda
vo, kaip gali jaunuolį jaudinti tokie abstrak
tūs klausimai, — ar ne vistiek pat, ar yra ten 
kokie istorijos įstatymai, ar nėra, — kasgi 
nuo to gali pasikeisti? Todėl nenuostabu, 
kad susitikdamas su Volodia Antonovu, kurį 
kamavo tos pačios problemos, Tolia labai 
prie jo prisirišo ir visai nelinkęs į romantiką 
Volodia netgi pasijuokdavo iš to jo senti
mentalumo, nors taip pat pamėgo jį. Jei 
sakytume, kad Tolia išaugo šiltadaržio ap
linkumoje, tai Volodia išaugo tikriausiame 
katile, Rasdolnyj miesto pakrašty. Tėvų jis 
neprisimena ir net nežinojo, kas buvo jo tė
vas. Kazokė Marfa, prekiautoja, prostitutė, 
vagilė ir landynės laikytoja, — taip nuosek
liai keitėsi jos užsiėmimai pagal tai, kaip 
slinko metai ir nyko jos grožis, patrauklu
mas, vikrumas, sėkmė, sveikata, — sakė, kad 
Volodios motina taip pat buvo laisva mote
ris. Su kuo ji prigyveno Volodę, ji ir pati 
negalėtų pasakyti; ji žino tik, kad, vaikui iš
vydus pasaulį, keikė savo likimą, išsiuntė jį 
i stanicą °) pas kažkokią tolimą giminaitę, 
bet Volodia iš ten pabėgo ir gyveno katile, 
miesto pakrašty su kitais “bezprizornin- 
kais” **). Iš ten ir paėmė jį Marfa (jau savo 
vagiliavimo periode). Labai jau gražus buvo 
berniukas, vikrus, stiprus ir mažiukas — 

pats tas namams apvaginėti, į bet kokį lan
gelį įlįs... O ir veikė jis puikiai!..

Beveikdamas ir įkliūdavo Volodia. Perėjo 
kolonijas, lagerius, bet po viso trankymosi 
grįžo gimtinėn. Čia Volodia susidraugavo su 
vienu invalidu Kuzma, kuriam nupjovė koją, 
kai jis traukiniui einant nelaimingai iš jo šo
ko; jį tada gaudė kriminalinio skyriaus sek
liai. Šis invalidas vertėsi supirkinėdamas 
vogtus daiktus. Gyveno jis vienas, atsiskyręs 
nuo visų; gyveno nekaip — namuose netvar
ka, purvas, o žmogus jis buvo malonus, ge
ras, toks visuomet susimąstęs, mėgo rimtas 
knygas, ir labiausiai Šventąjį Raštą. Iš rašy
tojų daugiausia mėgo skaityti Leskovą, kurį 
žinojo atmintinai, lygiai kaip ir šv. Avakumo 
gyvenimą, Tomo Kempiečio “Kristaus seki
mą”, o taip pat šv. Augustino, Klaudiano 
veikalus, Prokopijaus “Slaptąją istoriją”. Pra
dėjo davinėti šias knygas Volodei, ir tas la
bai greit pamėgo skaitymą.

Volodia sumanė supiršti savo draugą Kuz
mą su Marfa. Visi jie vadino viens kitą “tu”, 
kaip lygūs. Volodia nežinojo nė jų tėvų var
dų, o gal būt niekad ir nebuvo girdėjęs juos 
tariant. Šioje aplinkumoje nepriimtas bet 
koks mandagumas. Jie visi turėjo savo pra
vardes: Kuzma vadinosi Pan, Marfa — Lei- 
ka, o Volodia — Pik

Ir štai kartą kreipėsi jis į Marfą:
— Klausyk, Leika, negražiai mes gyvenam, 

kaip sau nori, sakyk. Tau reikia tikro sugu
lovo, juk tu jau nebejauna. Aš dar mažas, 
vyro vietos užimti negaliu, gi tu dar pajėgi, 
— taigi aš noriu tau pripiršti Paną; jam 
boba reikalinga, nes jis taip gyvena, kad 
net šlykštu žiūrėti, netgi ir buizos nėra kas 
išverda. Pati žinai, kad jis rimtas vyras. Mes 
jau ir komerciškai susitarėm. Būtų šitaip: 
prekes mes atiduosime jam ir pusę pelno 
jam, kadangi sandėlys pas jį, o mes iš ša
lies, kad nė mur-mur! Jis dar pasakė, kad 
mano daliai specialiai atidėlios, nes aš jau
nas, gal išvyksiu į kitus kraštus, tai man bus 
reikalingas savas kapitalas.

Taip ir gyveno jie taikiai, gražiai. Vėliau 
vien tik vogtų daiktų pardavinėjimu vertėsi. 
Marfa šeimininkavo, o Volodia pradėjo mo
kytis ir taip įsitraukė į mokslą, kad visa kita 
pamiršo; baigė mokyklą su aukso medaliu 
ir pradėjo lankyti istorijos fakultetą, turėda
mas susikūręs jau savo filosofiją, kurios pa- 
grindan buvo padėtas Nietsches mokslas.

Volodia Antonovas buvo parašęs net filo
sofinį traktatą, pavadintą “Enriką”.

— Pasauly yra tik Žmogus, — taip jis rašė 
įvade, — visa kita tik mitas, fantazija, kvaila 
abstrakcija ir beprotybė trečiame laipsny. 
Žmogus viską gali, kadangi Žmogus — tai 
viršžmogis, tai yra dievas. Jų nedaug — tų 
Žmonių (nesumaišyti su žmonėmis). Bet 
nuo to laiko, kai jie atsirado pasauly, tai iš 
beždžionės kilę žmonės pradėjo juos gaudy
ti ir prirakinėti prie uolų — iš čia ir mitas 
apie Prometėjų. Žemė gi sukurta Žmogui, 
ne beždžionėms.

Bet beždžionės kitaip galvoja, — teisin
giau pasakius, — galvoti jos nemoka, o tas 
mintis joms įpūtė jų dresiruotojai bei tram
dytojai, daugiau žinomi vadų, pranašų, dva
sininkų vardais. Tramdytojai savo uždavi-

*) Stanica — kazokų kaimas. **) Našlai
tis, pamestinukas, vaikas, augąs gatvėje be 
jokios globos ir priežiūros. Vertėjo pastaba. 
niu laiko išdresiruoti visą pasaulį pagal sa-
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vo, netikrą, šabloną; jie nuolat kovoja tarpu
savy dėl pirmenybės, naikina vienas kitą ir 
savo bandas, bet nenurimsta ir nesiruošia 
nutraukti tos kovos, atvirkščiai, — tiek su
aktyvėjo, kad ryžosi paskutiniu atveju Įgy
vendinti senųjų Romos gyventojų šūkį: “Pe- 
reant mundus, fiat justita”, — kas laisvai iš
vertus reikštų: “Tegu žūsta pasaulis, jei ne 
aš jo valdovas!” Tikrumoje čia ir glūdi visa 
žmonijos istorijos prasmė, kurią stengiasi už
maskuoti, kiekvienas savaip, visa banda par
tijos istorikų ir literatų, ypač ekstremistinių, 
totalitarinių partijų.

Istorija galėtų tapti mokslu, jei ji atsitolin
tų nuo valstybės ir valdančių partijų, kaip 
kad padarė bažnyčia. Šitą suprato Prokopi- 
jus “Slaptosios istorijos” autorius, kurs rašė 
vieną oficialią istoriją — Romos imperatoriui 
Justinianui, kitą gi — sau ir pasauliui. Tik 
kad sąžiningą ir teisingą istoriką taip pat 
sunku rasti, kaip ir juodąjį deimantą.

Jaučiu, kad šiuo laiku pasaulis yra atsi
stojęs prieš naują uždavinį: pirma daryti 
žmonišką istoriją, tai yra baigti su beždžio
nių suokalbių, o jau paskui rašyti žmoniš
kumo istoriją.

Galimas daiktas, kad šitas uždavinys yra 
skirtas man, nes aš esu vienas iš tų nedauge
lio Žmonių. Minties laisvės — štai ko dar 
trūksta pilnam laimėjimui!

Visų pirma perkainuoti vertybes!
Taip mokė didžiausias pasaulio mokytojas 

— Fridrichas Nietsche.
Nietsche — vienintelis tikra filosofas — 

Idėjos kūrėjas!
Dostojevskis — vienintelis poetas — me

ninio pasaulio kūrėjas.
Atsiminkite, — nieko nebegalima pataisyti 

šiame pasauly.
Viskas turi būti išmesta į šiukšlyną — visi 

žmonių kalėjimai - valstybės, visos istorijos, 
ištisos rasės, o kartu su jais ir visi minkštkū- 
niai humanistai. Jie lygiai tiek pat nereika
lingi, kiek ir nevalgomi šliužai.

Kad būtų sukurta pasauly harmonija, 
reikia jį visų pirma gerai nuvalyti, kaip nu
valoma aikštė statybai prieš pradedant dar
bą.

— E, gal užteks, — pasakė Volodia Anto
novas, pakedenęs senu įpročiu savo tankius 
plaukus.

— Šalin nuo manęs, Šėtone! — baimingai 
numojo Tolia Žukovas.

— Išdėstykite savo replikas, Tolia, — tarė 
Nikolaj Vasiljevičius.

Tolia buvo labai sujaudintas, jo skruostai 
degė, balsas drebėjo.

— Su pagrindine Volodės teze, kad Žmo
gus, tai viskas, aš absoliučiai sutinku. Bet ir 
jį valdo ne Dievas, o Šėtonas, jei jau jis nu
kalbėjo iki to, kad reikia sunaikinti ištisą 
žmoniją. Viešpats pasakė: “Neužmušk!” Jei 
pažvelgsime iš grynai žmoniškumo taško, ir 
tai argi galima kurti naują pasaulį be huma
nizmo, — juk tada, jei nori būti nuosekliu 
iki galo, teks pateisinti fašizmą.

— Nepertempk, Tolia! — sušuko Volodia, 
pasakė ir pradėjo žingsniuoti po erdvų Ni
kolajaus Vasiljevičio kabinetą. — Priešingai, 
fašizmas yra tada, kai beždžionžmogiai nai
kina Žmogų, o tai kaip tik ir neleistina pa
gal pažiūras humanizmo, kuris eina prieš 
nežmoniškumą vardan Žmoniškumo. Pavyz
džių toli ieškoti nereikia. Beždžionžmogių 
niekšai mūsų krašte išnaikino beveik visus 
geresnius žmones, mūsų visuomenės elitą. 
Ar tai pagal tave humanizmas? O kodėl tai 

jiems pavyko? Todėl, kad savo laiku mes | 
jų neišnaikinom. Ir aš tvirtinu tau, — jei mes | 
neišnaikinsime tos bandos, tai jie išnaikins g 
ir mus.

— Ne, ne... šalin nuo manęs, Šėtone! — \ 
neigė Tolia.

— Negalima prievarta iškovoti laisvės. | 
Prievarta gimdo prievartą. Aš tikiuos, kad I 
mokslas ir technika, kurie jau šiandien daro g 
stebuklus, sukurs sąlygas, kuriose žmonija g 
galės išspręsti visas ekonomines problemas. į 
Jei visi turės pakankamai duonos ir, gal būt, f" 
cukraus, — tau, kad ir su tavo tokiu neįpras- J 
tu individualumu, leis gyventi taip, kaip tu ■ 
nori. Tikrame komunizme nebebus tų niek- | 
šybių, kurios paverčia niekais visus laimė- g 
jimus. Aš sutinku, kad pas mus nėra jokio ■ 
socializmo, — be abejonės, pas mus viešpa- l 
tauja fašizmas, — bet kai bus išspręstos eko- į 
nominės problemos, niekas tau nekliudys j 
skelbti Nietschės mokslo ar ko nors kito. ||

— Čia jūs labiausiai klystate, Tolia, — ta- | 
rė Nikolaj Vasiljevičius. Be jokios abejonės g 
teisus Volodia. Kodėl? Ogi todėl, kad, kai I 
bus išspręstos ekonominės problemos, niekas f 
tavęs nepasigailės, jei tu būsi Žmogumi, — j 
įsiviešpataus triumfuojančios, nutukusios ■ 
kiaulės. O nutukusi kiaulė taip pat turi savo ■ 
įpročius. Jai, kaip žinoma, patinka kriuksėti 
ir daryti visokias kiaulystes. Ir kiekvienam, 
kuris panorės dainuoti, o ne kriuksėti, ji tuoj 
pat užgniauš gerklę. Į kiaulių vieuolyną, jūs, 
Tolia, negalėsit lįsti su savo nuostatais, — 
kiaulei nieko nereiškia suėsti lakštingalą su 
visomis plunksnomis.

Beširdiškumas, kraštutinis žiaurumas — tai 
charakteringi bruožai visų kolektyvinių for
mų, vistiek, kas bevaldytų: partija, tironas 
ar karalius. Babilone, hitlerinėje Vokietijoje 
ir pas mus visi nusikaltimai liko nebaudžia
mi, vienu ir tuo pačiu pasiteisinant, — kad |Į 
jie buvo daromi aukštesniam tikslui — tau- g 
tos labui, gi tų tariamų tautų gamta nežino, g 
Žmogiūkščių banda dar nesudaro tautos, 
kadangi tai du skirtingi dydžiai, kaip oras 
ir lašiniai; tai dvi tarpusavy besigrumiančios B 
stichijos, nesutaikomos, kaip ugnis ir van- I 
duo, ir išeitis iš tų grumtynių gali būti tik | 
tokia: arba Žmogus nugalės galvijų bandą, g 
arba banda nutrins Žmogų nuo žemės veido. g 
Trečios išeities nėra. Nei kalba, nei geogra- f 
fine erdvė, nei papročiai nesujungs manęs p 
su Stalinu ar su Chruščiovu.

Abu mes kalbame rusiškai, bet vistiek ■ 
vienas kito nesuprantame ir niekuomet ne- g 
suprasime; ir, nors gyvename tame pačiame g 
mieste, bet tolimi vienas nuo kito, kaip že- = 
mė nuo Andromedos rūkų. O tuo pačiu lai- = 
ku man artimi Sartras ir Robbe-Grillet, nors 1 
aš niekad nesu buvęs Prancūzijoje ir pran- J 
cūziškai sunkiai kalbu. I

Panašiai nuolat ginčyjosi Tolia su Volodia. g 
Jie žinojo, kad mėgsta tą patį ir neapkenčia 1 
tų pačių priešų, gi jų keliai prie to buvo skir- l 
tingi, bet jiems taip atrodė, o tikrumoje jie I 
abu kopė tuo pačiu vingiuotu taku. Tolia 1 
Žukovas nepakentė prievartos ir žiaurumo, ■ 
gi Volodia išaugo prievartos ir žiaurumo jū- ■ 
roję. Jis, greičiausia, niekad nepamirš Naujų g 
Metų Nakties priekiniame vagone stambioje g 
mazginėje Tichorecko stotyje. Jų buvo ketu- f 
ri. Lošė akutę. Volodia Antonovas pralošė ! 
visus pinigus ir visus drabužius, kas tik buvo | 
ant jo — jis liko tik su vienom trumpom apa- įįj 
tinėm kelnaitėm. g

(Bus daugiau) g
i

IŠ LATVIŲ POEZIJOS

Valdemars Ddmbergs

LAPKRIČIO AŠTUONIOLIKTOJI

Virš Dauguvos dar skamba dainos, 
Kovos galingas ryžtas skrenda, 
Dar liepsnos pelenuos neblėsta, 
Latvių tauta liepsnot pribrendus!

Pilnų jau keturiasdešimt metų 
Kaip karo griausmas nebeaidi, 
Liūdni vėlių laivų likučiai 
Tamsių bangų jau neberaižo.

Šį rudenio vėlyvą metą
Kaip krintančios žvaigždės šviesa, 
Raudonai-baltai šviesai žėrint 
Pakyla latvių vėliava!

Rudens dienų grandinė rieda, 
Miglos banga tirštai tamsi;
Per jąją vis iš naujo skamba 
Latvių žirdžių balsai tvirti.

Ne, liks negęstanti per amžius 
Lapkričio Aštuonioliktoji!
Skambės ji per dienų gaudimą, 
Šviesia diena žėrės rytojui.

Andrejs Eglitis

ATSPINDŽIAI

Kaip mirštantys vandenys svetur esam —
Audra kur nusiunčia ir verpetai nusisuka 

lanku.
Nykstančiais bruožais — banguotas paviršius 

skausmingai sudreba, 
Kai akmeni įmeta ranka.

Kaip mirštantys vandenys svetur esam — 
Bėgančių dievų atspindžius savy nešam.

Iš latvių kalbos vertė
A. Bit.

“Atspindžių" originalas latviškai —

ATSPIDUMI

Lidzigi mirstošiem ūdeniem sveŠuma esam— 
Viesuls kur nugulst un straumes negriežas 

loka.
Zūdigiem vaibstiem — ravainais limenis 

sapigi ietrisas, 
lemet kad akmeni roką.

Lidzigi mirstošiem ūdeniem svešuma esam— 
Bėgušu dievu atspidums sevi nesam.
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Janis Klidzejs

Rožinis
Ilgai nebuvau sutikęs draugo ra

šytojo Izidoriaus Rudzato, gal būt 
jau nuo tėvynės dienų. Sėdėdamas 
ant Mičigano ežero kranto, kurio 
bangavimas jam, greičiausiai, pri
minė Latgalės mėlynųjų ežerų nera
mumą ir ramybę, jis man papasa
kojo kažkokią istoriją, kurioje jis 
pats sakė ’’jokių jaudinančių nuo
tykių nėra”.

Turiu seną rožinį, kuris kartais 
ilgai guli stalčiuje apdulkėjęs, bet 
kada pasijuntu be galo vienišas, 
nors ir dtraugų bei pažįstamų būry 
linksminamas, arba kai naktį neima 
miegas dėl kokio nors sunkaus šir
dies neramumo, susijieškau jį.

Nežinau, ar tai galima pavadinti 
malda, kuri tokiais atvejais ateina 
pas mane. Mano delnuose guli 60 
karolėlių virtinė su paauksuotu 
kryželiu gale. Gal delnuose mano 
paties kraujas yra pasidaręs jud
resnis, gal ši šiluma ateina iš ma
žojo rožinio ir iš tų svajonių ir 
minčių, kurias visi kiti rožiniai, 
pirma šio mažojo, šimtų šimtais 
metų apie save yra sutelkę, tačiau 
šią šilumą jaučiu ne tik savo del
nuose, bet ir aplink veidą ir daug 
giliau, ir pradedu matyti daug dau
giau, aiškiau ir toliau.

Tai buvo dar tėvynėje. Dirbau 
redakcijoje, dienos bėgo greit, su
manymų ir darbų pilnos, netruko ir 
tam tikro džiaugsmo.

Vieną gegužės popietį, sugrįžęs į 
savo darbo kambarį, radau ant sta
lo tris rožes ir po jomis mėlynai 
įvyniotą ryšulėlį. Su dideliu smal
sumu atidariau jį ir pradžioje neži
nojau, ką galvoti: ten buvo rožinis!

Pirma, ką suvokiau — jis buvo 
kaip reta, skoningas ir labai gra
žus. Karolėliai buvo padaryti iš 
tamsiai raudono akmens ir šviesoje 
juose atsispindėjo visų rožių spal
vos. Virtinėlės gale, prieš paauk
suotą kryželį, buvo rožės lapo pa
vidalo medalikėlis, kurio vienoje 
pusėje buvo Paryžiaus Notre Dame, 
o kitoje — Dievo Motinos atvaiz
das su prancūzišku įrašu aplinkui: 
Mergele, melskis už mus.

Stebėdamasis radiniu, nepastebė
jau, kad pridėtas ir mažas laiškelis. 
Aiškiu, bet beveik vaikišku, rank
raščiu parašytą, skaičiau:

’’Tas grožis, kuris į tavo mintis 
ir žodžius yra atėjęs iš linų žiedų, 
miško samanų, ežerų, iš mėlynųjų 
ir baltųjų naktų, tegul tavęs niekad 
nepalieka. Kaip tai labai reikalinga! 
Jei to nebūtų, nežinočiau daugiau 
kuo gyventi. Meldžiuosi, kad jis 
tavęs niekad nepaliktų. Melskis ir 
tu pats. Rožinį man atvežė mano 
brolis jūrininkas iš pasaulio.”

Parašo vietoje buvo du žodžiai: 
’’Kažkokia mergaitė”.

Pamaniau: truputį sentimentalu, 
bet vis dėlto gražu.

Klausinėjau darbininkų, kas visa 
tai atnešė?

Niekas nieko pietų metu nebuvo 
pastebėjęs. Daug kas čia ėję ir nu
ėję.

Senasis valytojas Nikodemas pa
sakė:

’’Nežinau... Čia aukštai pasišvais
tė tokia juokinga mergaitė ir nunė
rė žemyn. Ar kas pavogta?”

”Ne, ne!” numojau ranka. ’’Kaip 
ji atrodė?”

”Ar aš žinau...” Nikodemas su
murmėjo ir nuėjo.

Įsidėjau rožinį į švarko kišenę ir 
jį ten ilgai pamiršau.

Jau buvome toli nuo tėvynės, 
kai jį netikėtai radau ir turėjau gal
voti apie linus, kurie, gal būt, ten 
žydi taip pat, apie samanas miškuo
se, apie ežerus ir apie nežinomą 
mažą rankutę, kuri žegnojosi ir 
meldėsi, kad išliktų jos įsivaizduo
tas gtrožis.

Dabar tėvynėje viskas buvo dū
muose ir baimėje.

Kur esi tu, nežinomoji, kuri sa
vo gražiąją svajonę buvai atsiuntusi 
su tamsiai raudonai žėrinčiais ka
roliukais ir paauksuotu kryželiu? 
Gal mūsų žemėje, gal po žeme, gal 
toli kokiame nors miške už Uralo? 
Bet — gal būt esi kur nors čia pat 
arti ir klaidžioji taip pat, kaip visi.

Tu norėjai, kad aš melsčiaus.
Ne, aš nesimeldžiu.
Aš nesimeldžiu iš keršto, iš kar

tėlio iir dėl iš tėvynės išvaryto žmo
gaus pažeminimo. Kaukiu savy kaip 
koks pririštas šuo ir esu pasiruošęs 
kąsti kiekvieną, kuris sakytų ’’Būk 
ramus”.

Neturiu pasitikėjimo nei Dievu, 
nei žodžiais apie teisybę, nei visu 
tuo, ką vadina gėriu ir grožiu.

Einu toliau ir net nežinau, kur 
eiti. Jau toli brista ir eita. Net pusė 
pasaulio. Rožinis guli vis dar ap
dulkėjęs. Kartais jį prisimenu, bet 
nepaliečiu. Esu perdaug pavargęs, 
kad užsiimčiau kokiomis nors sva
jonėmis. Klausau tik proto įsaky
mų: ’’Kovoti dėl laisvės”.

Daug esu perdegęs. Dar norisi 
džiaugsmo. O džiaugsmo nėra — 
jau taip sunku jo rasti. Bet vienu 
dalyku vis dėlto reikia stebėtis: 
koks vienišas gali jaustis žmogus 
net ir dideliame linksmų žmonių 
būry, kurie sakosi esą tavo draugai.

Žinau, tai nėra jų kaltė. Kaltė 
tame, kad aš pats esu toks, koks 
esu.

Esu namie. Skaitau knygą. Išge
riu vyno stiklą. Ir jaučiu — darau
si dair labiau vienišas.

Kodėl? Kodėl?
Rodos, lyg būčiau praradęs ko

kią nors savęs dalį, kuri su manimi 
ir pas mane yra kadaise buvusi.

Kažkaip netikėtai ateina į galvą 
rožinis. Susiieškau ir nupučiu dul
kes. Maži, ugningi karolėliai žėri 
man ant pirštų.

Kur tu esi, nežinoji svajotoja? 
Niekad tavęs nesu matęs ir neži
nau, kokie buvo tavo plaukai, ko
kios akys ir rankos. Būčiau norėjęs 
pamatyti tavo veidą, kai tu meldeis. 
Gal niekad tavęs nematysiu ir nie
kad nežinosiu, kaip ir kur tavo ke
liai tave nuves, air jau yra nuvedę, 
bet tu dažnai esi čia, ir iš tiesų ta
da, kai esu labiausiai esu vienišas. 
Tu tada meldeis, kad pasiliktų ir iš
silaikytų grožis. Tu sakei, kad ne
turėtum kuo gyventi, jeigu jo ne
būtų... Bet jei tu esi gyva ir mane 
girdi, ir iš tolo dar kartais klau
sais — kuo gi tu šiandien gyveni, 
nes — žinau, kad to grožio, kuris 
buvo tada, jau nebėra. Aiškiai ži
nau—nei mano mintyse, nei mano 
žodžiuose to grožio jau nebėra... 
Pats esu svetimas tam, kuo kadaise 
buvau. Esu toli nuo pievų, kur kan
džiojau smilgų stiebus ir raudono 
dobilo žiedus. Esu apsivylęs pats 
savimi ir tais, kuriuos mylėjau ilr 
kuriais tikėjau. Kadaise buvau ug
niakuras, dabar esu tik nuodėgulis 
su karčiais dūmais. Atleisk ir už
miršk mane, jei tu iš kur nors gir
di... tu mūsų abiejų tėvynės ir jau
nystės linų žiede...

Nuostabu! Taip pasikalbu, ir 
man darosi lengviau. Nesijaučiu 
daugiau ir toks vienišas. Tarsi būtų 
kas nors su manimi pasikalbėjęs 
taip, kaip niekad anksčiau.

Ir ugningieji rožinio karoliai žė
ri mano delnuose visomis rožių 
spalvomis.

Niekad ir nė vienoje išpažintyje, 
nė bažnyčioje nesu galėjęs taip pa
prastai ir tikrai išsilaisvinti nuo 
sunkumo ir blogio didėjimo many
je, kaip kalbėdamas šį mažą rožinį.

Padedu jį ir apkloju savo akių 
džiaugsmu.

Tada vėl užmirštu. Ir brendu dar 
toliau.

Ateina kažkokia diena, kai dai
nuoju: ’’Dar metais jaunas, bet šir
dy senatvė...” Ir ši daina man pa
tinka, ji nepaleidžia manęs dieno
mis, savaitėmis, mėnesiais.

Kaip išgelbėtoja ateina mintis: 
kodėl turiu valkioti po visą pasauli 
šį prakeiktąjį savo kūno sunkumą? 
Taip labai esu branginęs laisvę. Vi
sur ir visame! Kodėl gi negalėčiau 
įsigyti jos ir palaikyti ją dabar taip, 
kaip aš pats noriu. Mane traukia 
akmeninių kalnų aukštumas ir tam
siųjų vandenų gilybes. Ten iš tikro 
yra neatsakytieji klausimai į viską! 
Kodėl nenumesti šių mano nubrai- 
džiotų kojų, sau pačiam nusibodu
sios galvos, iš kurios tik dūmai 
rūksta, į kokią gražią prarają, ku
rioje iš slėnio tamsos dar truputį 
spindi sniego baltumas? Atrba kodėl 
nuo kokio nors kranto nenuburbu- 
liuoti į vandenų gelmę ir ten nepa
silikti, kad nė vienam daugiau ne- 
sukelčiau rūpesčių: sakyk, ką dary
ti su šiais atšalusio žmogaus palai
kais?

Ne, visai nebloga idėja! Kiekvie
nu atveju tai tam tikros rūšies 
sprendimas.

J ieškau popieriaus lapo, nes gry
nai pagal paprotį norisi ką nors pa
rašyti. Kokią porą laiškų, kad bū
tų aišku, tegu niekas nemano, kad 
man kas nors kitas yra padėjęs pa
siekti savo laisvę.

Po popieriais atsikloja rožinis.
Ten jis yra, šaltai pagalvoju, bet 

paimu pirštais.
Žėri 60 ugningų karolių ir kry

želis.
Staiga išvystu vaizdą: su motina 

einame į bažnyčią. Rankoje turiu 
rožinį, žinoma, ne tą, kitą. Toks di
deliais rudais mediniais karoliais. 
Motina sako:

’’Kai nuodėmes būsi išpažinęs ir 
vėl bėgsi laukan, stenkis nenuminti 
nė vienos žolelės... Kiekviena žoly
tė yra gyva ir nori gyventi taip pat, 
kaip ir tu...”

Kodėl gi motina tada turėjo taip 
pasakyti? — pagalvoju.

Kiti vaizdai: veidai, veidai. Juo
kai. Šventės. Dainos. Draugai. Pa
siryžimai. Ir atviromis akimis sap
nai vienas po kito: toks, žiūrėk, bus 
tavo gyvenimas!

Tada lyg koks balsas iš tolo sa
kytų:

’’Tas grožis iš linų žiedų, miško 
samanų, ežerų, iš mėlynųjų ir bal
tųjų naktų tegu tavęs nepalieka... 
Jei taip nebūtų, nežinočiau daugiau 
kuo gyventi... Meldžiuosi, kad jis 
tavęs niekad nepaliktų... Melskis ir 
tu pats...”

Melstis? Kieno nors džiaugsmui, 
jei jo pats daugiau nebeturiu?

Vakare prieblanda mano kamba- 
dy, ir aš nenoriu šviesos.

Mintimis tarsi atsisveikinu su 
veidais šen ir ten pasaulyje ir su 
dalykais, kurie čia arti aplinkui 
mane.

Rytoj apie šį laiką gali manęs ir 
nebebūti, — galvoju.

Toks savotiškas žodis — nebūti.
Pasklaidau kai kurias knygas. Pa

skaitau vieną kitą sakinį. Ten yra 
ir toks juokingas sakinys: jei tavo 
gyvenimas niekam nereikalingas, 
tai kam gi tavo mirtis būtų labiau 
reikalinga?

Vis dėlto — rytoj manęs jau ne
bebus...

Bet ncrėtųsi dar kam nors gera 
padaryti. Taip visai paprastai — 
padaryti ką nors gera. Ką gi dabar 
galėčiau padaryti? Ir nežinau, ką!

Visiems, kurie man yra buvę ar
timi ir brangūs, negaliu suspėti net 
po laišką parašyti, nes jų būtų labai 
daug. Bet norėčiau juos kokiu nors 
būdu pasiekti šį vakarą. Tai mano 
paskutinė proga.

Flrisimenu, kad motina kadaise 
melsdavosi už vieną kitą žmogų, 
kuris jai ateidavo į galvą, nesvarbu, 
ar tas žmogus buvo arti, ar toli, gy
vas, ar miręs, draugas, ar nedrau
gas.

Nesu papratęs taip melstis, bet 
nedrąsiai pasiimu į rankas rožinį 
ir tyliai pradedu kalbėti ’’Tėve 
mūsų” ir Sveika Marija...”

Ir staiga tolumoje išvystu moti-
Pabaiga 17 psl.
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P. AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESUI ARTĖJANT

1. Pirmieji kongresai

Per paskutinį dešimtmetį Pietų 
Amerikos lietuviai padarė naują ir 
didelį žingsnį kultūros darbo ir 
tarpusaviu santykių sustiprinimo 
srityje — tai bendrų kongresų ruo
šimas kas antri metai.

I-mas PAL kongresas buvo su
ruoštas Argentinos lietuvių, vado-
Ulllllllllllllllllllllllllllillllllllllllillllllllllllllh

ROŽINIS...
Atkelta iš 11 psl. 

nos akis, ir jos į mane žvelgia tvir
tai ir liūdnai, kad negaliu išvengti 
šio žvilgsnio, ir pasidarau lyg su
stingęs.

Nežinau, kas čia yra atsitikę, bet 
pats savo ausimis girdžiu, kad čia 
prieblandoje mano kambary kaž
koks žmogus verkia. Air tai esu aš? 
Atrodo, kad esu net nustojęs mels
tis, bet matau tik motinos akis, 
liūdnai žvelgiančias į mane, ir ma
tau, kad mano kambary kažkoks 
žmogus verkia, ir jis tarsi turėtų 
mano kvėpavimą.

Nepastebiu, ar tai būtų buvęs 
šviesos spindulys, kuris į kambarį 
įspindęs nuo kokios noirs pro šalį 
pravažiuojančios mašinos, ar švie
sa yra savaime atsiradusi, bet man 
rodosi, tarsi aš matyčiau, kad ma
žasis Aglonos Dievo Motinos pa
veikslėlis ant sienos vis didėja. Ne, 
tai jo daugiau nebėra, bet yra tik 
šviesoje susisupusi moteris, ir mė
lynasis galvos šydas jai apdengia 
pečius. Nežinau, gal tai yra Aglo
nos Dievo Motina, gal tai yra ma
no paties motina, bet jaučiu — kaž
kokios rankos ima ir glosto mano 
galvą.

Dar norėčiau pajudėti, atsikelti, 
ką nors sakyti ar klausti, bet esu 
be galo pavargęs...

Kai pabundu, matau, kad už 
lango jau šviesi diena, ir matau, 
kad ant sofos gulėjau nenus.’frengęs.

Man apie ranką apsivyniojęs ir 
visą naktį taip buvęs rožinis, ir jo 
60 karoliukų žėri kaip ugnies ki
birkštys visomis gyvųjų rožių spal
vomis. Pajudinu juos savo delnuo
se ir juose sužėri šviesa įvairiomis 
kitokiomis spalvomis. Atrodo, kad 
čia matau suspindint taip pat linų 
žiedus, miško samanas ir ežero ban
gų keteras.

Nuostabu, taip nuostabu: norisi 
niūniuoti kokią nors dainelę, ir 
man atrodo, kad nuo šio (rožinio 
ugnies kibirkščių esu pasidaręs pil
nas naujos ugnies.

Mano mirusios svajonės pakyla 
ir skrenda, kad pasveikintų vienišus 
mano tėvynės žmones.

Jau nebesu daugiau karčių min
čių apdegęs pagalys, bet visai nau
jas ugniakuras.

Iš latviu kalbos vertė
A. Bltn. 

vaujant Lietuvai Išlaisvinti Centrui, 
bendradarbiaujant visoms organiza
cijoms. Kongresas įvyko Avellane- 
doje 1962 metų gruodžio 2-4 die
nomis. Jame dalyvavo Argentinos, 
Brazilijos ir Urugvajaus lietuviai. 
Daugiausia lietuvių, žinoma, buvo 
iš Argentinos didesnių miestų, lai 
buvo pirmas lietuvių susiartinimas, 
kuris išjudino Pietų Amerikos lie
tuvius ir sustiprino tarpusavio ry
šius.

II- sis PAL kongresas įvyko Uru- 
guajuje, Montevideo mieste 1963 
m. vasario 22-23 dienomis. Šiame 
kongrese dalyvavo tuometinis Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas dr. J. Sungaila su ponia iš 
Kanados. Jam buvo uždėtas Lietu
vių Bendruomenės ženklas.

Šiame kongrese lietuvių jaunimas 
pirmą kartą turėjo savo sekciją — 
konferenciją ir meninių pasirody
mų. Pradžią tam davė I-as PAL 
kongresas Argentinoje, kai dviejų 
kraštų jaunimas susipažino ir nuta
rė surengti bendras atostogas se
kančiais metais Argentinoje. Tai ir 
buvo padaryta — 1964 m. Kordo
bos kalnuose dalyvavo trijų kraštų 
■— Argentinos, Brazilijos ir Urugva
jaus — jaunimas.

III- sis kongresas įvyko 1965 m. 
vasario mėn. 17-21 dienomis San 
Paulo mieste, kur pirmą kartą taip 
gausiai dalyvavo delegacija iš Š. 
Amerikos. Tarp jų buvo A. Nas- 
vytis, tuometinis JAV L. Bendruo
menės vicep., V. Sidzikauskas, Vli- 
ko pirm., vysk. V. Brizgys, prel. 
J. Balkūnas, Tautos Fondo pirm., 
min. S. Lozoraitis iš Italijos ir kt.

Šiame kongrese labai daug prisi
dėjo brazilų katalikų jaunimas ”So- 
ciadado Brazileira de Defensa de 
Tradicao, Familia e Propiedade”, 
kuris jau prieš kongresą darė skel
bimus apie kongresą svarbesniuose 
Sao Paulo laikraščiuose. Visą kon
greso laiką šis jaunimas lydėjo ir rė
mė lietuviškas rezoliucijas bei lie
tuvių reikalus.

Šio kongreso metu gimė Pietų 
Amerikos Lietuvių Taryba, kuri 
sau tikslu pasistatė tęsti kongresų 
rengimus ir nutarimų vykdymo pri
žiūrėjimą bei rėmimą. Šiame kon
grese, kaip ir kituose, meno pro
gramoje pasirodė trijų kraštų jau
nimas: Argentinos šokių ansamblis 
’’Rambynas”, Brazilijos studentų 
šokių grupė ir Urugvajaus ’’Ginta
ro” ansamblio keli atstovai.

2. Pasirengimai IV-jam Pietų 
Amerikos kongresui

Iš eilės ketvirtas PAL kongresas 
įvyks Argentinoje 1967 metais. Ar
gentinos lietuviai šiam kongresui 
jau rimtai organizuojasi. Argenti
nos organizacijos ir spauda, susi- 
spietusios prie Argentinos Lietuvių 
Organizacijų ir Spaudos Tarybos, 

kuriai vadovauja Jonas Čikštas, 
1965 m. rugp. 8 d. sušaukė tam 
tikslui visų organizacijų ir spaudos 
atstovus, kurie išrinko bendrą kon
greso komisiją: 1. L. Sruoga, iš 
Pramonininkų ir Prekybininkų Są
jungos, 2. J. Gilvydis, iš Lietuvai 
Laisvinti Centro, 3. Z. Juknevičius, 
iš Radijo valandėlės, 4. K. Kliauga, 
nuo Lietuvių Susivienijimo Argen
tinoje, 5. J. Mičiudas, nuo Argen
tinos Lietuvių Centro, 6. St. Bab- 
ronis, nuo ’’Laiko” laikraščio, 7. 
Kun. A. Steigvila, nuo Lietuvių 
parapijos, 8. P. Gudelevičius, nuo 
Argentinos Lietuvių Bendruomenės, 
9. K. Misiūnas, nuo Šv. Cecilijos 
choro, 10. T. Jasinevičius, nuo šo
kių ansamblio ’’Rambynas”, 11. Br. 
Marcinkevičius, nuo ’’Mindaugo” 
draugijos, 12. K. Norkus, nuo ’’Ar
gentinos Lietuvių Balso” laikraš
čio, 13. Kv. Runimas, nuo Meno 
Mėgėjų grupės, 14. Dr. J. Sima- 
nauskas, nuo lietuvių akademikų, 
15. Ant. Švarlys, nuo Lietuvių 
Bendruomenės Rosario, 16. A. 
Bagdonienė, nuo moterų draugijos 
’’Birutės”; vėliau dar prisidėjo 17. 
J. Petraitis, atstovaujantis sporti
ninkus.

Iš šios komisijos 1965 m. spalio 
mėn. 15 d. buvo išrinktas kongre
so vykdomasis komitetas iš penkių 
asmenų, kurie pasiskirstė pareigo
mis taip: Z. Juknevičius — pirmi
ninkas, Julius Mičiudas — vicepir
mininkas, Stasys Babronis — I sek
retorius, kun. A. Steigvila — II 
sekretorius ir Kazys Kliauga — iž
dininkas.

Vykdomasis komitetas sudarė 
šias pagalbines komisijas: L Finan
sų komisija — rūpintis ir organi
zuoti lėšas; II. Jaunimo komisija— 
jungti Argentinos ir užsienio jauni
mą; III. Spaudos komisija — rū
pintis propaganda lietuvių ir argen
tiniečių tarpe; IV. Parengimo ir 
meno komisija — rūpintis menine 
ir parengimų programa; V. Sporti
ninkų komisija — rūpintis sporto 
reikalais ir pravesti rungtynes; VI. 
Svečių komisija — rūpintis svečių 
priėmimu ir jų apgyvendinimu.

3. Trijų įvykusių kongresų 
vaisiai

Po šešeTių metų ir po trijų kon
gresų matyti aiškūs darbo vaisiai. 
Visų pirma — trijuose Pietų Ame
rikos kraštuose įvyko didelis lietu
vių suartėjimas, didesnis vieni kitų 
pažinimas. Tų kraštų jaunimas tu
rėjo progos susipažinti ir dabar jau 
kartu dalyvauja kongreso rengimo 
dalrbuose, menu ir šokiais bei stu
dijomis, ruošia bendras vasaros 
atostogas, keičiasi korespondencija 
ir t.t.

Be to, kiekvienas kongresas nu
aidėjo per visą kraštą — par radi
ją televiziją ir spaudą. Vietiniai su
žinojo daugiau apie mus, mūsų is
toriją ir vedamas laisvės kovas. 
Taip pat šie kongresai rado atgarsį 
ir viso pasaulio lietuviuose — tre

tįjį kongresą sveikino beveik visos 
didesnės lietuvių organizacijos.

Pietų Amerikos lietuvių kongre
sai pasiekė ir toliau, negu lietuviš
koji bendruomenė — vietinių vy
riausybių žmones, Jungtinių Tautų 
sales ir pan. Jų garsas nuėjo iki 
pavergtos Tėvynės, kur broliai ir 
seserys išgirdo, kad Pietų Amerikos 
lietuviai vieningai ir neatlaidžiai 
darbuojasi lietuvybės išlaikymui ir 
Lietuvos laisvei.

Tuo garsus, tikimės, dar daugiau 
sustiprins sekantis, ketvirtasis kon
gresas, kuris jau nebe už kalnų. 
Jame bus baigti šiais metais nuai
dėję Jaunimo Metai; jis, reikia ma
nyti, pritrauks daugiau lietuvių iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių, jis 
gal būt ras būdų įjungti į savo dar
bus ir kitų P. Amerikos kraštų — 
Kolumbijos, Venecuelos — lietu
vius, kurie nenorėtų pasilikti už 
visos Pietų Amerikos lietuvių ben
druomenės ribų.

(Naudojantis kongreso komiteto 
pranešimo tekstu). R. K.

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti

Vaclovas Šliogeris, Antanas Smetona 
Žmogus ir valstybininkas. Atsiminimai. 
Išleido J. J. Bačiūnas, Sodus, Mich. USA. 
190 psl. Kaina 2 dol.

Pulk. V. Šliogerio, buvusio A. Smetonos 
adjutanto, atsiminimai apie A. Smetoną 
namuose, svečiuose, pareigose ir t.t.

Tėvų Pranciškonų misija. St. Catherines, 
Ontario, Canada. 1949 — 1964. Viršelį 
piešė N. Kulpavičienė. Gausiai iliustruota 
Tėvų Pranciškonų misijos 15 metų gyvavi
mo istorija. 52 psl.

Kun. dr. J. Vaišnoras, MIC, Bandymas 
įvesti Nekaltai Pradėtosios ordiną Lietuvos 
Lenkijos valstybėje. Atspaudas iš L.K.M. 
Akademijos Metraščio II tomo, 265-296 p. 
Roma, 1966.

A. L. R. K. Moterų Sąjunga. 1914—1964. 
A. L. R. C. Women's Alliance. Paruošė 
Donna Žilis. Išleido A.L.R.K. Motery Są
junga. Kalbą peržiūrėjo Danutė Augienė. 
248 psl. Gausiai iliustruota. įrišta kietais 
viršeliais.

Antanas Liuima, SJ, Moderniosios pa
žangos problemų klausimu. Atspaudas iš 
L. K. M. Akademijos Metraščio II tomo, 
329-351 psl. Roma, 1966.

Vilniaus varpai. Simfoninė kantata. Br. 
Markaitis, SJ. (Bells of Hope, Symphonic 
Cantata). Išleido Chicagos Lietuvių Opera. 
74 psl. gaidy su tekstu (K. Bradūno). Siun
čia "Muzikos žinios", 1602 So. 48th Ct., 
Cicero, III. 60650.

Kun. V. Bagdanavičius, MIC, Lietuviška 
Materialistinė Literatūra iki Nepriklauso
mybės paskelbimo. Atspaudas iš L.K.M. 
Akademijos METRAŠČIO II tomo 145- 
207 psl. Roma, 1966.

Garbė Tau, Viešpatie, kantata, parašė 
J. Gruodis (šv. Rašto vertėjo arkivysk. J. 
Skvirecko 25 metų vyskupavimo sukakčiai. 
(Žodžiai Bern. Brazdžionio). Suredagavo 
ir spaudai parengė prof. J. Žilevičius. Iš
leido kun. J. Vilčiauskas, L. šv. Antano 
parap. klebonas Ansonia, Conn. Atlikta 
Religiniam kongrese Washingtone. Gau
nama — Muzikos žinios, 1602 So. 48th 
Ct., Cicero, II.I
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Dalis "Gyvataro” šokėjų prie Hamiltono Rotušės prieš išvykstant j Ka
nados vakarus Reginą ir Winnipegą.

Iš kairės sėdi: Gediminas Breichmanas, Algis Kybartais ir Algis Chro- 
nianskis; II eilė j iš kairės stovi: Jūratė Venskevičiūtė, (Lionė Stanevičiūtė, 
Vida šopytė, Gintas Prunskus (akordeonistas), Sigutė šopytė, Silvija Mar- 
tinkuitė, Teresė Tumaitytė, Genovaitė Breichmanienė, vadovė; III eilėj: 
Amalija Fronczak, Antanas Elvikis, Birutė Palčiauskaitė Algis Palčiaus- 
kas, Aldona Volungytė, Vida Paškevičiūtė, Vytautas Beniušis, Nijolė An
tanaitytė, Gediminas Blekaitis ir Nijolė Tumaitytė.

Lith. folk dance group from Hamilton, with their director, Mrs. B. 
Breichmanienė.

HAMILTONO "G Y V A T A R A S"

Kaip ir ūkininkas pavasarį, išė
jęs į laukus, džiaugiasi gražiu der
lium, taip ir trečioji lietuvių skai
čiumi Kanadoje — Hamiltono ko
lonija, gali džiaugtis Gyvataro an
samblio atsiektais vaisiais tautinėj 
dirvoj, išgarsinus lietuvio ir Lietu
vos vardą svetimtaučių tarpe Ir vi
sa tai atlikta už Lietuvos ribų už
augusio jaunimo, dėl kurio sieloja
mės, norėdami jame išlaikyti lie
tuvišką širdį. Tam tikslui turime 
įsteigtas šeštadienio mokyklas, stu
dentų, ateitininkų, sporto organiza
cijas, vasaros stovyklas; tam šau
kėme pasaulio jaunimo kongresą ir 
pavadinome 1966 metus — Jauni
mo Metais.

Tačiau ne paslaptis, kad vienos 
organizacijos yra patrauklesnės pri
augančiai kartai, kitos vėl — susi
laukia mažesnio susidomėjimo, 
kaip negalinčios prisitaikyti prie 
šiandieninio dinamiško jaunimo gy

venimo. Jos egzistuoja tik uždara
me, lietuviškame, rate. Tačiau to 
negalime pasakyti apie tautinių šo
kių grupes, kurios jaunimui yra la
bai patrauklios dėka savo gvvumo, 
dinamiškumo ir iš dalies — kaip 
tąsa lituanistinės mokyklos, dirbant 
lietuviškoj aplinkoj, gyvenant lie
tuviškom nuotaikom, girdint tik 
lietuviškos muzikos akordus ir mū
sų tėvų kalbą.

Ir jeigu šiandien lietuvio vardas 
yra plačiai žinomas Kanados gy
ventojų tarpe — tai didelė dalis 
nuopelnų priklauso klevo lapo 
krašto tautinių šokių grupėms, o 
ypač didžiausiai ir stipriausiai iš jų 
Hamiltono Gyvataro grupei, turin
čiai savo tarpe virš šimto šokėjų.

Be abejo, ne vienas nustebs, iš
girdęs tokį gražų organizuoto jau
nimo skaičių tik iš 2200 asmenų 
kolonijos. Tačiau kaip ir kiekviena
me organizuotame gyvenime, taip

Hamiltono (Kanadoje) “Gyvataro” ansamblio jaunučių, jaunių ir jaunimo 
tautinių šokių grupės su vadove (sėdi viduryje) G. Breichmaniene.

Iš kairės į dešinę — I eilė: Loreta Zūbaitė, Regina Norkutė, Rita Pa- 
reštytė, Birute Pliskevičiūtė, Laima Deksnytė, Rita Urbonavičiūtė, Regina 
Gedminaitė Jūratė Jurgutytė, Sigutė Butkeviciute, Kristina Gedrimai,tė, 
Dainora Juozapavičiūtė, Kristina Pareštytė, Dana šopytė, Audra Gimžaus- 
kaitė, Jūratė Gimžauskaitė, Irena Norkutė, Adelė Lukošiūtė;

II eilė: Birutė Beržaitytė, Virginija Kairytė, Angelė Mikalauskaitė, Ro
ma Borusaitė Ramona Bagdonaitė, Dalia Visockytė, Virginija Stukaitė, 
Irena Paškevičiūtė Nijolė Stanaitytė, Genovaitė Breichmanienė (vadovė), 
Lina Verbickaitė, Anelė Kaminskaitė, Gina Vaitonytė, Laima Barkauskai- 
tė, Elytė Gedminaitė, Jonė Panavaitė, Giedrė Breichmanaitė, Janina Gry
baitė ;
III eilė: Vytautas Gedrimas, Antanas Gudinskas, Kęstutis Urbonavičius, 

Aloyzas Gedrimas, Juozas Gudinskas, Algis žilvytis Marijus Gudinskas, 
Vytautas Stukas, Kęstutis Kalvaitis, Rimantas Simaitis, Mykolas Panavąs, 
Jonas Orvidas, Arūnas Jonikas, Kazys Deksnys, Kęstutis Kaminskas, 
Raimundas Butkevičius ;

IV eilė. Ričardas Beržaitis, Algis Pašilys Vilius Butkevičius, Dana 
Latauskaitė, Danutė Kudabaitė, Vida Paškevičiūtė, Birutė Gužaitė, Nijolė 
Jankutė, Raimunda Kaulinskaitė, Lėlė Bagdonaitė, Nijolė Beniušytė, Audrė 
Sakalaitė, Birutė Rimkevičiūtė, Birutė Stukaitė Darija Deksnytė, Gintas 
Prunskus, Jūratė Venskevičiūtė;

V eilė: Amalija Fronczak, Teresė Tarnaitė, Vida šopytė, Lionė Stanevi
čiūtė, Danutė Vaitonytė, Silvija Martinkutė, Putonė Venskevičiūtė, Birutė 
Palčiauskaitė, Aldona Volungytė, Nijolė Antanaitytė, Jonas Kalmantavi- 
čius, Laimutis Vindašius, Henrikas Švažas, Romas Petrauskas;

paskutinė eilė: Alfa Stanevičius, Kostas Bieliūnas, Algis Choromanskis, 
Algis Kybartas, Vytautas Beniušis, Gedas Breichmanas, Gedas Blekaitis, 
Edmondas Dervaitis, Antanais Stanevičius, Romas Banaitis.

Lith. folk dance group “Gyvataras” in Hamilton, Canada.
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ir Gyvataro, teko nueiti sunkų ke
lią, praskynus jį Vandai Panavai- 
tei-Stankienei (dabar gyvenančiai 
Čikagoje) ir dabartinei vadovei Ge
novaitei Dumčiūtei - Breichmanie- 
nei, kurios visa siela atsidavė mū
sų tautinio meno išpopuliarinimui 
ne tik priaugančioje lietuviškoje 
Hamiltono kartoje, bet taip pat ir 
angliškai, prancūziškai, vokiškai ar 
ukrainietiškai kalbančioje Kanados 
tautų mozaikoje. To įrodymu yra 
puikūs atsiliepimai svetimtaučių 
spaudoj, įvairūs laimėjimai tarp
tautiniuose koncertuose, festivaliuo
se ar Kiwanis klubo rengiamuose 
konkursiniuose pasirodymuose, lai
mint juose pirmas vietas, daugelio 
tautų tarpe.

Toks didelis lietuviško tautinio 
meno pasisekimas, ypač viešuose 
koncertuose air Kanados Tautinės 
Parodos uždarymo iškilmėse To
ronte (kur visuome dalyvauja aukš
ti vyriausybės pareigūnai, o užda
rymo iškilmes stebi 20—25 tūks
tančių minia) negalėjo praeiti ne
pastebėtai Kanados federalinio par
lamento aktu įsteigta Centennial 
Commission (ateinančiais metais 
Kanada švenčia savo šimtmečio su
kaktį) ir ypač jos šaka — Canadian 
Folk Art Council, kurio direktorius 
L. Kossair, pažinęs Gyvatarą iš kitų 
pasirodymų, nutarė lietuvius pa
siųsti per du tūkstančius mylių į 
Saskečevano provinciją, apmokant 
valstybės iždo pinigais visas kelio
nės išlaidas, kurių susidarė pus
penkto tūkstančio dolerių.

Gyvataras buvo tik antroji iš 
visos Kanados etninė grupė, pave
dant jai tolimuose vakaruose Ka
nados šimtmečio proga supažindin
ti vienos tautybės atstovus su kitų 
tautiniu menu, užmegzti ryšius su 
kitų tautų kanadiečiais, išvystant 
geresnį vieni kitų pažinimą per 
per tautinį meną.

Reikia pripažinti, kad Canadian 
Folk Art Council padairė teisingą 
sprendimą, kviesdamas lietuvius 
šiai misijai, nes tarp šių dienų įvai
rių blizgučių, įvairių bytnikų gitarų 
ir būbnų — mūsų tautiniai drabu
žiai, mūsų gyva, natūrali muzika 
ir šokiai, giliai įstrigo į žiūrovų šir
dis, kaip kažkas naujo, gaivinančio, 
primenančio skaistų, pilną jaunat
viško džiaugsmo jaunimą. O juk 
kiekvienos valstybės tikslas ir yra 
turėti tik sveiką, atsparų, įvairių 
gyvenimo srovių nesugadintą kartą. 
O kad ji egzistuoja Kanados lietu
vių tarpe — tai įrodė 35-ių asmenų 
Hamiltono (Kanados plieno širdies) 
lietuviai, būdami ne tik geri to 
krašto piliečiai, bet kartu ir jų tėvų 
gimtinės tradicijų tęsėjai, įdėdami 
į įvairiaspalvę Kanados tautų mo
zaiką — lietuvišką šokį, kaip gin
tarą, atvežtą nuo tolimųjų Baltijos 
krantų.

Žengiant Gyvatarui į šešioliktuo
sius gyvavimo metus, palinkėkime 
jam ir toliau nešti aukštai iškėlus 
mūsų trispalvę.

K. Baronas

KANADOS LIETUVIŲ DIENA 
PASAULINĖJE PARODOJE 

MONTREALY 
1967

Kanados lietuviai gavo datą Pa
saulinėje parodoje Montrealy 1967

Hamiltono “Gyvataro” koncerto pertraukos metu. Sėdi: Siga šopytė, Vida 
Paškevičiūtė; stovi: Teresė Tumaitytė, Silvija Martinkutė, Vida Vaito- 
nytė ir Lionė Stanevičiūtė.

Dancers of “Gyvatars” group during intermission.
O

.

metais — Lietuvių Diena įvyks rug
sėjo 3 d. t. y. Darbo Dienos savait
galyje (sekmadienį). Vieta — mu
zikos ir koncertų paviljonas.

Apie gavimo ilgą procedūrą ir 
sutiktas kliūtis R. Verbyla, Lietu
vių Dienos Pasaulinėje Parodoje 
komiteto pirmininkas rašo Kanados 
lietuvių laikraštyje, ’’Nepriklauso

moj Lietuvoj” (išeina Montrealy).
Savo rašte R. Verbyla pamini ir 

kai ką iš numatomos programos. 
Lietuvių Dienos programa rūpinasi 
Kanados Liet. Bendruomenė ir at
skiri asmenys bei spauda.

Kanados latviai savo programą 
turės gegužės 21 d., o estai — bir
želio 2 d.
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Maloningoji / Our Lady of Mercy
Etninio meno muziejus, UCLA

Šv. Povilas
St. Paul, Lithuanian Folk ant

šv. Baltramiejus
/ St. Bartholomew, Lith. folk art

Rūpintojėlis / Sorrowful Christ, Lithuanian folk sculpture.
Etninio meno muziejus, UCLA 

Museum and Laboratories of Ethnic Arts and Technology 
UCLA

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS LOS ANGELES
UNIVERSITETE (UCLA)

Kalifornijos Universitete, Los 
Angeles, Ethnic Art galerijose, lap
kričio 20 dieną atidaroma lietuvių 
liaudies meno paroda, kuri tęsis iki 
kitų metų (1967) sausio 15 dienos. 
Ta proga Universitetas išleidžia 
platų eksponatų katalogą, kuriam 
išsamią Įžangą apie lietuvių liau
dies meną parašė dr. Marija Gim
butienė, Europos archeologijos pro
fesorė ir Senojo Pasaulio archeolo
gijos kuratorė.

Parodą rengia prof. M. Gimbu
tienė ir jos asistentė V. Feldon.

Viktorija Feldon įrengia diserta
ciją apie lietuvių liaudies meną. Be 
to, ji yra parašiusi išsamų darbą 
apie lietuvių ’’dievdirbių” sukurtas 
įvairių šventųjų bei rūpintojėlių sta
tulėles.

Universiteto Muziejus ir Etninio 
Meno laboratorijos šiuo metu jau 
turi vilrš 60 lietuvių liaudies meno 
medinių statulėlių, gautų dr. Vero
nikos Alseikienės rūpesčiu iš Lie

tuvos. Kiti šios meno parodos daly
kai taip pat parūpinti dr. V. Alsei
kienės, Marijos Alseikaitės-Gimbu- 
tienės motinos, gyvenančios Kaune. 
Be to, daugelis eksponatų yra Ar
cheologijos ir Etnologijos muzie
jaus Vilniuje dovana. Pažymėtina, 
kad šis Vilniaus muziejus savo ko
lekcijoje šiuo metu turi apie 10.000 
’’dievukų”. Kai kurie eksponatai 
šiai parodai yra paskolinti Univer
siteto kanclerio F. D. Murphy, kiti 
M. Gimbutienės, dalr kiti O. Mer
kienės, kuri juos atsivežė, bėgdama 
iš Lietuvos, ją okupuojant bolše
vikams.

Šis parodoje matomas retas sta
tulėlių rinkinys atstovauja dievdir- 
bių menui Lietuvoje. Jos yra su
rinktos iš Skaudvilės. Šilalės, Kre
tingos ir Jurbarko apylinkių ir pa
darytos 19 amžiaus nežinomų diev- 
dirbių.

Apie liaudies menininkų iš me
džio drožtas ’’Rūpintojėlių” statu
lėles A. Malraux (prancūzų meno 
kritikas) savo knygoje ’’Les voix 
du silence” sako:
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P. Jurkaus grafika
Šventieji liaudies motyvais (Iš Religinio 

kongreso Washingtone 1966 programos)

Sopulingoji Motina / Pieta (Žemaitija)

’’Jos priklauso ne tiek išsigimu
siai krikščioniškojo meno formai, 
kiek kažkam daug senesniam negu 
krikščionybė — vitaliniam dva
sios pakilimui, egzistuojančiam nuo 
neatmenamų laikų, pakilimui, ku
ris prisiėmė krikščionišką formą 
po to, kai jau buvo prisiėmęs daug 
kitų formų. Tai labai žmogiškas 
menas; jis įsivelka į vienas po kito 
einančių istorijos periodų formas”.

Mūsų dailininkas A. Valeška 
angliškai išleistoje lietuvių meno 

knygoje sako:
’’Lietuvių tauta visuomet mėgo 

meną. Menišku jausmu persunkta 
viskas — nuo paprasčiausių ra
kandų iki bažnytinių baldų. Skulp
tūros, tapiniai, medžio drožiniai, 
pastatai ir tekstiliniai praeities da
lykai vaizduoja meninį ir religinį 
lietuvių jausmą. Liaudinis šio kraš
to (Lietuvos. Vertėjo pastaba) tu
rėjo tokią pat svarbą, kaip rene
sansas Italijoje ir gotinis menas Vo
kietijoje.” (A. Valeška, Lithuanian 
Art in Exile, 1948.).

UCLA muziejuje auga ir kiti 
lietuvių liaudies meno ir archeolo
gijos rinkiniai — audinių raštų pa
vyzdžiai, velykinių margučių kolek
cija, koplytstulpiai, kuriuos pavaiz
duoja gausios nuotraukos, juostos, 
varpstelis ir kt.

Iki šiol lietuvių liaudies dievdir- 
bių išdrožinėti ’’dievukai” plačia
jai JAV-bių visuomenei buvo be
veik nežinomi. Ši paroda yra dalis 
UCLA sudarytos programos ekspo
nuoti Europos folklorą, mitologiją 
ir liaudies meną.

Kalifornijos Universitetas (UC
LA) yra vienas iš nedaugelio tų 
universitetų, kur dėstoma baltų mi
tologija, lietuvių kalba ir literatūra.

J. T.
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KNYGOS IR AUTORIAI
RAILOS IŠMARGINTA JUOSTA

Žmonės amžinybėje ir akimirksny
Gražiausia puokštė būna tada, 

kai ji sudaryta iš įvairiaspalvių gė
lių. Su tokia puokšte galima paly
ginti ir neseniai pasirodžiusią Bro
nio Railos knygą, vardu ’’Lau
mių juosta”. Ji sudaryta iš įvairių 
essais, kuriuos autorius vadina aki
mirksnių kronikomis. Šiose kroni
kose Raila liečia įvairias lietuvių 
kultūros sritis, ypač litelratūrą, ir 
kai kuriuos savo mokytojus bei 
draugus, kaip jis pats savo knygos 
įžangoje pažymi.

Iš viso knygoje sukaupta 38 aki
mirksniai, parašyti su įprastu auto
riui vaizdingumu ir prancūzišku 
stiliaus aiškumu. Jis sugeba taip 
relief ingai aprašyti asmenis, kad jie 
skaitytojo vaizduotėje pasidaro re
gimi kaip dailininko tapytame por
trete. Vienas iš tokių skaitytojui 
pristatytų asmenų yra Juozas Albi
nas Herbačiauskas, buvęs lenkų 
kalbos iir literatūros lektorius V. D. 
Universitete Kaune. Kas anais lai
kais yra klausęs Herbačiausko pa
skaitų, tas gerai žino, kokio keisto, 
originalaus ir įdomaus žmogaus jo 
būta. Raila savo kronikoje duoda 
skersinį jo dvasios piūvį, iškelda
mas kontrastiškus jo būdo bruožus, 
vaizdžiai aprašydamas jo gyvenimą 
Kaune ir kitur.

Nemažiau įdomios yra ir dvi 
kronikos apie auto katastrofoje žu
vusį prancūzų filosofą Albertą Ca
mus, romanų, dramų ir essais au
torių. Raila jose paliečia jo gyveni
mą ir bendrais bruožais nusako jo 
egzistencalistinę filosofiją, atsklei
džiančią žmogaus būvio žemėje ab
surdiškumą. Šalia Jean P. Sartre, 
Camus buvo vienas ryškiausių pro
tu šių dienų pasaulio sutemose. Su 
aštriu jo filosofijos įžvalgumu Rai
la abiejose šiose kronikose parodo 
Camus esmenybės gilumą ir šako- 
tumą.

Viena iš gražiausių Railos kroni
kų liečia J. Lindę-Dobilą, literatū
ros mokytoją Panevėžio gimnazijo
je. Iš jos sužinome, koks puikus li
teratūros dėstytojas buvo tas Do
bilas, su kokia ugninga meile jis 
aiškino Goethę, Šilerį, Donelaitį. 
Raila iškelia jo asmenybės kilnu
mą, meilę jaunimui ir literatūrai. 
Dobilas iš po autoriaus plunksnos 
vėl mums pasirodo kaip gyvas.

Rašytojas ir diplomatas Ignas 
Šeinius taip pat yra pavaizduotas 
dviejose kronikose. Jis čia aprašo
mas ir kaip rašytojas, ir kaip diplo
matas, iškeliant ryškiuosius jo as
menybės bruožus, nepraleidžiant 
labai įdomių smulkmenų iš jo gy
venimo Švedijoje ir Lietuvoje. Savo 
kronikoje Raila mums jį parodo 

kaip rašytoją, humoristą ir laikraš
tininką, atskleisdamas įvairius jo 
veiklos bei būdo savumus.

Kronikoje ’’Intelektualo vienat
vė” Raila mums pristato Stasį Les- 
kaitį, žinomą Ivišiškio slapyvardžiu 
’’Spūdų” romano autorių, tik prieš 
kelis metus Amerikoje pasimirusi. 
Kaip iš kronikos matyti, jo būta gi
lios erudicijos žmogaus, gero laik
raštininko ir kritiko. Antroje kro
nikoje, įvardintoje ’’Žaismas aplink 
teatrą” Leskaitis apibūdinamas kaip 
geras, nepataikaujantis teatro kri
tikas, tiesiu žodžiu prisidėjęs prie 
Lietuvos teatro meninio lygio pa
kėlimo.

Aktorius Gasparas Velička apra
šytas irgi su didele meile. Raila at
skleidžia jį kaip gerą dramaturgą iir 
aktorių, savo dienas dar palyginti 
jauname amžiuje užbaigusį Kalifor
nijoje.

Toliau randame aprašytą prof. 
Mykolą Biržišką, kurio palaikai il
sisi viename iš Los Angeles mau
zoliejų. Raila keliose savo kroniko
se atskleidžia jo būdo savybes, iš
ryškina jo veiklos įdomiuosius mo
mentus, jo gyvenimo tragiką Los 
Angeles palmių pavėsyje.

Kronikoje ’’Lopšinės melodija” 
autorius pristato mums Juozą Švais
tą kaip rašytoją ir žmogų. (Ši kro
nika yra atsakymas į Švaisto kalbą, 
pasakytą stojant jam i Los Angeles 
Dailųjų Menų Klubą).

Alanto ’’Pragaro prošvaistės” ir 
’’Tarp dviejų gyvenimų” davė Rai
lai progų parašyti keletą kronikų 
apie abu šiuos romanus, ypač apie 
jų skelbiamas idėjas ir patį jų auto
rių.

Toliau randame gražias kronikas 
apie humoristą Antaną Gustaitį jo 
apsilankymo Los Angeles mieste 
proga, apie Bern. Brazdžionio eilė
raščių rinkini ’’Vidudienio sodus”, 
apie M. Katiliškio romanus ’’Miš
kais ateina ruduo”, ’’Išėjusiems ne
grįžti” ir apie jo novelių knygą 
’’Šventadienis už miesto”. Apie Ka
tiliški parašyta ypač šiltai ir plačiai 
užfiksuojant ne vieną asmenišką 
susitikimą bei pokalbį, atvaizduo
jant ji beletristine forma.

Yra kronikų ir apie kitus daly
kus, bet čia jų visų neišvardinsi. No
rėtųsi tik ypač iškelti apie socialis
tinio realizmo pažabotus arba tė
vynėje likusius rašytojus kroniką, 
kuri tokia taikli ir šaiži, kad, atro
do, vargu ak kas kitas tiek tiesos 
bus pasakęs apie komunistinio ra
šytojo prievoles ir pareigas bei tra
giką ir komiškumą.

Aplamai visos kronikos parašy
tos taip įdomiai, kad skaitai jas su 
didžiausiu susidomėjimu. Iš auto
riaus stiliaus grakštumo, iš jo vaiz
duotės lakumo, iš nepaprasto jo 
apsiskaitymo galima spręsti, kad jis

B. Raila

yra ne tik puikus eseistas, literatū
rinių kronikų rašytojas, bet, atlrodo, 
jis sugebėtų kurti ir tikrus dailio
sios literatūros kūrinius — roma
nus ir noveles.

Bronys Raila, Laumių juosta. 
Akimirksnių kronikos. I. Nidos 
Knygų Klubo leidinys, Nr. 16. 
Londonas, 1966.

J. T-nis

SENTIMENTAS IR PAREIGA

Apie Maironio baladžių leidinį

Prieš keletą metų ’’Romuva”, va
dovaujama J. Galmino, išleido J. 
Aisčio ’’Poeziją”, dail. P. Lapės 
iliustruotą A. Baranausko ’’Anykš
čių šilelį” o dabar neseniai pasirodė 
jos nemažo formato, gerame popie
riuje atspaustos, gausiai P. Lapės 
iliustruotos Maironio baladės.

Rinkinyje yra šie dalykai: 
Roma, Šatrijos kalnas, Jūratė ir 
Kastytis, Čičinskas, Užkeitas Ska
piškio varpas, Medvėgalio kalnas 
ir Dyvitis. Dėl iliustracijų vertės 
paliekant pasisakyti dailės kriti
kams, norėtųsi suabejoti, ar tinka 
viename leidinyje kiekvieną dalyką 
iliustruoti skirtingu stilium darytais 
piešiniais? Kai vienoms baladėms 
teskirta keletas brūkšnių ar potepių, 
kitos, kaip Čičinskas tiesiog per
krauta net per du puslapius nu
tęstais pilnais nakties, miško ir pa
našiais vaizdais. P. Lapė yra talen
tingas dailininkas, keliais štrichais 
bei spalvotais plėmais jis lengvai 
išgauna figūrą, ekspresiją, vaizdą, 
nuotaiką; tačiau savo sugebėjimą 
jis kartais panaudoja pigiai ir ba
naliai.

Iš paviršiaus knyga atrodytų lyg 
liuksinis leidinys, bet, deja, kai imi 
ją vartyti, tuojau prasikiša blogas 
spaustuvės ir dar blogesnis rišyklos 
darbas. Ypač blogai atspaustas pa- 
ginos žodis, vietomis net murzinas. 
(Paginos žodis J. Brazaičio parašy
tas su gera literatūrine nuovoka). 
Knygos lapai surišti viela, o teksto 

priešlapiai menkai priklijuoti, tat 
tekstas bevartant atšoksta nuo vir
šelių — ir knygos nebėra.

Knygos redakcijoje taip pat yra 
netoleruotinų dalykų: prieš paginą 
viename puslapyje yra žodis PA
AIŠKINIMAI, o jų teksto nėra; 
metrikoje rašoma: ’’Leidė ir spaus
dino...”

Maironio vardas viliojantis, pa
mačius jo naują laidą, sentimentas 
ir pagarba autoriui neleidžia praeiti 
jo neįsigijus, bet reiktų, kad iir tą 
sentimentą panaudojantieji savo pa
reigą atliktų nors kiek rūpestingiau.

A. R-tis

— Algirdas Landsbergis, 10 me
tų dirbęs Pavergtų Europos Tautų 
sekretoriate, nuo rugp. mėn. perėjo 
į Fairleigh-Dickenson universitetą, 
Rutherford, N. J. “assistant profes
sor” teisėmis; dėstys istoriją, lite
ratūrą, dramą.

Jo dramą “Penki stulpai turgaus 
aikštėje” naujųjų kanadiečių teat
ras Toronte stato nuo lapkr. 30 
iki gruodžio 18.

Algirdas Nasvytis, B. Armonienės 
atsiminimų knygos “Palik ašaras 
Maskvoje” koautorius.

— šių metų pavasarį knygos 
“Palik ašaras Maskvoje” (Leave 
Your Tears in Moscow) anglų kal
ba išėjo jau penktoji laida. Miun
cheno leidykla “Ehrenwirt” šį ru
denį išleido vertimą vokiškai “Lass 
die Traenen in Moskau” (1939— 
1960) Meine 20 Jahre in Russland. 
(I laida — 10.000 egz.).

Lippincoto leidykla, kuri yra 
angliškosios laidos leidėja, pranešė 
autoriui, kad knyga išversta ir ne
trukus pasirodys dar dviem — in
dų, — būtent, Marathi ir Gujarati— 
kalbomis. Su vertimu (santrauka), 
spausdintu viename olandų magazi
ne, knyga “Palik ašaras Maskvoje” 
bus pasirodžiusi jau 8-mis kalbo
mis. šiuo metu knygos išleidimu 
domisi olandų ir italų leidyklyos.

Tai, berods, vienintelė mūsų 
knyga, sulaukusi tokio plataus at
garsio pasaulinėje rinkoje (neskai
tant Sibiro lietuvaičių kalinių mal
daknygės, kuri yra kito pobūdžio ir 
turi kitokias dėmesio sąlygas).

Lietuviškos ir angliškos laidos 
dar galima gauti “Liet. Dienų” lei
dykloje ir pas knygų platintojus.
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Šiame numeryje:
— Latvių Nepriklausomybės pa

skelbimo dienai — lapkričio 18 — 
prisiminti spausdiname keletos laJt- 
vių rašytojų kūrinių lietuvių ir 
anglų dalyse. Lietuviškais verti
mais mums mielai talkininkavo dr. 
A. Baltinis, lietuvių-latvių vienybes 
minties puoselėtojas Chicagoje.

V. Dambergs (1886 — 1960) yra 
vienas iš latvių literatūros neo-kla- 
kų. Iš profesijos lotynų kalbos mo
kytojas, jis kartu su V. Egličiu, ku
ris 1914 m. išleido veikalų ’’Kelias 
j tautos renesansų”, buvo Latvijos 
atgimimo poetas, puikiai valdęs 
formų, paskelbęs nemažai patrioti- 
kos, Latvijai atgavus laisvę. Bol
ševikams užimant Latviją, pasitrau
kęs j Vakarus gyveno Danijoje.

Andrejs Eglitis (g. 1912) labiau
siai iškilo tremties metuose po II 
pas. karo. Gyvendamas Švedijoje, 
jis yra apvažinėjęs laltvių kolonijas 
laisvajame pasaulyje kaip latvių 
dvasios šauklys. Jis parašė žo
džius kantatai “Dieve, Tavo žemė 
dega” (vertimas spausdintas LD 
žurnale); prieš porų metų vokiškai 
išleista jo poezijos rinktinė.

J. Klidzejs (1914) lietuviams gir
dėtas iš jo romano “Jaunieji” prieš 
keletu metų spausdinto “Draugo” 
atkarpoje; jis gyvena JAV ir rašo 
noveles ir romanus. Už Latvijos 
gyvenimų vaizduojančios beletris
tikos rinkinį “Mylėtojai ir neapken- 
,tėjai” yra laimėjęs Latvių Kultūros 
premijų.

J. Klidzejs (1914) lietuviams gir- 
čio, latvių renesanso skelbėjo, sū
nus, Janio Veselio žodžiais, yra 
pats ryškiausias moderniosios lat
vių literatūros autorius, internacio- 
nalistinės pakraipos, rašus noveles, 
romanus ir dramas, kurių temos ir 
veikėjai išeina už Latvijos ribų. Jis 
gyvena Kalifornijoje, puikioje Pa
cific Palisades pakrantėje, palaiko 
ryšį įsu Los Angeles lietuviais ra
šytojais ir yra malonus jų bičiulis.

—(Lapkričio 24 25, 26 dienomis 
Toronte vyksta ‘šiaurės Amerikos 
Latvių Teatro Dienos, šalia laltvių 
klasikų (Brigaderes) ir moderniųjų 
rašytojų (A. Eglitis) yra statoma ir 
mūsų dramaturgo A. Kairio “Diag
nozė” (Jų vaidina Čikagos latvių 
teatralai).

— Latviai organizuoja ir netru
kus bus pradėtas leisti dvimėnesi- 
nis žurnalas “Treji vartai (Treji 
varti), skiriamas trijų Baltijos 
valstybių — latvių, estų ir lietuvių 
— visuomeniniam gyvenimui, kul
tūrai ir literatūrai. Redaktorium 
bus A. Birnbaums, kiti redaktoriai: 
dr. A. Karps ir Janis Zarinš, kuris 
tvarkys lietuviams skirtų dalį, žur
nalas bus 80 psl. kaštuos metams 
$7. Adresas: S.3. Box 312 A., Three 
Rivers, Mich. 49093.

— Spalio 15 d. suėjo 40 metų nuo 
latvių knygų leidyklos “Gramatu 
Draugs” įsteigimo Rygoj, vadovau
jant H. Rudzitšui. 1949 m. leidykla 
atkurta JAV-se ir leidžia dukart per 
savaitę išeinantį laikr. “Laiks” ir 
daugelį latvių autorių knygų.

— šiais metais Latvių Kultūros 
Fondo premija paskirta d r. Žentai 
Mauriniai už 1965 m. išleistų knygų 
“Tremties tragiką”. (Trimdas tra
giką). šis veikalas išėjo ir vokiečių 
bei švedų kalbomis. Už jį autorei 
paskinta Strasburgo un-to “Acade- 
mie D’Alsace” premija, kartu pre
mijuojant ir kitų jos veikalų “Jahre 
der Befreiung”.

Dr. Z. Maurinia, gyvenanti Šve
dijoje, yra plačiai pagarsėjusi tarp
tautinėje plotmėje latvių rašytoja.

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti

Vytė Nemunėlis, MEŠKIUKAS 
RUDNOSIUKAS. Eilėmis parašy
ta pasaka mažiesiems. Spalvotas 
iliustracijas piešė dail. V. Stančikai- 
tė-Abraitienė. Didelio formato, 
įrišta kietais viršeliais. Išleido ’’Lie
tuvių Dienos”, 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles, Calif. 90029. Kaina 
$3.00. Gaunama leidykloje itr pas 
knygų platintojus.

Tai yra IlI-ji ’’Meškiuko Rud- 
nosiuko” laida. Per eilę metų Meš
kiukas Rudnosiukas yra tapusi po
puliariausia ir mėgiamiausia mažų
jų knyga — ją vaikai labai lengvai 
išmoksta atmintinai ’’skaityti”; ją 
lituanistinių mokyklų mokytojai 
naudoja kaip pirmųjų skaitinių 
priemonę; Meškiukas Rudnosiu
kas yra choru dainuojamas jauni
mo stovyklose; taip pat jis yra bu
vęs daugelį kartų inscenizuotas ir 
vaidintas scenoje bei radijo valan
dėlėse.

’’Meškiuką Rudnosiuką” labai 
teigiamai yra vertinę mūsų pedago
gai, o tik jam pasirodžius — buvo 
rekomenduotas geriausiu kandidatu 
jaunimo literatūros premijai gauti.

Šią knygą iš kitų išskiria ne vien 
puikiai parašytas tekstas, bet ir ne
paprasto gražumo daugelio spalvų 
piešiniai, kur meškinų šeima pa
vaizduota vilkinti lietuvių tautiniais 
drabužiais. Visai meškinų šeimai 
yra duoti žmonių pavidalai ir vei
dai, kurie tokie malonūs ir simpa
tiški, kad negalima atsigrožėti.

Dar prieš knygai išeinant iš spau
dos, ją tiesiai iš leidyklos užsisakė 
keli šimtai pavienių asmenų ilr li
tuanistinių mokyklų. Šiuo metu ji 
yra labiausiai einanti lietuviška 
knyga — perka ją tėvai, seneliai, 
mokytojai ir net patsai jaunimas.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Gražiausia vaikams knyga yra 
ką tik “Lietuvių Dienų” išleista

Daumanto čibo pasaka

ŽAIŽARAS

Iliustravo A. Korsakaitė-Sutkuvienė
Gaunama pas platintojus ir leidyk

loje. Kaina $150.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ, 

VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
g Furniture Center, Inc.
g 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. 9

»l*¥**¥¥****4¥*¥*¥¥¥¥*4*4¥¥*¥**¥*4****¥-¥**4***4*****

CRANE SAVINGS &

LOAN ASSZN

B. R. P1ETKIEW1CH,

President

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

Atvykus Į Kaliforniją, kviečiame J g
BEACON MOTOR HOTEL |

Arti prie
Beach, Westwood, Beverly Hills g 

& Hollywood
3020 Wilshire Blvd. Santa Monica, H

California
EXbruck 4-9144
Mrs. A. Lukšis — Owner and Mgr. g

CLEMZS POLSKIE DELI

★ Specializing in home made 
fresh and Smoked Polish Sausage, 
fancy groceries and choice meats.

★ Featuring Imported Polish 
hams, beer, wine and groceries.

NOW

Daily from our own new 
BAKERY-KITCHEN 

a variety of Polish pastries and 
other home made delicacies.

IT’s CLEM’S
3002 W. Florence Ave., Los Angeles 

759-5058

COOCOCCCOOOOOOOOOOOOOOOC

Richmond 9-8281
Lietuvis Laidotuvių 

Patarėjas 
ADOLPH 
CASPER

Namų Telefonas 
284 - 6489

| DIVIDENDAI MOKAMI KAS 90 
| DIENŲ ANT VISŲ TAUPYMO 

SĄSKAITŲ
| TAIP

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

4^2%
DIVIDENDAI 

PASIUNČIAMI 
KAS V4 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

LIETUVIŲ DIENOS, 1966, LAPKRITIS 17



Antanas Mažeika — “Laisvės žiburio” angliškos dalies vedėjas.
Mr. A. Mažeika — English section director of the Lithuanian World 

Review Radio program in New York. Foto R. Kisieliaus

RADIJO PROGRAMA NEW YORKE LAISVĖS ŽIBURYS “Laisvės žiburio” radijo programos vadovai ir artimieji bendradarbiai — 
iš k. i d. sėdi: N. Umbrazaitė, G. Mažeikienė, D. Kezienė; stovi: Vytautas 
Strolia, V. Radzivanas, A. Mažeika ir R. Kezys. (Nuotraukoje trūksta J. 
Kazickaitės ir A. Sniečkaus.).

Romas Kezys, “Laisvės žiburio” ra
dijo programos vedėjas.

Lithuanian section director.

“Laisvės žiburys” — jauniausia 
JAV-ise liet. radijo programa, rug
sėjo gale atšventė savo veiklos pus
metį.

Įvertindami organizatorių pastan
gas, minėdami šių “sukaktį”, nori
me LD skaitytojus kiek painfor
muoti apie programų. Ji perduoda
ma lietuvių ir anglų kalbomis, ir 
girdima New Yorko, New Jersey, 
Conn, ir Penn, valstybėse. Jos tiks
las — informuoti lietuvių visuome
nę ir ypač nemokančius lietuviškai 
apie rusiškojo komunizmo daromas 
skriaudas mūsų tėvynei; pristaty
ti Didžiojo New Yorko apylinkei 
lietuvių laimėjimus politinėj, moks
linėj ir kultūrinėj veikloj; kelti 
viešumon vertingus užsimojimus ir 
darbus.

Per pirmąjį savo veiklos pusme
tį Lž patiekė klausytojams visų ei
lę įdomių pokalbių, reportažų ir 
komentarų. Iš žymesnių amerikie
čių programoje yra kalbėję sen. 
Thomas Dodd ir Karl E. Mund, 
kongr. J. P. Addabbo, Freedom

Program directors and collaborators of the newest Lith. radio program 
—- Lith. World Review Radio — “Freedom Light”.

House prezidentas Chr. Emmet. Iš 
lietuvių kalbėjusių minėtini — 
vysk. P. Brazys, V. Sidzikauskas. 
Metropolitan operos solistė L. šu
kytė St. Lozoraitis, J. Reisgytė, 
Alg. Kezys, SJ., Br. Raila, dr. T. 
Remeikis, prel. J. Balkūnas, poetas 
Stasys Santvaras, J. Audėnas, A. 
Diržys, A. Zaparackas, dr. A. Klio- 
rė, V. Rastenis, muz. V. Strolia.

“Laisvės žiburys” didžiausia da
limi išsilaiko rėmėjų įnašais. Visi 
New Yorko apylinkės lietuviai kvie
čiami paremti šių programų, sto
jant nariais į Lietuvių Radijo klu
bų. Metinis nario mokestis $10. če-

kiai rašytini: Lithuanian Radio 
Club 62-15 69 Place, Middle Vil
lage, N. Y. 11379.

Australijoje jau pavasaris, čia Geelongo (Victorijoje) lietuviškasis jauni
mas, priėmęs Pirmąją šv. Komuniją spalio 9 d. (Geelonge toks įvykis 
pirmą kartą). Sėdi iš k. Į d.: Aldona Klovaitė, Birutė Gailiūtė, Rošė Sa
vickaitė, Aldona Savickaitė, Aldona Jančiauskaitė ir Rūta Venckutė. 
Stovi: Eduardas Savickas, Algis Braželis Kęstutis Bindokas, Algis Ky
mantas, naujasis kolonijos kapelionas kun. Pr. Dauknys, Algis Pisarskis, 
Donalds Savickas ir Romaldas Gailius. Foto Victor’s Studio-V. Pranskūnas

Lith. children at Geelong, Australia, after receiving their First Holy 
Communion. Foto Victor’s Studie—V. Pranskūnas

Rimas J. Kriščiokaitis, Prano ir E- 
leonoros sūnus, gyv. Hartforde, (28 
metų) baigė fizikos mokslus Mi
chigan State un-te ir įsigijo dr. 
laipsnį. Dirba Harvardo M.I.T. un
to laboratorijoj Cambridge, Mass..

Studijuodamas R. J. K. veikė stu
dentų organizacijose, o Bostone 
įsijungė į Kultūros klubų (čia skai
tė paskaitų apie atomo skaldymų).

Jo žmona Elza šį rudenį pradėjo 
dėstyti un-te, kartu rengdamasi li
teratūros daktaro laipsniui. (Pr. P.)

Dr. R. Kriščiokaitis received his 
Ph.. D. degree in physics from the 
Michigan State University.

Virginija Juciūtė, Adelaidės Liet, 
sporto klubo “Vytis” krepšininkė. 
Ji yra P. Australijos jaunių (iki 18 
metų) rinktinės narė. Šiais metais 
V. J. buvo išrinkta kaip geriausia 
P. Australijos jaunių (iki 16 m.) 
žaidėja (B. N.) Foto A. Budrys

Miss Virginija Juciūtė young 
basket ball player from Adelaide, 
Australia, who was selected best 
young player of South Australia.
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S. Gailevičius diriguoja jungtiniam Toronto ’’Varpo” ir Clevelando “Čiur
lionio” chorui, kuris Clevelando Lietuvių Dienos programoje įspūdingai 
atliko Br. Budriūno kantatų “Tėviškės namai”;

Foto V. Bacevičius
S. Gailevičius directing the combined Varpas and Čiurlionis choruses, 

which participated in the Lith. Day in Cleveland, Ohio.

4^ JAV viceprezidentas Hubert H. 
Humphrey ir kun. dr. J. Prunskis, 
“Draugo” ir “The Marian” redak
torius, spaudos konferenrijoje, Chi- 
cagoje, kur spalio 24 d. viceprezi
dentas susitiko ir kalbėjosi su tau
tinių laikraščių redaktoriais.

šiemet suena 30 metų, kaip Kau
ne 1936 m. buvo pradėtas leisti 
modernus dienraštis “XX Amžius”, 
kurio redaktorium buvo kun. dr. 
J. Prunskis.

Aldona Skripkutė — nauja medici
nos gydytoja, birželio m. gavusi 
Bryn Mawr mergaičių kolegijos 
med. gyd. diplomą, išlaikiusi “na
tional board” egzaminus ir Įgijusi 
praktikos teises visose JAV-se. Ji 
tęsia savo tėvų tradiciją: S. Skrip- 
kus — veterinarijos gyd., baigęs 
mokslus Šveicarijoje, o motina — 
dantų gydytoja (Kauno VDU).

Studijuodama A. S. dalyvavo liet, 
veikloje, buvo aktyvi studentų gy
venime. Reikia tikėtis, kad ir da
bar ji nesitrauks iš lietuviško gy
venimo veiklos. (R. Š.)

U. S. Vice President H. Hum
phrey and Rev. J. Prunskis, editor 
of “Draugas” at a press conference 
in Chicago.

Iš prel. M. Krupavičiaus 80 metų 
amžiaus sukakties minėjimo Cleve- 
lande šį pavasari. Prie vėliavų: K. 
Kliorys, Neimonytė, J. Balys, M. 
Pautienis. Prie garbės stalo (iš k.): 
A. Kasiulaitis, K. Karpius, kun. če- 

kanavičius (skaito invokaciją) dr. 
St. Bačkis, J. Daugėla. P. Tamulio- 
nis.

80th birthday celebration of 
Msgr. M. Krupavičius in Cleve
land, Ohio. Foto V. Pliodzinskas

Miss A. Skripkutė, doctor of 
Medicine who recently graduated 
from Bryn Mawr College.
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Kovo 26-27 d. L. Krikščionių De
mokratų S-ga Cleveland  e , talkinin
kaujant 25 vietos organizacijų, pra
vedė didžiojo Lietuvos valstybinin
ko prel. M. Krupavičiaus 80 metų 
amžiaus minėjimą. Buvo pamaldos 
ir akademija su menine dalimi. Kal
bą pasakė Lietuvos AtstovybėsJAV- 
se patarėjas dr. S. Bačkis. žodžiu 
sveikino org-cijų atstovai; raštu —• 
sen. Lausche, JAV atstovai iš Ohio 
ir eilė žymių pareigūnų. Minėjimą 
pravedė ALT Clev. skyrius ir L. 
Budžių pirm. Alg. Pautienis meni
nę dalį paruošė at-kų ir skaučių 
veikėjos Ingrida Bublienė ir Nijolė 
Kersnauskaitė ir programą atliko 
daugiausia jaunimas.

Vaišėms vadovavo LKDC Cl. sk. 
pirm. P. Tamuilionis.

Apie prel. M. Krupavičių ta pro
ga rašė Cleveland Press.

Minėjimo vykd. komitetą sudarė: 
LKDS Cl. sk. pirm. Petras Tamu- 
lionis ir jaunimo org-jų atstovai — 
I. Bublienė, N. Kersnauskaitė, A. 
Pautienis ir R, Saikus.

(Red. pastaba, šią koresp. ir fo
to nuotrauką gavome tik dabar; 
buvome prašomi, kad ir pavėluotai, 
išspausdinti.).

Omahos Lietuvių Bendruomenės choras vieno šių metų koncerto metu.
Dirigentas — Bronius Jonušas. Foto A. Pocevičius Jr.

Lith. Community choir during a concert this spring; dir. Br. Jonušas.
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ŽMONES, DATOS 
IR DARBAI

LIETUVIŲ DIENOS

Lapkritis 1966

— LD leidykla gavo nedidelį 
skaičių B. Pūkelevičiūtės plokšte- 
telės vaikams “žirginėliai”, kurioje 
inscenizuota 5 eiliuotos pasakos.

Galima gauti LD adresu, prisiun- 
tuis $6.00.

— LD žurnale spausdinamas V. 
Tarsio romano “Palata Nr. 7” verti
mas susilaukė didelio pasisekimo: 
jį ne tik graibsto skaitytojai bet ir 
mūsų spaudoje jis pasidarė “labiau
siai perspausdinamas” veikalas — 
prieš kiek laiko jį savo atkarpoje 
paleido “Mūsų pastogė” Australijoj 
(pažymėdama, iš kur paėmė), o 
dabar jį ėmė perspausdinti Mont- 
realio “Nepriklausoma Lietuva” 
(nepažymėdama nei šaltinio, nei 
vertėjo).

— Gruodžio pradžioje į Los An
geles iš Chicago® atskrenda rašy
tojas Aloyzas Baronas, Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pirmininkas. 
Jis dalyvaus gruodžio 10 d. ren
giamame literatūros vakare.

Vakaro programų be svečio, at
liks dar vietos rašytojai ir poetai: 
Alė Rūta-Arbienė, Elena Tumienė, 
Bern. Brazdžionis, J. Gliaudą ir P. 
Visvydas. Programos vedėjas — J. 
Kojelis.

— Dail. Antano Rakštelės iš Či
kagos, dailės parodos atidarymas 
Los Angelėse įvyksta lapkričio 26 
d., šeštadienį, 3 vai. 30 .m p. p. Tau
tiniuose Namuose 3356 Glendale 
Blvd. Paroda kasdien vyks nuo 6 
vai. p. p. iki 10 vai. vakaro; šeš
tadienį nuo ryto iki 10 vai. vak. 
Sekmadienį, gruodžio 3 d. parodos 
uždarymas įvyks 6 vai. p. p.

šia paroda bus atžymėta dail. A. 
Rakštelės 60 metų sukaktis. Daili
ninkui pagerbti Tautiniai Namai 
rengia arbatėlę, o Dailiųjų Menų 
klubas ta proga šaukia susirinki
mų (Dail. A. Rakštelė yra vienas 
iš klubo pirmųjų narių).

— Kų tik išėjo iš spaudos Alės 
Rūtos-Arbienės, gyv. Santa Monica, 
Calif., beletristinė knyga “žemės 
šauksmas”. Vaizduojama vieno sa
vanorio šeimos tremties gyvenimas 
ir tragedija Lietuvos valstybės 
žlugimo ir Sibiro tremties fone. 
Išleido kanadietis A. Lukas. Gaila, 
kad išleista mažas egz. skaičius ir 
knyga pas platintojus sunku gauti. 
(Knygos kaina $4.00, leidėjo adr.: 
P. O. Box 273, Oakville, Ont., Ca
nada.)

— Algirdas Budreckis, naujas 
Vliko narys, nuo spalio 1 d. pradė
jo dirbti Pavergtųjų Tautų seimo 
sekretoriate.
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Metai jau biagiasi, bet yra dar 

skaitytojų, kurie nespėjo atsiųsti 
atnaujintos prenumeratos pinigų. 
Administracija prašo visus skoli
ninkus: būkite tokie malonūs, 
nelaukdami atskiro paraginimo, ku
rie tik paskaitysite šias eilutes, 
tuojau atsilyginti.

Rašytojas Aloyzas Baronas

A. Baronas vienas ryškiausių ra
šytojų, .išaugusių po II pasaulinio 
karo. Jis rašo noveles, romanus, 
humoristikų ir jaunimui. Už 
romanų “Lieptai ir bedugnės” jis 
laimėjo “Draugo” romano premijų 
(šis veikalas išverstas į anglų kal
bų susilaukė gerų amerikiečių ver
tinimų). šiais metais A. Baronas 
savo laimėjimus dar papildė: At
eitininkių “Giedros” skelbtame kon
kurse jam teko premija už romanų 
“Trečioji moteris”.

SUKAKTUVININKAI

70 ir daugiau

— Rugsėjo 13 Stasiui Rašti
kiui, Lietuvos kariuomenės genero
lui ir buv. kariuomenės vadui, suė
jo 70 metų.

S. R. — 1919 metų savanoris kū
rėjas, dalyvavęs kovose su bolševi
kais, patekęs į jų nelaisvę, Tūlos 
koncentr. lagerio ir Maskvos kalė
jimo kalinys. 1921 m. iškeistas ir 
grąžintas į Lietuvą.

Baigė gen. štabo akademijų Vo
kietijoje, Prezidento A. Smetonos 
paskirtas kariuomenės vadu, kaip 
“Darbininke” jos sukakties proga 
rašoma, “traukė į save dėmesį kaip 
šviesi moralinė asmenybė; kaip 
vienas iš stovinčių prieky, kuriam 
visi piliečiai yra lygūs ir vertinami 
pagal jų atliekamas tautai pareigas, 
ne pagal priklausymų pozicijos ar 
opozicijos politinei grupei”. Ir Lie
tuvos laisvės sutemų metais dauge
lio akys krypo į Raštikį, čia vei
kiantį vienokiose ar kitokiose vie
šose pareigose, čia protestuojantį 
savo pasyvumu.

1949 m. atvykęs į JAV, iš karto 
dirbo fabrike, o daugiau kaip 10 
paskutinių metų gyvena Monterey 
ir dirba kalbų institute.

Jo du atsiminimų tomai “Kovose 
dėl Lietuvos” yra vienas geriausių 
šio žanro veikalų mūsų literatūroje.

— Rugsėjo 19 suėjo 75 metai Bro
niui Pulkauninkui, Lietuvos kariuo
menės pulkininkui. B. P. dalyvavo 
nepriklausomybės kovose, buvo 
kuopos, vėliau bataliono vadu. Bai
gęs aukštuosius karininkų kursus, 
tarnavo 8 ir 5 pešt, pulkuose, 1930 
paskirtas Telšių komendantu, kur 
išbuvo iki I bolševikų okupacijos.

1944 pasitraukė į Vakarus, nuo 
1949 m. gyvena JAV-se — Bostone, 
Los Angeles ir Bevery Shore, Ill.

— Rugsėjo 18 New Yorke pami
nėta prel. dr. J. Končiaus, buv. il
gamečio Balto pirmininko, 75 m. 
amžiaus ir 50 m. kunigystės sukak

tys. Po nelengvo darbo Balto šalpos 
organizacijoje prel. dr. Končius ir 
dabar nesėdi sudėjęs rankas, bet 
imasi rašto darbo — parašė atsi
minimų knygų iš Balto veiklos ir 
renka medžiagų istorinėms studi
joms.

IN MEMORIAM
— Spalio 8 d. okup. Lietuvoje 

mirė kompozitorius konservatorijos 
profesorius Antanas Budriūnas.

Buvo gimęs 1902 metais Pabiržė
je. Muzikos mokėsi Kaune — stu
dijavo dainavimų fortepionų, var
gonų klasę ir pas J. Gruodį — kom
pozicijos klasę, kurių baigė 1938.

A. Budriūnas yra sukūręs instru
mentinių kurinių, kurių garsiausia 
“Vizijos ant piliakalnio”, bet dau
giausia dėmesio jis skyrė chorinei 
dainai. Iš paskutiniuoju laiku su
kurtų chorų labiausiai buvo pamėg
tos “Geltieji lineliai” ir ’’Vilnius”.

A. B. buvo vienas iš trijų muzikų 
brolių Budriūnų — Los Angelėse 
kūrybingai reiškiasi komp. Bronius 
Budriūnas ir Vokietijoje — Motie
jus Budriūnas.

— Spalio 10 d. Los Angelėse sti- 
ga mirė Liudvika Kamandulienė, 
aktorės Rūtos Lee-tKilmonytės mo
čiutė, kurių ji prieš porų metų bu
vo parsigabenusi iš Lietuvos.

Visa laiminga Kilmonių šeima 
rengėsi naujam džiaugsmui — lau
kė atvykstant iš Lietuvos Antani
nos Stražnickienės — Kamandulie- 
nės antros dukters, O. Klintonienės 
sesers. Džiaugsmas virto liūdesiu, 
kai tų pačių dienų, kai viešnia at
vyko į New Y orkų, o motina ir mo
čiutė Kamandulienė, ištikta širdies 
smūgio, krito bekepdama lauktuvių 
pyragus.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO

ANTANAS F. SKIRIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE

INSURANCE

Telefonuokite NO 4-2919 
arba apsilankykite įstaigoje

4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 
California 90029.
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LD ŽURNALUI AUKOJO:

$10.00 — Rev. J. Bertashus.
Po $3.00 — H. Gavorskis, Mara- 

cay, Venezuela, K. šarka Miedelin, 
Columbia, P. Tamulionis, M. Mer
kevičius, Mischik.

$2.50 — A. Varnas, Chicago, Ill.
Po 1.00 — J. Venskus, Providen

ce, R. I., P. Kučinskas, Detroit. 
Mich., A. Remeikis, Oceanside Cal.

Visiems, LD žurnalo leidimų pa- 
rėmusiems, širdingai dėkoja —

LD Administracija

“Lietuvių Dienų” žurnalui paremti, 
įsigydami laimėjimų bilietėlių at- 
suntė:

Tęsinys iš praėjusio nr.
NEW YORK

$5.00 — A. Sabalis.
$3.00 — J. Audėnas, Re. Rev. J. Bal

konas, N. Brandt, Jr, F. Damijonaitis, O. 
Dailidė, J. Gabė, Goštautas, S. Jakštas, S. 
Jakštas, S. Jankauskas, V. K. Jonynas, V. 
Kanauka, J. Kazickas, F. Lucką, S. Lūšys, 
R. Masiulionis, A. Merkelis, R. Novak, Rev. 
J. Pakalniškis, J. Raščius, Rev. J. Ruokis, 
R. Sealey, K. Šimaitis, A. Sinus, L. Šukytė, 
F. Valuk, A. Visminas, Winter Garden 

Tavern, Inc., S. Zobarskas, Rev. J. Žasas, 
K. Zoromskis, J. Žukas.

1.00 — V. Anonis, J. Botyrius, V. Kon- 
dratas, N. Kregždė, M. M. Orante, S. 
Ruzgas, E. Sandanavičius, P. Žilionis.
OREGON

$3.00 — V Juodeika.
OHIO

$6.00 — V. Valys.
$5.00 — A. Martus.
$3.00 — V. Abraitis, P. Ambrazevičius, 

V. Bacevičius, V. Braziulis, P. Čepulis, V. 
Gruzdys, S. M. Guise, Holy Cross Church, 
O Jarašūnas, J. B. Kriaučiūnas, J. Krišto
laitis, M. Lenkauskas, A. L. Nasvytis, W. 
Plečkaitis, C. Pocius, Z. Prūsas, J. Mačiulis.

$2.00 — A. M. Standen, J. A. Urbonas.
$1.00 — K. S. Karpius, A. Mikalauskas.

PENNSYLVANIA
$.500 — E. Dovydėnas.
$3.00 — St. Andrew's Rectory, A. Če

pulis, Rev. A. Ezerskis, Z. Jankauskas, N. 
G. Masonis, Rev. J. Mockus, A. Mozdzer. 
RHODE ISLAND

$3.00 — O. Cleall, P. Gylys, V. Ras
toms, V. Švažas, Rev. M. Vaitkus.
TEXAS

$5.00 — Rev. J. Juodeika.
$3.00 — Rev. A. Bertašius, E. Butkytė.

WISCONSIN
$3.00 — M. Wedeikes.
$1.00 — P. Janušonis.

WASHINGTON, DC
$3.00 — P. Baltakis, J. Kuprėnas.
$1.00 — E. Pakulis.

CANADA
$5.00 — E. J. Kardeliai.
$3.25 — P. Girdžius.
$3.00 — P. Augaitis, J. Bacevičius, B. 

Bujokas, J. Dagys, J. Dudelas, V. Gabas, 
A. Genys, M. Kizis, A. Lymantas, A. Ma
tukas, J. Matulionis, J. Misevičius, S. Pa- 
cevičius, A. Paškevičius, V. Pazukaitė, M. 
Ramanauskas, I. Rose, Rev. A. Sabas, Rev.
V. Skilandžiūnas, L. Stankevičius, J. B. 
Zekas, J. Žmuidzinas.

$2.00 — V. Vaidotas.
$1.00 — P. Alšėnas, A. Koyelaitis-Kuja- 

lavičius, E. Reikenis, K. Vanagas. 
COLOMBIA

$3.00 — J. Zaranka.
VENEZUELA

$4.00 — J. Bieliūnas.
$3.00 — R. Jarmalovičius, J. Vaisiūnas.

ITALY
$3.00 — V. Lozoraitis.

NEW ZEALAND
$3.00 — Č. Liutikas, J. Pečiulaitis.
$2.00 — M. Cibulskis.

ENGLAND
$5.00 — J. Simanavičius.
$3.00 — "Dainora", S. Karalevičius, J. 

Luža, P. Milašius, A. Šliauteris, B. Valte- 
rienė, J. Žalys.

$2.75 — V. Apanavičius.
AUSTRALIA

$6.00 — O. Liutikas.
$3.30 — J. Beinoravičius.

$3.00 — A. Jakštas, P Kuisys, P. Lu
košiūnas, H. Pigglin, M. Slavėnas, J. 
Strankauskas, M. Urbonas, A. Venclovas, 
N. Volkas.

$2.50 '— J. Vasiliauskas.
W. GERMANY

$5.00 — A. Veigel.
$3.00 — J. Baras, H. Matušauskas, J. 

Norkaitis, V. Pundzevičius, JJ. Stankaitis.
$2.00 —■ S. Vyšniauskas.
$1.00 — V. Lebedys
$0.50 — J. Černiauskas, Z. Černiaus

kas, F. Kovas, S. Oswaldas, K Pajėda, J. 
Parulis, Tribuišys, J. Visockas, J. Užkurė
lis, S. Žilinskas.

Nepamirškite užsisakyti 
ką tik naujai išleistą V. Nemunėlio 

knygą mažiesiems 
MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS 
su spalvotomis V. Stančikaitės 

iliustracijomis.
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Pieta / Skausmingoji

From Museum and Laboratories 
of Ethnic Arts and Technology, 
University of California, Los Ange
les (UCLA).

For more see pages 14 and 15.

POPE PAUL VOICES

Hope for Religious Freedom
His Holiness Paul VI sent a letter in 

September to Lithuanian bishops in the 
United States, on the occasion of the con
secration of the Lithuanian Chapel in the 
National Shrine of Immaculate Conception, 
Washington, D. C.

The letter says among others:

“May the love and loyalty to the Holy 
Virgin, which has iluminated the path of 
your nation in the past, in the time of well
being as well as during periods of suffering 
and calamities, be the guarantee of a bright 
future for Lithuania.

“We firmly believe," Pope Paul VI con
tinues, “that God, through the intercession 
of Virgin Mary, will hear out the Lithuanian 
prayers and will restore to Lithuania that 
religious freedom which is being defended 
by Ecumenical Council of the Church. May 
God give that spirit of understanding, which 
all desire so much today, so that the Catho
lic Church in your fatherland would again 
be allowed to live and act freely, so that 
it would be permitted to perform the mis
sion, with which God himself has entrusted 
it, to further the nation’s faith and reli
gious life." (Elta)

LITHUANIAN DAYS, NOVEMBER, 1966 21



THE U. S. CONGRESS CALLS FOR FREEDOM

FOR LITHUANIA, LATVIA, AND ESTONIA

An Important Resolution Adopted by both Houses 

of the United States Congress

* * * House Concurrent Resolution 416 was adopted by the 
House of Representatives by a record vote of 298 yeas to no 
nays on June 21, 1965.
This Resolution was unanimously passed by the United States 
Senate on October 22, 1966.

CONCURRENT RESOLUTION

Whereas the subjection of peoples to alien subjugation, domination 
and exploitation constitutes a denial of fundamental human 
rights is contrary to the Charter of the United Nations, and is 
an impediment to the promotion of world peace and coopera
tion; and

Whereas all peopless have the right to self-determination; by virtue 
of that right they freely determine their political status and 
freely pursue their economic, social, cultural, and religious de
velopment; and

Whereas the Baltic peoples of Estonia, Latvia, and Lithuania have 
been forcibly deprived of these rights by the Government of 
the Soviet Union; and

Whereas the Government of the Soviet Union, through a program 
of deportations and resettlement of peoples, continues in its 
effort to change the ethnic character of the populations of the 
Baltic States; and

Whereas it has been the firm and consistent policy of the Govern
ment of the United States to support the aspirations of Baltic 
peoples for self-determination and national independence; and 

Whereas there exist many historical, cultural, and family ties be
tween the peoples of the Baltic States and the American peo
ples:
Be it

Resolved by the House of Representatives (the Senate concurring), 
That the House of Representatives of the United States urge 
the President of the United States —

(a) to direct the attention of world opinion at the United 
Nations and at other appropriate international forums and by 
such means as he deems appropriate, to the denial of the rights 
of self-determination for the peoples of Estonia, Latvia, and 
Lithuania, and

(b) to bring the force of world opinion to bear on behalf 
of the restoration of these rights to the Baltic peoples.

COMMUNIST CRIMES AGAINST HUMANITY

Open-Letter Challenge to Bertrand Russell

wiiiiiiii'iiDiiiimiiiuiiiiniiniiiiiiiiimiiiffliiiniiiiiiiiiniiiiiiiiw

A TELEGRAM FROM SENATOR KUCHEL

Sen. Thomas H. Kuchel (R. — Calif.) was instrumental in getting the 
passage by the U. S. Senate of H. Con. Res. 416 on October 22, 1966. 
In his letter of October 25, 1966, Senator Kuchel writes the following 
to Mr. Leonard Valiukas, President of the AMERICANS FOR CON
GRESSIONAL ACTION TO FREE THE BALTIC STATES:

’’Dear Leonard:
”1 can quite honorably tell you that I did help in securing 

Senate consideration and Senate passage of the resolution. Leonard, 
it reflects the unyielding judgment of the overwhelming majority of 
members of the Congress.
”1 look forward to seeing you before too long.

Sincerely,
(Signed)

THOMAS H. KUCHEL”

The Assembly of Captive Euro
pean Nations (ACEN) today sup- 
gested that Bertrand Russell’s self
appointed War Crimes Tribunal, 
which is planning to ’’try” Presi
dent Lyndon B. Johnson and other 
top U. S. officials for Vietnam 
’’war crimes”, conduct instead an 
immediate inquiry into the mass 
murder of 4,253 Polish Army of
ficers by the Soviet NKVD in the 
Khatyn Forest in 1940.

In an open letter to Lord Rus
sell, ACEN’S Chairman Stefan 
Kolrbonski pointed to an earlier in
vestigation of the Katyn massacre 
by a U. S. Congressional Commit
tee, which in 1952 recommended 
that the United Nations ’’seek ac
tion before the International Court 
of Justice.”

Noting that this had been done 
and that the Katyn massacre clear- 
lyconstituted a crime against huma
nity, Chairman Korbonski stressed 
that Lord Russell tribunal—avow
edly dedicated to justice — should 
address itself to this unpunished 
case mass murder committed in 
wartime.

The text of the letter.

Sir:
It is more in sadness than in in

dignation that I address this earnest 
appeal to you. The spectacle of 
one of the finest intellects of our 
time initiating a spurious War 
Crimes Tribunal and identifying 
himself with forces that threaten 
to destroy the last vestiges of our 
civilization, bespeaks ill of our 
present-day values.

Your voice, Sir, was still during 
the systematic genocide of the Bal
tic peoples following forcible So
viet annexation in 1940. No pro
test from you, no quest to rouse 
public opinion when mass murder 
and slave labor camps flourished 
during the Stalin era. No tears 
were shed for the people of Tibet 
when Mao Tse-tung unleashed his 
hordes on the peace-loving men 
and women of that tiny Himalayan 
country. No demonstrations a- 
gainst the USSR when Soviet 
troops butchered 30,000 Hun
garians in November 1956. Theiir 
crime? They wanted to be free to 
chart their own future without the 
same type of outside interference 
you profess to abhor. Are these 
crimes against humanity to be 
condoned and passed over in 
silence simply because they have 
been committed by Communists?

If, however, your War Crimes 
Tribunal is metrely interested in 
conducting an inquiry into crimes 
committed in wartime, I should 
like to take the liberty of offering 
a concrete suggestion.

I am sure that you are familiar 

with the Katyn Forest massacre of 
4,252 Polish officers by the Soviet 
NKVD in 1940. These officers 
were prisoners of war. The U. S. 
Congressional Committee, which 
had investigated this mass murdetr, 
recommended in its final report of 
December 22, 1952 that the United 
Nations ’’seek action before the 
International Court of Justice”. 
Since this has never been done, and 
since you may not wish to accept 
the findings of that Congressional 
Committee at its face value, it 
would seem most appropriate that 
youlr War Crimes Tribunal dwell 
into the matter and make known 
its findings to the millions of peo
ple who still vividly remember this 
case of mass muirder.

The Katyn Forest massacre is 
without a doubt a classic crime a- 
gainst humanity. Since you, Sir, 
pride yourself of being a humani
tarian and a searcher of truth, I 
trust that you and your War 
Crimes Tribunal will focus your 
attention on this monstrous ex
ample of man’s inhumanity to 
man.

Justice cannot be served solely 
along ideological lines or foir the 
sake of expediency.

We all await your reaction to 
this suggesstion.

Stefan Korbonski,
Chairman 

Assembly of Captive European 
Nations

EDITOR’S NOTE. — The Li
thuanian nation has never expe
rienced in its long ihstory such an 
extermination and annihilation of 
its people as during the Soviet oc
cupation since June 15, 1940. 
During the last 25 years the coun
try lost more than one fourth of 
its entire population.

The Soviet Communists com
mitted crimes against Lithuanians 
such as: murdetr, extermination, 
enslavement, deportation, impriso- 
ment, torture, persecutions on poli
tical grounds by performing the 
following acts, to mention just a 
few:

1. Between June 14 and 22, 
1941, they arrested and deported 
to Siberia over 34,000 innocent 
men, women, and children. Most 
of them were killed by the Soviets 
or died in slave-labor camps in 
Soviet Russia.

2. On June 24 and 25, 1941, 
they tortuired and massacred 73 
persons in Rainiai forest near Tel
šiai (Lithuania).

3. On June 26, 1941, they mas
sacred over 400 prisoners in Pra- 
vieniškiai near Kaunas (Lithuania).

4. On the night of June 25, 
1941, they massacred 118 Li-

Conti nued next page
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SOVIET INEQUALITIES
Colonial Metamorphosis 
of Amber

Amber, for centuries known as 
the ’’gold of Lithuania”, is now 
called ’’the beauty and pride of 
Soviet Baltic”. This new definition 
was coined by V. Surikov, deputy 
director of the amber industry in 
the Kaliningrad German — Koe- 
nigsberg, Lithuanian — Karaliau
čius area (Sovyetskaja Litva, No. 
144, 1966).

Although amber is found along 
almost the entire southeastern 
shoire of the Baltic Sea, amber 
jewelry has been always most po
pular and most widely used in Li
thuania. The richest deposits of 
amber were in Semba, a region of 
Lithuania Minor. Already 130 yrs. 
ago, a large amber mine and a 
factory were established near the 
town of Palvininkai (a typically Li
thuanian name), some 40 miles 
northwest from Koenigsberg. The 
amber industry was a source of a
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COMMUNIST CRIMES...

Continued form page 22

thuanians in Cherven forest near 
Minsk.

5. In June, 1941, they murdered 
15 Roman Catholic priests.

These crimes alone are enough 
to convict under the Allied Control 
Law No. 10 the Kremlin masters 
under whose direction the afore
said acts of crime were committed. 

sizeable income for the German 
empire until 1939.

In 1945 this heartland of the 
amber industry was occupied by 
the Russians and transformed into 
Moscow’s colony. While the Ger
mans merely half-mongrelized the 
town’s name into Palvinicken, the 
Russians changed it completely ino 
Yantarnyi (made of amber). They 
rebuilt the war-demaged amber 
mine and, in 1948, began exploiting 
it as a typical colonial enterplrise 
of the Russian empire.

During the second half of 1948, 
the amber mines at Palvininkai, 
now Yantarnyi, yielded 127 tons 
of raw amber. In 1964 the yield 
rose to 275 tons. The amber de
posits there will be exhausted by 
1973, bet a new mine, already be
ing built nearby, is expected to 
yield 400-450 tons annually. (E.).

Museum of Atheism
• On October 9th, a Museum of 

Atheism was opened in Vilnius, li- 
thuania, housed in a converted 
church. The director of museum, 
J. Markoni s, a former priest, was 
appointed in 1961, with the task 
of building up a collection. There 
is only one other museum of this 
type, in Leningrad, from which 
considerable assistance was ob
tained. The director, on opening 
day, said: “If the museum will 
help people searching for the 
truth, and make them think our 
work will not have been in vain. 
But we will only know this when 
we start getting visitors.”

The Museum has a cinema, and 
will also be arranging lectures and 
discussion groups on atheistic 
topics.

Anšlavs Eglitis

BESIDE A SPRING

An azure-grey tissue had covered the sky, 
and the suns first spears flashed pallid;

But under the elms and the linden-trees 
the webbed gloom of night still dallied.

I silently stole through the dewy shade 
towards the edge of a spring that bubbled, 

And I fell on my knees in a langour of thirst, 
and drank, but my heart was troubled.

My palms burned hot from the velvet caress
of a girl of miraculous fashion,

And in them each vein was tingling still 
with the sting and the surge of passion.

That, as I dipped out the water, it seemed
I was stringing her in my embraces.

In my hands the cool silver of the spring 
was as something that sears and effaces.

And when I had drunk, the sunlight grew black, 
and a pain flushed my heart as with fire,

And in that terrible moment I passed 
down the flaming degress of desire.

I felt-all the doubts and the jealousies,
all the agony from the beginning,

And I saw in my mind how we parted at last 
full of hate and the shame of sinning.

Like a gold-bristled hedgehog the risen sun 
rolled out of the cloud's jagged masses,

And lonely as death I knelt by the spring 
with my hands in the floating cresses.

ANŠLAVS EGLITIS, latvian author, was born in 1966 in Riga and now re
sides in Pacific Palisades, California.

He has published 10 volumes of short stories, 8 plays, and 13 novels. 
The best of what A. E. has written of short stories is to be found in a 
collection “Burning City” (1946). Among his best novels are: Ligavu 
Mednieks, čingschana gals (The death of Genghis Khan), Ajurjonga 
(also in English).
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LITHUANIAN MAPS
is now available, compiled by J. 
Andrius, with the technical assis
tance of Profs. A. Salys, Stp. Kolu
paila, K. Pakštas, Drs. M. Braks, M. 

Gimbutas, and A. Šapoka.
This is the definitive map of 1939, 

with insets of Lithuania in the 
Bronze and Iron Age.

A multicolored map of Lithuania 
Wall map, approx. 35x46: $4.50
Book map, in folder: $3.50
Only a limited supply available.
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DARBININKAS išeina du kart savaitėje. Prenumerata
metams $7.00. Naujiems skaitytojams pirmais metais tik $5.00. 

DARBININKO administracijoje veikia Spaudos Kioskas, čia gaunami 
naujausi lietuviškų knygų leidiniai, maldaknygės, lietuviški kry- 
želai, gintaro ir odos lietuviški išdirbiniai bei lietuviškos
plokštelės.

Visais reikalais kreiptis
DARBININKO ADMINISTRACIJA

910 Willoughby Avenue • Brooklyn, N. Y 11221 • Tel. GL 2-2923

Vincas Ramonas

CROSSES (KRYŽIAI)
Romanas

Angliškai išvertė Milton Stark 

Kaina $4.00

“Lietuvių Dienų” Leidykla 

4364 Sunset Blvd., Hollywood, Cait. 
90029

SENATE ADOPTS H. CON. 
RESOLUTION 416

Concurrent Resolution to request 
the President of the United States 
to urge certain actions in behalf 
of Lithuania, Estonia, and Latvia.

Mr. Mansfield. Mr. President, I 
ask unanimous consent that the 
Senate turn to the consideration of 
Calendar No. 1573, House Concur
rent Resolution 416.

The Presiding Officer. The con
current resolution will be stated.

The Legislative Clerk. A con
current resolution (H .Con. Res. 
416) to request the President of 
the United States to urge certain 
actions in behalf of Lithuania, Es
tonia, and Latvia.

The Presiding Officer. Is there 
objection to the present considera
tion of the concurrent resolution?

There being no objection, the Se
nate proceeded to its consideration.

Mr. Kuchel. Mr. President, I wish 
to say that I am delighted that this 
matter is being taken up. It de
serves attention in this session as 
a mark of our continuing concern 
for those peoples who have been 
deprived of their democratic in
stitutions and are unable to speak 
for themselves.

The Presiding Officer. The ques
tion is on agreeing to the concur
rent resolution.

The concurrent resolution (H. 
Con. Res. 416) was agreed to.

(From: Congressional Record, 
October 22, 1966. Page 27630.).

LITHUANIA - LAND OF

HEROES
Prepared and Edited by

Leonard Valiukas

THS IS ONE OF THE BEST 
BOOKS ON LITHUANIA IN 
ENGLISH!
• Country, people and language
° Lithuania’s fight for freedom
° Soviet genocidal practices in 

Lithuania

LAVISHLY ILLUSTRATED

Price: $4.75

Lithuanian Days Publishers
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif.

90029
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In 1928 Lithuania, celebrating its 10th Anniversary of Independence, issued 
a series of stamps, showing President A. Smetona an allegorical figure 
and freedom fighters (stamps 1 and 2). — 1928 m. Lietuva, švęsdama 
10 metų nepriklausomybės sukaktį, išleido 3-jų pašto ženklų serijų: 1. 
prez. A. Smetona, dešimtmečio alegorija ir laisvės kovotojai.

Premier Juozas Tūbelis, stamp issued to commemorate Lith. King — 
Vytautas the Great (1430—1930). — Vytauto Didžiojo metais išleistas 
oro pašto ženklas su min. pirm. J. Tūbelio atvaizdu.

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
By ANTANAS BERNOTAS

As mentioned before, various li
berties and reforms of the leftists’ 
regime in Lithuania greatly in
creased the activity of communists 
and other anti-state elements. Since 
it was feared that Communists will 
try to overthrow the government, 
a group of high-ranking army of
ficers, in agreement with some 
leaders of Nationalist and Chris
tian-Democratic parties staged a 
coup d’etat early in the morning of 
December 17, 1926. The plot was 
staged only in the provisional capi
tal of Kaunas. The province did 
not participate in it and did not 
know about it. The army units, 
stationed in Kaunas and its vici
nity, were led to the streets of 
Kaunas and, without any resis
tance, occupied the most important 
offices of the capital. Several of
ficers upon arrival at the govern
ment building where delegates of 
the seimas were still in discussion 
since December 16th, declaring to 
the assembly that the present gov
ernment, unable to maintain peace 
and security of the country, is dis
missed and the delegates of the 
seimas are requested to disperse.

This bloodless coup d’etat was 
very effective: the cabinet of 
ministers declared its dismissal, 
and the president, Kazys Grinius, 
resigned himself. Professor Augus
tinas Voldemaras, formerly well- 
known fighter in the first days of 
the republic, was appointed as the 
new premier. Prof. Voldemaras 
soon formed his cabinet of minis
ters. The conspirators, in agree
ment with the Nationalist and the 
Christian-Democratic parties, in
vited former president Antanas 
Smetona as the new President of 
the State, who was willing to ac
cept this post. The new govern
ment vigorously started to work on 
the prosperity of the country, while 
the people heartily cooperated in 
all governmenit’s efforts.

Unfortunately the close co-ope
ration between the Nationalist and 
Christian-Democratic parties soon 
started to split, discrepancies and 
disunity began to show and the 
Christian-Democratic party left the 
coalition, withdrawing their repre
sentatives from the cabinet and the

Part LCI

seimas, leaving the Nationalist 
party in the power. In April, 1927, 
seimas was dismissed, new elec
tions were not set up, and the state 
constitution of 1922 suspended. The 
government was left in the hands 
of the authoritative regime of Pre
sident A. Smetona.

In 1928 the government intro
duced some reforms: President 
A. Smetona, supported by the 
cabinet of ministers, proclaimed a 
new state constitution and estab
lished a Council of the State, whose 
job was to prepare new laws. Ac
cording to the new constitution, 
the country is governed by the 
government, seimas, and the court 
and the president of the state is 
to be elected not by the seimas, 
but by the population of the coun
try itself. Citizens not younger 
ttban 30 years of age can be elected 
as delegates to the seimas. All 
citizens, who had reached the age 
of 24 participate in the elections. 
The term of the seimas is 5 years, 
and the president of the state, not 
younger than 30 years of age, is to 
be elected for a term of 7 years. 
The president is to be elected by 
special electors, who are elected 
by the councils of communities, 
towns, and districts.

The close co-operation between 
President A. Smetona and premier 
A. Voldemaras, however, did not 
last, as Professor Voldemaras start
ed to execute a fascists-like reign. 
His governing provoked a strong 
opposition to the left-minded ci
tizens and three socialist students 
on May 6, 1929, staged an attempt 
to assassinate Prof. Voldemaras, 
while he was attending a reception 
in the State Theater. However, the 
bullets of the assassins missed Vol
demaras, but hit his adjutant, cap
tain P. Gudynas and injured major 
Virbickas. In September, 1929, 
premier A. Voldemaras was re
placed by another well-known 
patriot, economist and agricultur
ist, Juozas Tūbelis, who remained 
premier of the cabinet until his 
death in 1938. Professor Augustinas 
Voldemaras was advised to leave 
Kaunas.

(To be continued)

Illustration flrom ’’The Seasons”. Woodcut by
V. K. Jonynas

THE SEASONS by K. Donelaitis

This work (over 3,000 lines) has been rendered into English 
verse by Nadas Rastenis from Baltimore, Md., known for trans
lations of the Lithuanian poetry by A. Baranauskas, V. Kudirka, 
Maironis and others.

The editing done and foreward is written by Dr. Elena Tumas, 
Professclr of English and Comparative Literature at California State 
College at Fullerton. Mrs. E. Tumas in her own right is very well 
known Lithuanian poetess, author of a book of poems ’’The Saints 
and the Kings”.

The book will be off print November 15.
The subscription accepted at the

LITHUANIAN DAYS PUBLISHERS 
4364 Sunset Boulevard 

Los Angeles, California 90029

Price: $3.00 Pre-edition price: $2.20
Please send:

( ) copies of ’’The Seasons” at 2.00 (only before Oct. 15, 1966)

Enclosed $...............

Name ................................................................

Address....................................................................

City................................................ State ...................  Z. C..............
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LITHUANIANS MAKE NEWS

Mr. and Mrs. I. Schiffman J. Laučka, and Mrs. O. Bačkis.
J. Laučką išleidžiant į JAV Ambasadą Berlyne. Ponai Irving Schiffman 

(Schiffman buvęs Valstybės Departamente Baltijos skyriaus viršininkas, 
dabar dirbąs ten pat kitame skyriuje), Juozas Laučka, O. Bačkienė.
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BEFORE THE CURTAIN

The last British Minister in in
dependent Lithuania, Sir Thomas 
Hildebrand Pretson, O.B.E., is eigh
ty on June 2nd. He is now living 
in retirement in Beesiton, Norfolk.

His first posit was in 1913, as 
British Vice-Consul in the Urals 
mining town of Ekaterinburg. In 
1927 he came to Lithuania as Sec
ond Secretary and Charge d’Af
faires. In 1940, he became Minister 
Plenipotentiary to Lithuania.

During his stay in Lithuania, 
Thomas Preslton wrote two ballets, 
which were successfully performed 
at the State Theatre in Kaunas, 
and at the Alhambra, London, in 
1935 (White Roses and Dwarf gre
nadier) .

When the Soviet Army invaded 
Lithuania in 1940 and all repre
sentatives of the Diplomatic Corps 
had to leave ithe Country, Mr. Pres
ton and his staff managed to hand 
on as long as possible, so that they 
could see for themselves waht life 
under Soviet occupation was really 
like.

In 1950, Mr. Preston wrote a 
book, ’’Before the Curtain”, which 
described his experiences abroad.

In his book, Thomas Preston de
scribes the Soviet deportations 
that were carried out after the 
occupation of Lithuania:

’’During a single week (from 
June 14th to June 21st) 34,300 Li
thuanians were deported according 
to plan... The deportees were seized 
in the night between one and four 
o’clock; they were given only a 
few minutes to take their most 
immediate belongings. Adults, old 
people and children — all were de
ported. If the head of the family 
was not at home his wife and 
children were taken instead. The 
deportees were squeezed into spe
cially assigned freight cars, ori
ginally for transporting cattle. 
There were neither benches nor 
windows in these cans and the 
doors were nailed up. Husbands 
were separated from their wifes; 
children from their parents. Despite 
the summer heat, no drinking 
water was given to the prisoners, 
of whom thousands died on the 
trains and in Russian transit pri
sons before reaching their desti
nation.”

® Mr. Juozas Laučka has been 
transferred by the State Depar-
ment to the American Legation in 
Berlin. He formerly served in the
Lithuanian section of “Voice of
America“. (Picture left).

• Algirdas Landsbergis, noted 
Lithuanian writer, has left the job 
at the Captive European Nations 
secretariat which he held for the 
past 10 years. He accepted the post 
as assistant professor at the Far- 
leigh - Dickenson University at 
Ruth eford, N. J. He will lecture in 
history, literature and drama. Past 
summer Mr. Landsbergis spent 
several months in London and 
Paris.

• Miss Daiva Audenaitė recently 
received her Master of Science de
gree in Physical Medicine from the 
Northwestern University. She had 
graduated from the New York Uni
versity with a B. S. degree in phy
sical therapy and at the present is 
lecturing in her field at the North. 
University.

• On 18th of November of this 
year Latvians in the free world 
celebrate the forty-eighth anniver
sary of the Declaration of Latvian 
independence. Independence was 
declared in Riga on November 
18th, 1918, and Latvia commenced 
life as a sovereign independent 
state, which was to come to an 
end in June 1940 when it together 
with Estonia and Lithuania, was 
occupied by Soviet troops.

• British Minister of Transport 
Barbara Castle, a Member of Par
liament, visited Los Angeles brief
ly on October 14 this year, where 
she was shown the freeway net
work by helicopter. Minister Castle 
is interested in relating foreign 
transportation problems and solu
tions to growing traffic needs in 
and about Greater London. During 
her visit travel arrangements were 
handled by British Consul General 
Franklin and Milton Stark (Li
thuanian Days Magazine English 
Editor), Public Relations Director 
of the California Division of High
ways.

Milton Stark, Mrs. Barbara Castle 
and Ed. T. Telford.

• Miss Lilija šukytė, rising star 
of the Metropolitan Opera in New 
York, on Oct. 2nd performed in 
“Die Frau ohne Schatten”. She re
peated her performance on Oct. 14, 
17 and 25 and also appeared in Ri- 
goletto on Oct. 13 and 18.

• K. M. čampė on July 14th re
ceived his PhD degree in engineer
ing, in the field of atomic science, 
from Purdue University in Lafa
yette, Ind. The thesis: Stability 
Analysis of Periodically Oscillating 
Compressible Fissile Media.

• Mrs. Gene Vasaitienė has be
gun teaching the Lithuanian lan
guage to the State Department and 
Pentagon employees. This lan
guage school teaches 73 languages.

e Leonas Sabaliūnas has began 
to lecture in political science at 
the Eastern Michigan University, 
Ypsilanti, Mich.

• Base-baritone Arnoldas Vo
kietaitis is participating as leading 
soloist with the Chcago Lyric ope
ra, which began its season on Oc
tober 7 th.

• On Feb. 10th, 1967 the Berk- 
lee Music School in Melrose, Conn., 
will present a concert of composi
tions by Lithuanian composers: 
Lapinskas, Gaidelis, Kačinskas, Ba
naitis, Gruodis. Among others vio
linist Iz. Vasyliūnas, soloist S. Lie
pas and the St. Peter parish choir 
will perform.

Books & Periodicals
Portfolio '65. Photographs by Algiman

tas Kezys, S.J. 21 sheeet. Biographic 
notes by Very Rev. B. Markaitis, S.J.; 
Poetic Realist, by Hugh Edwards, Curator 
of Photography, The Art Institute of Chi
cago; Focus on Nature (Bėgimas į gamtą, 
bet ne nuo žmonię — Lithuanian), by K. 
Bradūnas.

Dedication of the Chapel of Our Lady of 
Šiluva, September 3-5 1966. Lithuanian 
Religious Congress. Dedication and His
torical remarks. Illustrated. Four pages 
of color prints.

Two Hymns in Latin, English and Li
thuanian. In honor of Our Lady's Appari
tion in Šiluva. Lith. Memorial Chapel in 
the National Shrine of the Immaculate 
Conception, Washington, D.C., September 
4, 1966. by Rev. L. A. Budreckas. For the 
community singing with organ. Sponsored 
by Rev. G. J. Vilčiauskas, Pastor of St. 
Anthony's Parish, Ansonia, Conn. Words 
by Rev. S. Yla. Copyrigth by Muzikos Ži
nios, (Musical News), 1602 So. 48th Ct., 
Cicero 50, III. 1966.

ACEN NEWS. A Bimonthly Review of 
the Activities of the Assembly of Cap
tive European Nations. No. 125 Septem
ber-October, 1966. Published by Press 
Bureau of ACEN, 29 W. 57th St., New 
York, N. Y. 10019. Subscription: $3.00 
per annum.

News Digest — International. No. 3, 
1966. Year IV. Quarterly Magazine. Sep
tember issue. Published by: International 
Information Centre, Box 62, P. O. Bel
more, Sydney, N.S.W. Editorial Board: 
J. P. Kedys and others.
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Liudas Vilimas PARTIZANO MIRTIS / Death of guerrilla
L. Vilimas Autoportretas / Self-portrait

DAILININKAS LIUDAS VILIMAS

Dailininkas Liudas Vilimas, gimęs 1912 m. rugsėjo 15, Mažeikių aps., 
mirė šiais metais, nesulaukęs pilnų 54 metų, pačiame kūrybos pajėgume.

Emigravęs į JAV, L. Vilimas iš karto gyveno Rochesteryje, gavęs dairbą 
vitrinų dekoravimo srityje vienoje didžiųjų krautuvių. Vėliau persikėlė į 
Cincinnati, Ohio, kur didžiulėje Pague’s krautuvėje gavo dekoravimo di
rektoriaus vietą. Šis darbas L. Vilimui, kaip dailininkui, nebuvo svetimas, 
ir jis nesunkiai padarė ’’kakjerą”. 1961 metais visos Amerikos vitrinų de
koravimo konkurse jis laimėjo I vietą.

Kauno meno mokyklą jis baigė 1935 metais ir nuo 1938 m. studijavo 
Vienos dekoratyvinės dailės akademijoje.

Bestudijuodamas ir vėliau iliustravo knygas, dirbo prie teatro, piešdamas 
dekoracijas, o nuo 1940 dėstė Vilniaus meno akademijoj. Buvo Formos ir 
Dailės Instituto sambūrių narys.

Iš grafikos darbų pažymėtina jo iliustracijos K. Bradūno knygai Vil
niaus varpai. Nesvetima jam buvo nė akvarelė — Wiesbadeno parodoje 
už akvarelę jis laimėjo I premiją.

Būdamas užsiėmęs profesijos darbais, L. Vilimas rado laiko ir grynajam 
dailės menui. Metėsi į aliejaus tapybą ir čia sukūrė pažymėtinai vertų kom
pozicijų. Jo paveiksluose vyrauja žalsva spalva, kuri paveikslą gaubia kaž
kokia šalta mistika; neryškūs daiktų bei figūrų kontūrai į žiūrovą kalba 
gūdžiu mikties alsavimu ir būties mįslingumu. Rūpintojėlis ir Pieta rymo 
ne viename jo paveiksle ir tai suteikia jiems lietuvišką atspalvį. Tokios jo 
kompozicijos Partizano mirtis, Pieta, Malda, Paskutinis patarnavimas...

Pačiu paskutiniu laiku L. Vilimas pasuko į abstraktą.
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LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS,
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis“

Baltimore, Md.
'RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"

Girdima Marylande ir Washington, D. C- 
rGirdima sekmadieniais 10 — 11 vai. ryto 
per FAA radijo stote 93,1 mgcl.

Programos vedėjai: A,nertas Juškus, 
4515 Wiimsiow 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; FAA bango

mis 105.7 megaciklų iš 
WK.OX, Framingham, AAass.

P. Viščinis, programos vedėjas, 
173 Arthur Street, Brockton 18, AAass. 

Tei. 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

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, 

lei.: AN 8-0489

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

IA/HIL — 1430 banga, Medford 55, Mass. 
Jonas J. Romanas, vedėjas 

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

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio 

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

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

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

Tel.: HEmlock 4-2413.

MARGUTIS
Seniausia ir populiariausia radijo progra

ma Chicagoje.
Nuo šių metų kovo mėn. 15 d. 

transliuojama iš naujos ir galingos radijo 
stoties WXRT — radijo banga FM — 93,1. 
Kas dieną nuo 7 vai. vakaro (išskyrus šeš

tadienius ir sekmadienius) 
Programos vedėjas Henrikas Žemelis. 

Adresas: MARGUTIS, 6755 S. Western Ave. 
Chicago, III. 60636. tel GRovehill 6-2242.

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo programa 

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

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

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^TICANO-

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

LIETUVIŠKAS BALSAS-LITHUANIAN VOICE
WQRS-FM stotis. Banga 105.1 Mc.
Sekmadieniais 8:30 — 9 vai. ryto.

Išlaiko radijo klubas.
Klubo pirm. — inž. Vacys Urbonas. 

17175 Gaylord Ave., Detroit, Mich. 48240 
Tel. KE 7-9642

Programos redaktoriai ir pranešėjai: 
Jonas Kriščiūnas — 846-4245; Kazys Go
gelis — 535-6683; Rožė Ražauskienė — 
278'1353; Stasys Garliauskas—TA 6-1385;

Antanas Janušis — VE 5-8317.

Hartford, Conn.
"TĖVYNĖS GARSAI"

Connecticut valstybės kultūrinė valandėle
WBMI — FM 95.7 mc.

Kiekvieną sekmadienį 12:00 — 1:00 p- p.
Programos vedėjas A. Dragūnevičius, 
273 Victoria Rd., Hartford, lei. CH 9-4502

New York - New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ"

Radijo valanda girdima 
kiekvieną šeštadienį 5:0b—6:00 vai. p. p. 
iš New Yorko stoties WEVD — 1330 kilo, 

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

1016 Schleifer Rd., 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 8:05 89.5 meg.
Vedėjas J. J- Stukas.

"LAISVĖS ŽIBURYS"
Nauja radijo programa, pradėta bal.
24 d. girdima kiekvieną sekmadieni 

nuo 9 vai. iki 10 vai. ryto.
WHBI stoties 105.9 FM banga.

Adreass: Romas Kezys, 62-15 69 Place, 
Middle Village, N. Y. 11379.

Telefonas: TW 4-1288.

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WTEL — 860 kilocycl. 

Šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p. 
Kultūrinės apžvalgos, žinios, vietos 

kronika, muzika ir skelbimai.
Programas tvarko ir praveda redakcinis 

kolektyvas.
Rašyti: "Bendruomenės Balsas", 

1203 Green St., Phila., Pa. 19123 
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

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

Rochester, N. Y.
Kultūrinė lietuviška valandė.ė

Sekmadienio rytą 9:35—10:00 per WHEC 
1460 klc.

Išleiko Lietuvių Radijo Klubas

Klubo valdyba: Pr. Puidokas, pirm., 580 
Wilkins St., (14521); A. Cieminis, vicep.; 
R. Kirsteinas, sekr. 229 Nester St. (14621); 
V. Žmuidzinas, ižd.; E. Karklienė, narė.

Programas praveda valdybos nariai ir 
šie vedėjai: O. Adomaitiene, A. DziaKonas, 
St. Ilgūnas, Br. Krokys, B. Sed.ickaite ir 
D. Šiurlienė.

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. 06/Ub 

Telefonas: 753-8898

Washington, D. C.
Nu© gegužės 1 pakeistas transliacijų 

laiKas ir bangos:
Kasdien 18 vai. 30 min. ir 20 vai. 

Lietuvos iaiKU 10, 19, 25 ir 31 metr ban 
gomis.

jos girdimos vasaros laiku: 
Washington-New York — 11:30 AM ir 
1:00 PM.
Cmcago —- 9:30 AM ir 11:00 AM.
Los Ange.es — 8:3u AM ir 10:00 AM.
Vakarų Europoj — 4 vai. 30 min. vak. ir 
6 vai vakaro
kietų Amerikoj — 12:30 p p. ir 2 v. p.p. 
Australijoj (Sidney, Beibouren) — 1:30 v. 
ryto ir 3 va,, ryto.

Adresas:
Voice of America, Washington 25, D.C.

Wilkes-Barre, Pa.
Liet. Bendruomenės sk. Radijo programa 

Sekmadieniais 3—3.30 vai. p. p.
Stotis WPTS, 1.000 W. Ch.. 1540 Pittston, 

Pa.
Radijo komisija: V. Paulauskas, kun. B. 
Danis, dr. B. Kasias, N. Bajorienė ir Vacį. 

Romanas. Pranešėja N. Bajorienė.

Montrealis, Canada
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS

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

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

Tel: 669-8834

Toronto, Ont, Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

Kiekvieną sekmadienj 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

Madrid, Espana 
VYKDOMOSIOS VLIKO TARYBOS 

RADIJO BIURAS MADRIDE
TAUTINIS ISPANIJOS RADIJAS 

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

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

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

42metrų banga (9.370 kl.).

LIETUVIŲ DIENŲ 
žurnalo ir knygų 

PLATINTOJAI

J. A. V-se
Brooklyn, N. Y. —- "Darbininko" adm-ja. 

So. Boston, Mass. — S. Minku.s

Chicago, Illinois — Balys Brazdžionis, 
"Draugas", J. Karvelis, "Marginiai' 
"Terra".

Cicero, Illinois — B. Štangenbergas.

Cleveland, Ohio — "Dirva", V. Rociūnas, 
V. Taraska.

Detroit, Mich. — "Gaiva", "Neringa", 
St. Anthony's Parish Library.

Grand Rapids, Mish. — J. Belinis.

Hartford, Conn. — V. Nenortas.

Kenosha, Wis. — B. Juška.

Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas. 

Omaha, Nebr. — Kun. L. Musteikis. 

Putnam, Conn. — Immaculata Conception
Convent.

Rochester, N. Y. — A. Sabalis.

Waterbury, Conn. — "Spauda".

Woodhaven, N. Y. — "Aidas", "Romuva". 

Woodmant, Conn. — Z. Šaulytė.

Worcester, Mass. — Pr. Pauliukonis.

Anglijoje
Kew, Surrey — "Dainora".

Bradford, Yorks — Kun. J. Kuzmickis.

Adelaide, Edwardstown — A. Kubilius.

W. Brunswick — A. Vingis.

St. Kiida — N. Butkūnas.

Mirren — J. Rupinskas.

Sydney — Kun. P. Butkus.

Italijoje
Roma — Mnsgr. V. Mincevičius.

Kanadoje
Toronto, Ont. — V. Aušrotas, A. Kuolas, 

P Misevičius, Time Cigar Store.

Montreal, Que. — P. Rudinskas, (Parish 
Library)

Sudbury, Ont. — Kun. A. Sabas.

Winnipeg, Man. — Br. Bujokienė.

Caracas — Kun. A. Perkumas.

SKAITYKITE 
“LIET. DIENŲ” LEIDYKLOS 

IŠLEISTAS KNYGAS

Pakeitę adresą, tuojau praneškite, 
kad nesusitrukdytų žurnalo 

siuntimas.
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SLAVE !
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PLAKATAS PRIE EUROPOS PAVERGTŲ TAUTŲ BŪSTINĖS NEW YORKE.
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