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Prelate P. Jūras in front of the exhibits of 
Jj the ALKA Museum.

The American Lithuanian Cultural Archive,
■ called ALKA in abreviatiion from the first
■ letters of its Lithuanian title, is the creation
■ of a single person. All its collections were
■ brought together by its founder and present 
I sponsor, Prelate Pranciškus Jūras, one of the 
g outstanding, great cultural leaders and pub- 
= llisher of books amongst the American Lithua- 
g nians, as well as the long-time rector of their 
Į parish in Lawrence, Mass.

Now a pensioner, he has retired to the newly
■ erected Matulaitis home for th aged in Putnam, 
1 which is being taken care of by the Lithuanian 
a Sisters of the Immaculate Conception there.

The wealth of articles on exhibition at the
■ ALKA lis the fruit of Msgr. Jūras’ untiring ac- 
S tivities as collectionlist for over 40 years 
H during which he has brought together books,
■ manuscripts, collections of Lith. newspapMj^ 
I photographs, works of folkloric art and oth®||

Actually the ALKA Museum was founded^® 
jjj years ago and now celebrates its anniversary
■ of a quater of a century. Officially the museum 
B was founded by the Lithuanian Cultural Insti
ll tute which was a subsidiary of the Federation 
g of Lith. Roman Catholics under the leadership 
gj of prof. K. Pakištas. After a time the Cultural 
B Institute lost the sponsorship of the ALRK Fe
ll deration. Then Msgr. P. Jūras stepped in and 
B took over its guidance, creating in 1949 its 
B subsidiary American Lith. Cultural Archive, re
ll named ALKA for short. In 1951 ALKA was 
B brought over to Brockton, Mass, and located 
B in a slingle room in the monastery of the Sister 
B of Jesus Crucified. The unheated room of this 
B stone building was most unsuitable for its 
B purpose as a museum. Thus pursuing his care- 
Į taking efforts for the future of the museum, 
| Msgr. Jūras had a new edifice to be built for 
B the collectlions at the monastery of the Sisters 
B of the Immaculate Conception at Putnam, and 
B into this building the wealth of the archive 
U and museum was transferred in 1964. Receiving 
B assistants to aid him Msgr. Jūras undertook to 
B organiz ethe exhibits, had them catalogued, 
H put on display and made available for visitors 
B and research workers.

The address of ALKA is:
ALKA, R. F. D. 2, Putnam, Conn. 06260.

A further pictorial report on the Museum 
B follows on pages 14-15 and 26-27 of this issue.



Linksmu šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

DIIUJGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

Lietuvių katalikų dienraštis
leidžiamas Lietuvių Katalikų Spaudos Dr-jos (Lith. Catholic Press.)

KUN. PETRAS CINIKAS, MIC, vedėjas

4545 W. 63rd St., Chicago, Illinois, 60629 Telef. LU 5-9500 1
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Don’t Spend It All, Save Some At

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

"MARGINIAI"- PREKYBA
Sav. I. SINKEVIČIŪTĖ

2511 W. 69th St., Chicago 29, Illinois 
Tel.: PR 8-4585

čia rasite didelį pasirinkimą
kristalinių dalykų, suvenirų, ’’dry goods” prekių, 
drožinių, audinių, visų liet, knygų, žurnalų.

NERINGA - LIETUVIŠKA VALGYKLA
Lietuviškas ir amerikietiškas maistas

Jonas ir Teresė Aguiar (Karvelaitienė), sav.
patarnaujama kasdien nuo 7:00 AM iki 8:00 PM

2632 W. 71st St., CHICAGO, Ill. 
Telefonas: 776-1018

2212 W. Cermak Road — CHICAGO, Illinois 60608

Phone (312) 847-7747
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Švenčių proga sveikina ir geriausių Naujų Metų linki

JONAS KIRVAITIS
Interstate Insurance Agency

LIETUVIŠKA APDRAUDŲ AGENTŪRA
6108 So. Ashland Ave., Chicago 36, Illinois 

Telefonas: WAIbrook 5-5671

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų linki

A. LAPKUS
PASSBOOK 
SAVINGS

Paid and Compounded 
Semi-Annually

6-MONTH SAVINGS 
CERTIFICATES 

(Alinimum $10,000) 
or 

1-YEAR SAVINGS 
CERTIFICATES 
(Minimum $5,000)

MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE • CHICAGO. ILLINOIS 60632 
PHONE 254-4470

FRANK ZOGAS, PRESIDENT

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Chicago, Illinois
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A. TVERAS
REGISTRUOTAS LAIKRODININKAS 

Brangenybės, laikrodžiai, religiniai dalykai etc.

2646 W. 69th Street CHICAGO, Ill. 60629
Tel. RE 7-1941

Gražiausių švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų! 
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Linkime visiems draugams, klijentams ir LD-nų skaitytojams
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

WALTER RASK, President

9727 So. Western Ave., Chicago, Ill. 60643
Telefonas 238-9787

• Rengiame ekskursijas i Europą, Lietuvą, Havajus ir kitur.
• Kelionės bilietai į viso pasaulio kraštus.
• Kreiptis i Vladą Rask ir Juzę Mileriutę.
• Teikiame patarnavimus atvykti iš Lietuvos

Sveikiname Šventų Kalėdų proga Lietuvių Dienas ir jų skaitytojus 
ir linkime laimingų Naujųjų Metų!

J. KARVELIO PREKYBOS NAMAI
Vedėjai — D. ir S. Grebliūnai

2501 W. 71st St., Chicago, Illinois 60629 Tel. 471-1424
ĮVAIRIŲ PREKIŲ CENTRAS — visos išleistos liet, plokštelės ir knygos, 
rašomosios mašinėlės su liet, raidynu, gintaro, medžio išdirbiniai, liet, 
drožiniai bei audiniai ir daug daugiau visokių prekių.

Mes priimam užsakymus ir persiunčiam prekes j visas pasaulio šalis. 
CHICAGO'S GIFT CENTER — for the finest in gift items, all Lithuanian 
records and books, Lith. woodwork and amber. We accept mail orders 
and ship to all parts of the world.
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Švenčių proga sveikina ir geriausių Naujų Metų linki

TEISĖJAS JONAS T. ZURIS
Chicago, Illinois

laimingų 1968 metų
OCKWELL CLUB

BALYS IR ONA
M U L I O L I A I, sav.
(dzūkai iš Alytaus)

3957 S. Rockwell
Chicago, Illinois

Tel. VI 78413

Dešinėje Balys Muliolis 
1926 metais Vilkaviškyje 
Ulonų pulke.

m
m
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VISIEMS “LIETUVIŲ DIENŲ" SKAITYTOJAMS LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ LINKI

DR. PETER ATKOČIŪNAS
Dantistas 

1405 — 49th Court Cicero, Illinois
Tel.: OL 2-4276

DR. WALTER J. KIRSTUK
Physician and Surgeon 

3925 W. 59th Street, CHICAGO 29, Illinois 

Tel.: REliance 5-1811

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIU VALGYKLA &» 

JULIA BIČIŪN1ENĖ, sav.
3236 So. Halsted Street — CHICAGO 8, Illinois 

Telefonas: DA 6-9837
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Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

HELEN E. DOMKUS 
BOOKKEEPING ★ TAX SERVICE 

c/o George A. Šukys, office

3252 South Halsted St., Chicago, Ill. 60608 • Phone CA 5-2520
c©©©©©©©)©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*' ’

PARAMA
MAISTO IR GĖRIMU KRAUTUVĖ<»

2534 W. 69th Street, Chicago 32, Illinois
Tel.: RE 7-3332

Būdami Chicagoje aplankykite mūsų krautuvę —

Savininkai: Jurgis Janušaitis ir Jurgis Mažeika
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ALZS HILLTOP LOUNGE
8514 Roberts Road JUSTICE, ILL. 60458 (prie Chicagos)

Tel.: GA 2-9561

Savininkas — solistas ALGIRDAS A. BRAZIS

LITHUANIAN ROMAN CATHOLIC ALLIANCE 
OF AMERICA

A LEGAL RESERVE

FRATERNAL BENEFIT SOCIETY
Conducted solely for the benefit of its members and beneficiaries. 

Incorporated January 6, 1906, Luzerne County, Pa.
Insurance certificates from $500 to $10,000.

Field Representatives Wanted
71-73 So. Washington Street, Wilkes-Barre, Pensylvania 18701

MAISTO KRAUTUVĖ

Natalija ir Jonas Vazneliai
2624 W. 69th Street • CHICAGO, III. 60629

Telefonas: 778-8479
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WOODMAC BOWL, INC. 
RAINBOW LOUNGE, INC.

7617-29 S. Western Avenue • CHICAGO 20, ILLINOIS
OPEN 24 HOURS

WALTER J. KLEMKA — Proprietors — BRUNO G. SHOTAS
Phone: PRospect 8-4646

RŪTA - VALGYKLA
6812 S. Western Ave. — CHICAGO, III. 60636 

Tel.: PR 8-3493
Sav. Janina ir Kazys Baltramonas

Lietuviškas maistas • Patarnaujame išsinešimui

BALYS RADIO ir TV KRAUTUVE
2646 W. 71st Street, Chicago 29, Illinois 

čia galima Įsigyti T.V., radijo aparatai, elektriniai namų 
reikmenys,, kristalai, plokštelės, filmos, žaislai, švenčių atvirutės ir k.

Taip pat gaunama visos “Lietuvių Dienų’’ išleistos knygos.
Dėl TV bei radijo pataisymų telefonuokite

Baliui Brazdžioniui — PR 8-5374

Linksmų švenčių linki —

STANLEY BALZEKAS, Sr. & STANLEY BALZEKAS, Jr.
4030 Archer Avenue CHICAGO, Illinois

Taupykite
STANDARD FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSN.

Stipriausioje Chicagos taupymo įstaigoje.
Turtas — 105,000,000; Atsargos Fondas — 10,000,000

JUSTIN MACKIEWICH, Chairman of the Board
JUSTIN MACKIEWICH Jr., President

Tax exempt status 
CHI-EO-6 4-272
Group 24

iiiiuviu fondas /< umnim mum
Kas lietuviškai galvoja, 
Į Lietuvių Fondą stoja.

6643 S. Maplewood Ave., Chicago, Illinois 606, tel. 312 — 778-2858

Lietuvių Fondas veikia lietuvių švieti
mui, mokslui, kultūrai remti, skatinti 
bei ugdyti ir lietuvių globai.

Visi lietuviai stokime nariais į L. Fon
dą. Tapdami LF nariais ar testamentu 
užrašydami Fondui savo palikimą ar jo 
dalį, atliksime didelį patriotinį darbą sa
vo tautos labui, tuo būdu savo vardą 
įamžindami garbingųjų tautiečių eilėse.
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Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
(Vliko) suvažiavime gruodžio 6 d. New Yorke 
dalyvavo 42 atstovai - delegatai ir apie 40 sve
čių, organizacijų valdybų pirmininkų bei šiaip 
besidominčių Lietuvos laisvinimo politika.

Nuotraukoje delegatai ir svečiai.
Daugiau foto nuotrauką iš suvažiavimo se

kančiame puslapyje.
Foto V. Maželis

The annual convention of the Supreme Com
mittee of the Liberation of Lithuania (VLIK) 
felt took place in New York on December 6, 
■I. 42 delegate-members participated, along- 

Wfe with about 40 guests: chairmen of the 
council of participating organization members, 
alongside with actively participating politicians 
for the cause of Lithuania’s liberation. (V. more 
photos from the convention on p. 4).

Taikos gimimo Gloria
“Garbė Dievui aukštybėse...” taip giedojo 

aną šventąją naktį angelai. O dabar, po be
veik dvieju tūkstančių metų garbę duodame 
ne Dievui, bet anti-Dievui. Viskam, kas ne 
aukštybėse, bet žemėje... Ir dar žemiau ne
gu žemėje! Garbė valdovams, garbė dikta
toriams, garbė komintemo vadams, garbė 
be beprotybei, niekšybei, einačioms ranka 
rankon susikibusioms ir... ramybės žemėje 
“geros valios” žmonėms - nebėra. Nes dėl tos 
geros valios visos padugnės iškilo į pavir
šių, nes tavo gera valia tau neša gėdą, paže
minimą ir pralaimėjimą...

Kur tatai bebus likę vietos “geros valios 
žmogui”? “Žemėje Tu su tikinčiais ir su ge
rais, danguje — sroventaisiais”, — rašė ka
daise poetas. Žemėje Jis su tikinčiais ir su 
gerais ir dabar. Bet ar daug belikę tikinčių 
ir gerųjų? Evangelijoje pasakyta: kur bus 
du mano vardu, ten ir aš būsiu. Tačiau ar 
bepakanka šiandieną būti? Būti nieko nevei
kiant ir tik laukiant, kad Jis ateitų, ar at
siųstų savo malonių, ar net, pagaliau, savo 
Sūnų belaukiančiųjų atpirkimui?

Nepakanka šiandieną vien egzistuoti. Rei
kia rezistuoti. Reikia atsispirti, ne vien kad 
išsilaikytum, kad būtum, bet kad nugalėtum 
“blogą valią” pasaulyje kur viešpatauja anti- 
Kristus ir kur norime kad gimtų Kristus, — 
meilė ir teisybė, romumas ir švelnumas, 
taika ir dieviškumas. Bet negims dievišku
mas, jei neatsispirsime velniui, negims gėris, 
jei nebus nugalėtas blogis, negims Kristus, 
jei nemirs anti- Kristus.

Nebūties nirvana nėra dangaus rūmai 
ir ramybė be Dievo nėra “pax in terra”. 
Tai yra įrodę šių dienų beprasmės anti- 
žmogiškosios srovės, pagavusios jaunosios 
kartos pasimetusius, pabėgėlius nuo civili
zacijos, netekusius bet kokių moralės prin
cipų bei žmoniškumo žymių.

Giedame “garbė Dievui aukštybėse”, nes 
tikime ne tik Dievą, bet ir Žmogų. Tikime 
gimusį Dievą Žmoguje ir gimsiantį Žmogų 
Dievuje, kad ateitų taika į Žemę.

“Gloria’' Viešpačiui giedokime žmonės, 
ne angelai, nes mums, ne jiems reikia taikos 
ir ramybės.

LIETUVIŲ DIENOS, 1969, GRUODIS 5



Kalba Vliko pirmininkas — dr. K. Valiūnas 
(jo kalba spausdinama šiame psl.); greta sėdi 
sesijos prezidiumo pirm. E. Blinstrubas.

Visos Viliiko nuotraukos — V. Maželio

MUMS IDEALŲ IEŠKOTI NEREIKIA
Iš dr. Kęstučio Valiūno, Vliko pirm., 

kalbos, pasakytos 1969.XII.6 Vliko seime 
New Yorke

Vliko Valdybos veikla, kaip ir viso Vliko 
darbas, buvo pašvęstas vienam tikslui: Lie
tuvos laisvės bylos klausimo kėlimui ir ne
pakeičiamo nusistatymo principui — dirbti 
ir aukotis Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymui. Tai nėra darbas sau patiems bei insti
tucijos labui, bet yra darbas mūsų okupuo
tai tėvynei bei pavergtai tautai. Mūsų darbas 
būtų bergždžias, jei jis neartintų Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo, Tautos stipri
nimo lietuvybei išlaikyti ne tik pavergtame 
krašte, bet ir išeivijoje bei neperteiktų vals
tybingumo dvasios ir nepriklausomybės Lie
tuvai reikalavimo priaugančiai kartai. Vlikui 
todėl ir yra būtina siekti to teisingo ir kil
naus tikslo, panaudojant visas lietuviškąsias 
bei mums draugingų užsieniečių jėgas.

Iš pavergto krašto mes galime šiose sąly
gose semtis tik moralinės jėgos. Okupuota 
Lietuva yra informuota apie mūsų veiklą bei 
darbus ir yra dėkinga jums visiems, kurie 
šaukiate laisvajam pasauliui apie tautai ir 
kraštui daromas skriaudas, genocidą, ūkinį 
išnaudojimą ir, kas svarbiausia, lietuviškos 
dvasios, kultūros, kalbos, istorijos, religijos 
bei kitu pagrindinių tautos gyvenimui reika
lingu šaltinių naikinimą.

Prieš trejus metus, perimdamas šias sun
kias ir atsakingas pareigas, aš jums žadėjau, 
jog Vliko veiklai sustiprinti ir daugiau jėgų 
mūsų darbui sutelkti Vlikas stengsis eiti į 
visuomenę, sudaryti dar stipresnį užnugarį, 

veikti dar pajėgiau, įjungiant kaip galima 
daugiau lietuvių į šį darbą. Tam tikslui pa
siekti man buvo svarbu apžvelgti visų lie
tuvių jėgas ir tuo tikslu aš aplankiau visus 
kontinentus bei valstybes, kur tiktai yra di
desnis lietuvių telkinys. Tų kelionių įspū
džius esate skaitę arba spaudoje, arba girdė
ję tiesiog iš manęs. Todėl nekartosiu, bet no
riu trumpai susumuodamas pareikšti, jog vi
sur lietuvis yra gyvas, veiklus ir intelektua- 
liškai bei materiališkai žengią pirmyn.

Pietų Amerikoje mes pradėjome leisti El
tą portugalų kalba ir pagerinom jos leidimą 
ispanų kalba. Australijoje, kur Vliko pirmi
ninkas lankėsi pirmą karta, lietuviai vienin
gai remia mūsų vedamą darba ir veikla ne
silpnėja, o priešingai, lietuviams įsikūrus 
tame tolimame kontinente, auga ir tobulėja. 
Europoje lietuvių veikla nėra tokia gyva, 
kaip mums dar ten būnant, bet nežiūrint i 
tai, kad žmonių skaičius, pajėgiančių dirbti 
lietuviškuose baruose, nėra perdaug didelis, 
yra veikiama ir daroma, kas įmanoma.

Kalbant apie ryšius su visuomene Jungti
nėse Amerikos Valstybėse ir Kanadoie, ten
ka pasisakyti apie veiksniu tarpusavio bend
radarbiavimą. Vliko Valdvba su visais mūsų 
veiksniais nalaikė nuoširdžius ir artimus 
santykius. Vliko Valdyba nė vieno susitari
mo nesulaužė, į kitu veiksniu veiklos barus 
nesibrovė, nes mes turime tiek daug darbo, 
joff mums mūsų tiesioginiu uždaviniu ne tik 
pakanka, bet kartais iu yra ir nerdaug. Aš 
laikau Vliko autoriteto pripažinimu, kad 
įvairių keblių klausimu sprendimui kaiku- 
rios instituciios prašė Vlika susidariusius sun
kumus pašalinti...

Vlikas džiaugiasi pozityvia bei energinga 
Kanados lietuviu veikla ir aš noriu šia proga 
pareikšti, jog Kanados lietuvių susiklausi- 
mas bei organizacinis vieningumas daug pa
dėjo mūsų veiklai. Kanada gali būti statoma 
pavyzdžiu kai kurioms kitoms mūsų išeivijos 
kolonijoms, ir aš esu įsitikinės, jog ir ateityje 
Kanados lietuviu įnašas Vliko darbui bus 
tvirtas ir augantis.

Peržvelgus laisvojo pasaulio lietuviu pajė
gas bei organizacinę struktūrą, tenka džiaug
tis, kad beveik be išimties, kur lietuviai be
gyventu, jie savo pavergto krašto nėra pa
miršę, kad organizacinė struktūra gerėja ir 
geros valios lietuviai beveik be jokių išimčių

LIETUVIŲ DIENOS, 1969, GRUODIS

Vliko suvažiavimo prezidiumas: E. Blinstrubas, 
inž. J. Vasys, J. Valaitis.

visomis savo išgalėmis remia Vliko veiklą ir 
supranta mūsų darbo vertę, jo sunkumus, 
bet kartu mato ir pasiekiamus rezultatus. 
Mūsų lietuviškajam sektoriuj mes turime at
kreipti dėmesį į tris pagrindines priemones, 
kuriomis remiasi mūsų veikla, ta, būtent, i 
intelektualines bei kultūrines, darbuotoji 
prieauglį ir fizines bei materialines priėmė 
nes.

Lietuvių išeivija dar niekuomet neturėjo 
savo eilėse tokio didelio skaičiaus ir taip iš
kilių intelektualų, niekad neturėjo tiek daug 
akademinio jaunimo ir niekuomet dar nebu
vo tokia turtinga materialiniais ištekliais. 
Mes turime tas jėgas dar stipriau apjungti 
bei uždegti ryžtu kovai už teisybę, laisvę, 
žmogaus teises savo pavergtam kraštui ir 
perteikti visiems lietuviams visame laisva
me pasaulyje mintį, jog vien materialinėmis 
gėrybėmis žmogus negali pasitenkinti. Mums 
idealų ieškoti nereikia. Mūsų idealas yra 
padiktuotas mūsų kenčiančio krašto. Nieko 
gražesnio, prasmingesnio ir tikslesnio lietu
vis, gyvenantis laisvame pasaulyje, negali 
daryti, kaip tik stengtis tas krašto kančias

Vliko delegatai posėdžiauja. Pirmoje eilėje ma
tyti Įvairių veiksnių vyriausi asmenys (iš 
B. Nainys, JAV LB pirm., S. Barzdukas, 
Lietuvių Bendruomenės pirm., J Audėnas, Vl^p 
vicep., V. Sidzikauskas, Pavergtų Tautų Seimo 
liet, pirm., A. Simutis, Lietuvos kons. New Yor
ke, A. Kasulaitis, LKDS pirm., E. Blinstrubas, 
prel. J. Balkūnas.
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VLIKAS IR VISUOMENE
Iš Vliko vicepirmininko Juozo Audėno pra 

nešimo seimui 1969 m. gruodžio 9 dieną
1970 metai — trisdešimtieji sovietinės oku

pacijos sukakties metai. Ši sovietinė okupa
cija yra pati žiauriausia iš visų, kokių Lietu
va yra turėjusi daugelio šimtmečių būvyje. 
Prieš trisdešimt metų tapusi dviejų savo kai
mynų (Rusijos-Vokietijos) agresijos auka, 
Lietuva neteko ne tik nepriklausomybės, bet 
ir daugiau kaip milijono savo gyventojų, jau 
nekalbant apie materialini skurdą, kurį oku
pantas atnešė mūsų tautai. Todėl tiek laisvo
jo pasaulio lietuvių darbai bei dedamos pa
stangos, tiek ir visi darbai visos tautos, gy
venančios krašte, vedamos kovos, skiriamos 
lietuvių tautos laisvei atgauti ir valstybės 
nepriklausomybei atstatyti.

lengvinti ir kaip galima greičiau artinti mū- 
brangios Lietuvos nepriklausomybės at- 

^rotymą.
Mūsų jungtinės jėgos reikalingos ne tik 

savitarpio bendravimui, bet, kas yra dar 
svarbiau, tarptautinės veiklos vystymui. 
Tarptautinėje veikloje Vlikas glaudžiai bend
radarbiavo su Lietuvos diplomatine tarnyba. 
Įvairūs veiksmai, kuriuos Vliko Valdyba at
liko tarptautiniame forume, buvo visuomet 
principe sutarti su diplomatinės tarnybos 
nariais, ir man taip pat malonu pastebėti, 
kad bendradarbiavimas tarp diplomatinės 
tarnybos ir Vliko buvo darnus ir daugelyje 
kraštų yra atnešęs labai gerų vaisių. Tarp
tautinė veikla mūsų sąlygose yra sunki, to
dėl jai reikia skirti laiko ir energijos. Įvai
rius politinius žingsnius reikia apgalvoti, pa
rinkti palankius momentus, nuolat besikei
čiančioje pasaulinėje politikoje aplamai ir in
dividualių kraštų ypatingai. Tokiam darbui 
vykdyti, kaip jūs, žinote, laisvi kraštai, kokie 
nedideli jie bebūtų, turi reikalingą aparatą, 
išteklius, bet, kas svarbiausia, savo kraštą, 
^es savo kraštą de jure taip pat turime. To- 
■Bnegali būti pakankamai stipriai pabrėžta, 
kokios svarbos mūsų laisvės bylai turi mūsų 
diplomatai bei jų teisinė padėtis.

Šia proga noriu pabrėžti, kad bendravime 
su pavergtu kraštu okupantas mėgina pa
spęsti mums pinkles Lietuvos okupacijos de 
jure pripažinimui panaikinti ir todėl mes tu
rime būti budrūs ir protingi.

Tarptautinėje srityje jūsų Valdyba reiškėsi 
pozityviai, bet toji veikla ateityje turėtų būti 
dar daugiau sustiprinta. Kiekvieno krašto, 
kuriame yra lietuvių, organizacijos turi dar 
stipriau įtaigoti savo gyvenamų kraštų vy
riausybes, organizacijos turi dalyvauti tarp
tautinėse konferencijose, naudoti visas savo 
intelektualines, kultūrines bei asmenines jė
gas Lietuvos bylai remti. Mes turime išeiti 
į ofenzyvą, o nesistengti vytis įvykius iš pas
kos.

Mes turime informuoti užsieniečius dar 
geresnėmis ir kur tik galima profesionaliai 
paruoštomis priemonėmis ir turim daryti vis
ką, kad būtų įsteigtas lietuvių informacijų 
centras užsieniečiams informuoti.

Mūsų uždaviniai yra perdaug rimti ir lai
kas bėga perdaug greit, kad juos būtų įma
noma atlikti mažai grupei žmonių. Į šį darbą 
turi įsijungti visi. Vliko Valdyba šiam darbui 
kaip iki šiol taip ir toliau turi vadovauti, bet 
jai talkinti ir ją paremti yra jūsų visų parei
ga.

Lietuva turi būti lygiateisis tarptautinės 
bendruomenės narys. Ją visur turi atstovauti 
jos pačios atstovai, o ne Kremliaus, kuris ne
teisėtai užgrobė mūsų kraštą ir paneigė mū
sų tautos teises. Kol nebus pasiekta visiška 
laisvė ir atstatyta valstybinė nepriklausomy
bė, tauta, kurios didžioji dalis gyvena tėvy
nėje, kita dalis išblaškyta Sibiro platybėse, 
o trečia gyvenanti laisvajame pasaulyje — 
NENURIMS!

Nors laisvieji lietuviai deda daug pastan
gų Lietuvos vardui visur išlaikyti, deja, daž
nai Vakarų pasaulio mokslinėje ir informaci
nėje literatūroje Lietuva tepažymima kaip 
Sovietų teritorijos dalis. Mes turime daryti 
žygių, kad Lietuvai būtų vietos visuose pa
saulio žemėlapiuose, visose enciklopedijose, 
mokyklų vadovėliuose, mokyklų vadovėliuo
se, kad Lietuva būtų žymima ne tik kaip ge
ografinė vieta, bet kaip valstybė.

Sovietų Rusijos okupuota Lietuva dauge
lio kraštų laikoma nepriklausoma valstybe. 
Lietuvos diplomatiniai atstovai ir Vlikas te
bepalaiko ryšius su daugiau kaip 60 valsty
bių. Tai kertinis akmuo mūsų veiklai tarp
tautiniuose santykiuose.

Kaip visuomet, taip ir šiuo ypatingu at
veju, — sukankant trisdešimčiai metų nuo 
Lietuvos okupacijos, — Lietuvos laisvinimo 
reikalas tebėra visos lietuvių tautos uždavi
nys. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas yra pačios kovojančios tautos sukurtas 
veiksnys, o ne koks nors uždaras savanau
džių telkinys, kaip kad kartais nori nuvertinti 
ar suniekinti Vliko darbus jo priešai. Visiems 
yra atviras kelias įsijungti į Vliko veiklą, kas 
tik turi noro prisitaikyti prie Vliko konstitu
cinių nuostatų arba dėtis į jo derinamąją 
Lietuvos laisvinimo sistemą.

Vliko užmojams vykdyti Seimui pateikta 
Lietuvos laisvinimo programa siekiama 
įtraukti į darbą kiek galint daugiau organi
zacijų bei asmenų, kad niekas negalėtų prie
kaištauti, jog negaunama jokių nurodymų. 
Sumanūs ir darbštūs asmenys visuomet suras 
pozityvaus darbo.

Tiktai tuomet, kai viso laisvojo pasaulio 
lietuviai aktyviai reikšis Lietuvos laisvinimo 
darbe, Lietuvos okupantui bus suduotas di
delis smūgis. Visi ir visur turime iškelti aikš
tėn sovietinę nedorybę — parodyti, kad ne 
lietuvių tauta pati sau užsitraukė okupantus, 
bet Lietuva yra iš anksto suplanuoto sovie
tinio imperializmo auka.

To dar nebus gana, kokius šiuo klausimu 
Seimas priims nutarimus, kad ir viso pasau
lio lietuviams galiojančius; nutarimus vykdy
ti ir jiems įgyvendinti reikės didelės propa
gandos, kad visi mūsų tautiečiai ir organi
zacijų vadovai suprastų svarbą visiems da
lyvauti Lietuvos laisvinimo uždavinių vyk
dyme.

Spauda ir jos bendradarbiai populiarinki
te Lietuvos laisvės idėją ir jos siekimo prie
mones; visuomenininkai, organizuotai veiki
te savo aplinką; mokslininkai nušvieskite sve
timoje spaudoje Lietuvos laisvės klausimą; 
dailiojo žodžio kūrėjai, būkite Maironio, Ku
dirkos ir kitų didžiųjų Lietuvos laisvės kovo
tojų šaukliai; pamokslininkai-dvasininkai, jū
sų žodis, surištas su bolševikų persekiojama 
bažnyčia Lietuvoje, bus didelis įnašas ne tik 
bažnyčios, bet ir visos Lietuvos laisvei at
gauti.

Baigdamas šį pranešimą, pakartosiu prieš 
pusantrų metų iš Lietuvos pogrindžio mums 
prisiųstus reikalavimus, būtent:

1. Tikėkite ir jūs taip, kaip mes tėvynėje 
tikime, kad Lietuva vėl bus laisva ir nepri

klausoma;
2 Vyresniajai kartai nykstant, ruoškit jau

nimą, kad būtų lietuviškas, kad suprastų Lie
tuvos reikalus ir juos gintų laisvajame pa
saulyje;

3. Darykite, ką tik galit, padėti mūsų sun
kioje kovoje prieš okupantą.

Vliko seimui valdyba pasiūlė svarstyti šią 
1970 metų veiklos programą

1. Rūpinamasi gauti kiek galint daugiau 
audiencijų pas įvairių kraštų vyriausybių ar 
valstybių galvas.

2. Rūpinamasi, kad Vliko įgaliotiniai ir vie
tinės organizacijos dėtų pastangų supažin
dinti savo kraštų parlamentarus su Lietuvos 
pavergimo byla bei suteiktų jiems reikalingų 
informacijų, kad jie savo viešose kalbose ir 
tarptautinėse konferencijose pasisakytų prieš 
Sov. Rusijos agresiją prieš Lietuvą, kad jie 
primintų Lietuvos bylą savo vyriausybėms, 
kurios atitinkamai nukreiptų ir savo užsienio 
politiką. Iškeltina komunistinio Rusijos im
perializmo grėsmė visoms laisvojo pasaulio 
tautoms.

3. Tariamasi su Lietuvos diplomatiniais 
atstovais dėl bendrų žygių užsienio reikalų 
ministerijose ir stengiamasi Lietuvos bylą pa
kartotinai išdėstyti patiems ministrams.

4. Vliko Valdyba įpareigojama paruošti 
atitinkamą memorandumą, kuris be sunku
mų galėtų būti pritaikytas bet kurio krašto 
vyriausybei ir bet kuria kalba, kad jis tiktų 
ir kitoms to krašto institucijoms informuoti 
apie Lietuvą ir sovietinę agresiją.

5. Kreiptis į lietuvių organizacijas, daly
vaujančias tarptautinėse organizacijose, kad 
pastarosios pasmerktų Sovietų Sąjungos 
agresiją prieš Lietuvą, reikalautų atstatyti 
Lietuvos nepriklausomybę ir tuos nutarimus 
įteiktų savo krašto vyriausybei.

6. Betarpiai kreipiasi į Patariamąją Euro
pos Tarybą, Darbininkų Uniją Ženevoje, 
JAV darbininkų unijų centrus ir kt.

7. Rūpintis, kad 1970 metais būtų išleistas 
bolševikų - nacių sąmokslo prieš Lietuvą do
kumentų rinkinys ir kad lietuvių visuomenė 
paremtų pinigu to rinkinio išleidimą.

8. Surengti Čikagoje politinį jaunimo se
minarą, kuriame būtų paruošti iniciatoriai, 
kurie universitetuose rūpintųsi organizavimu 
simpoziumų, seminarų ir minėtų 30 metų 
Lietuvos okupacijos sukaktį atitinkamomis 
demonstracijomis.

9. Vietovėse, kuriose yra sovietinės atsto
vybės, konsulai ir kurios nors sovietinės de
legacijos, lietuviai vieni ar susitarę su kitais 
pabaltiečiais, ruoštų viešas demonstracijas, 
kuriose reikalaujama, kad rusai pasitrauktų 
iš Lietuvos.

10. Vliką sudarančių grupių nariai, kur 
tik jų yra, turi imtis iniciatyvos aplankyti sa
vo vietos parlamentarus, kur tik įmanoma, 
iškelti pavergtos Lietuvos reikalą vietos spau
doje, per radiją, televiziją ir kitais propagan
dos būdais, o ruošiant demonstracijas palai
kyti glaudų ryšį su Pasaulio Lietuvių Bend
ruomene, Amerikos Lietuvių Tarybos sky
riais ir kitomis organizacijomis.

11. 1970 metais šaukiama veiksnių konfe
rencija.

12. Bus ieškoma būdų įtraukti į Lietuvos 
laisvinimą kiek galint daugiau naujų jėgų, 
ypač iš išsimokslinusios jaunesniosios kartos 
lietuvių tarpo.
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Teisingos Taikos Užgimimo žmogaus širdyje, 
Angeliško džiaugsmo ir Ramybės žemėje ir 
Viešpaties garbės visoje visatoje linki

Atsimainymo parapijos klebonas

Prel. Jonas Balkūnas
ir kunigai:

JONAS PAKALNIŠKIS, FRANK BULOVAS, P. LEKEŠIUS
64-14 56th Rd., MASPETH, NY 11378

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų linki

Angelų Karalienės parapijos kunigai
KUN. ANTANAS PETRAUSKAS 
KUN. VYTAUTAS PIKTURNA

213 S. Fourth St., Brooklyn, N. Y. 11211. Tel. 212 - ST 2-2086

Taikos ir ramybės 
visiems geros ir gailestingos širdies lietuviams

KUN. P. GEISČIŪNAS
B alfo Reikalu Vedėjas

105 Grand Street, BROOKLYN, N. Y. 11211 Tel. EV 7-1422 

| Kristaus Taikos ir Ramybės mano parapiečiams 
j ir visiems geros valios lietuviams
I Apreiškimo Parapijos klebonas

į KUN. J. ALEKSIŪNAS
ir kunigai: ANTANAS RAČKAUSKAS ir VLADISLOVAS BUDRECKAS

259 N. Fifth Street, Brooklyn, NY 11211 Telef. EV 7-2111

j
Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

I SOPULINGOSIOS DIEVO MOTINOS PARAPIJA 

j 136 Davis Ave., Kearn y, N. J.

j Tel. 998-4616

Kleb. Dominick POCIUS J|
Kun. Raymond Thompson (TamO’Sunas) W

I Kun. Alfredas žemeikis

Visiems "Lietuvių Dienu" skaitytojams linksmų švenčių ir laimingų naujų metų linki

HOLY LIGHT CANDLE MFG CO.
Religious Candles of Every Description

280 Boerum Street — BROOKLYN, N. Y. 11206

GLenmore 6-0200 — Area Code 212
Proprietor: B. A. KUČINSKAS 

o o o

7 Day lites 
Votive Lights 
Altar Candles 
Beeswax Candles 
Stearic Candles 
Charcoal 
Wax & Wood 
Lighting Tapers 
Insences 
Votive Glasses, etc.

Devotional Stands
Votive Stands

Marble
Bronze
Wrought Iron

Special to your specifications 

in any metals or marble
• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *.♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦■ ♦ • » ♦■ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ • ♦ > ♦ • ♦ ♦ *** *.♦ *. =♦*♦♦♦♦♦♦*♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦"♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦ =

Kalėdų švenčių ir NAUJŲJŲ METŲ proga |
tyro džiaugsmo ir tikros laimės savo mieliesiems pacientams, |
draugams ir pažįstamiems linki |

j/dičpinigaitis, m.d.
su šeima J

85—51 Forest Parkway g

LINKSMŲ ŠVENČIŲ 

visiems draugams ir klijentams linki

NERIS INTERNATIONAL, INC. 
NERIS . CARBON & OIL CORP. 

NERIS PHILIPPINES, INC.
Savininkai:

Dr. Juozas K. Valiūnas ir Dr. Juozas P. Kazickas
Phone: MURRAY HILL 2-7570.

530 FIFTH AVENUE NEW YORK, N. Y. 10036

—__________________ <
Švenčių proga sveikina ir geriausių Naujųjų Metų linki

SCHUYLER SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION of Kearny, N. J.

WOODHAVEN, N. Y. 11421
Phone: VI 9-0193

"AIDAS" RADIO IR TV TAISYMAS
J. Bublaitis

94-17 Jamaica Avenue, WOODHAVEN, N. Y. 11421 
(prie Woodhaven Blvd, traukinio stoties)

Tel. HI 1-7747

©©©>©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©©©®eo©©©©©©©©©©

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas

PRANAS BRUČAS, savininkas
86-16 Jamaica Ave., WOODHAVEN 21, N. Y. Tel. Virginia 6-9519 

Salė vestuvėms, susirinkimams ir kitiems pobūviams.
Salėje gali tilpti 100 dalyvių.

p Current Dividend Rate 4 % % quarterly.

OFFICERS
H Julius Paknis, Chalirman of the Board; Peter Velevas, President; Edmund 
H Bennett , Vice-President; John Nakrosis, Treasurer; Susan Dasker, Asst.

1 Sec’y; John A. Condon, Executive Mgr. & Sec’y.

| DIRE CTORS
B Jack J. Stukas, John A. Condon, George Katilius, Jr., Walt. Plikaitis, Frank 
a P. Gelenitis, Joseph M. Belza, Dr. S. A. Mickewich, Julius Paknis, John 
H J. Salvest, Peter W. Velevas, John Nakrosis, Edmund Bennett.

COUNSEL
Frank P. Gelenitis & John J. Salvest.

OFFICE HOURS:
Mon. thru Thurs. — 9:00 A. M. to 3:00 P. M.
Friday— — — 9:00 A. M. to 7:00 P. M.

WYman 1-0001 WYman 1-7260
S Tik viena šioje apylinkėje lietuvių taupymo bendrovė.
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Marijos Aukštesniosios Mokyklos vaizdas iš Marquette Rd.. Pro šias 
duris lietuviškų parengimų metu praeina tūkstančiai lietuvių.

į®

MARIJOS AUKŠTESNIOJI MOKYKLA ČIKAGOJE

Lietuvių didžiausioj Čikagos ko 
Jonijoj — Marquette Parke, prieš 
18 metų išdygo puikūs Marijos 
Aukštesniosios Mokyklos rūmai, 
■i didžiulis pastatas, užimąs 

Wą kvartalą žemės ploto. Tūks
tančiai jaunų mergaičių kasmet 
čia semiasi mokslo žinių. Dau
gelis jų jau išėjo į gyvenimą, ap
sišarvavę mokslo žiniomis, tvirta 
pedagogine disciplina ir gilia re
ligine praktika.

Pakanka tik įžengti į pastato 
vidų, kad iš karto pamatytum 
skirtumą tarp šios mokyklos ir 
kitų panašių mokyklų, tvarkomų 
ne privačios rankos, ne seselių 
vienuolių. Mokyklos vidus ne
paprastai tvarkingas, visur žvilga 
blizga, atrodo, lyg vakar tie rū
mai būtų pastatyti.

Mokyklą pastatydino ir veda 
lietuvaitės seserys kazimierietės. 
Mokytojos daugiausia seselės, 
bet paskutiniu laiku jau jų trūks
ta, dėlto ateina mokyti civilės. 
Šiuo metu mokyklos vedėja yra 
seselė M. Salesia, čia gimusi ir 
augusi lietuvaitė, labai sumani, 
darbšti ir energinga administra
torė. Jos ir kitų mokytojų pagal
ba Marijos Aukštesnioji Mokyk
la yra mokslo įstaigų pripažinta 
kaip labai aukšto lygio mokykla, 
pirmaujanti visoje Čikagoje.
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Čia mokosi 1387 moksleivės, 
kurios išeina 4 metų kursą. Moki
nės turi uniformas, kurios yra 
kuklios ir labai patogios. Šiuo 
metu tatai yra gana reikšminga, 
nes padeda mokinėms susikaupti 
ir nesiblaškyti besivaikant madų.

Iš lietuvių (ne vienuolių) mo
kytojais čia yra: kun. Aksomai- 
tis, kun. Malin, kun. Yerkin, kun. 
Pauzaras, mokyt. R. Griškelis, 
muz. Alice Stephens, mokyt. Ci
cėnas, J. Gudelis.

Ko mokomasi

Be pagrindinių dalykų, kiek
viena mokinė gali pasirinkti įvai
rių dalykų priedo. Yra mokoma 
lietuvių, prancūzų, ispanų, vokie
čių ir lotynų kalbų.

Klasėse ir atskiruose skyriuose 
yra daugybė įvairių pagalbinių 
mokslo priemonių. Aritmetikos 
ir astronautikos srityje mergaitės 
praeina kompiuterių aptarnavi
mą; yra čia geometrijos, preky
bos mokslo dalys, algebra, IBM 
kursas, stenografija ir kt.

Klasėse vyksta įvairių dalykų 
tarpusavio konkursai, kurie duo
da gražių rezultatų ir išryškina 
mergaičių sugebėjimus. Kai ku
rie skyriai, pvz., mokines tiesiai 
paruošia profesijai: baigę mašin

raščio kursą, mokinės tuojau gali 
gauti darbo.

Meno srityje galima imti da
žymą, keramiką, skulptūrą, port
retą, paveikslų deginimą medyje. 
Papildyti žinioms tuos dalykus 
studijuojančios mergaitės veža
mos į meno muziejus, institutus, 
parodas.

Menas kazimierietėse turi ir 
savo tradiciją — čia jau kuris lai

Sumaniai ir energingai Marijos A. Mokyklą veda seselė M. Salesia.
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kas reiškiasi iškilusi dailininkė 
seselė Mercedes, susilaukusi ge
ro kritikos įvertinimo.

Muzikos mokslas taip pat už
ima platų barą: galima išeiti pia
no ir vargonų klases; duodamos 
pamokos ir privačiai; yra bend
ras choras; rengiama talentų var
žybos, Kalėdų koncertai, vaidini
mai. Muziką paruošiant daugiau-

Nukelta į 12 p.



VACYS KAVALIŪNAS

Ncfcrtitč

Bronius Budreika, su kuriuo susipažinau 
vienoje ekskursijoje, lankydamas Inkų kul
tūros paminklus, labai domėjosi okultiniais, 
mistiniais ir aplamai antgamtiniais mokslais.

— Žinai, Vincai, — dažnai sakydavo jis, — 
man atrodo, kad nėra esminio skirtumo tarp 
fizinio ir dvasinio pasaulio. Kažkur gelmėse 
visa susilieja Į viena. Nežinau nuo kada — 
dar turbūt buvau gimnazijoj — mane yra ap
sėdusi mintis ieškoti dvasinių pradų išorinio 
pasaulio daiktuose, o dvasiniams — išorinės 
formos.

— Jei tik tas dvasinis tavo pasaulis egzis
tuoja? — atsakydavau aš.

— Sakai, tavo pasaulis? — lyg ir pyktelda- 
vo jis. — Kad tai jis būtų tik mano! Manau, 
kad ir pats gerai jauti, jog žmogus fizinia
me pasauly netelpa. Jis amžinai savo dvasia 
kažko trokšta ir ieško, kažkur nesulaikomai 
veržiasi. Ir tas kažkur turi būti, turi egzis
tuoti.

Nežiūrint didelių pasaulėžiūrinių skirtu
mų, mes niekad nesusipykome, ir mūsų 
draugystė tolydžio stiprėjo. Dažnai susitik
davome tai pas jį, tai pas mane ir besikal
bėdami kartais sulaukdavome net ir vidur
nakčių. Ir niekad nenusibosdavo: jis kalbė
davo su giliu įsitikinimu ir labai sugestyviai.

Išvažiuojant man į Egiptą, kur buvau Kai
ro universiteto pakviestas vienam semestrui, 
Bronius atvyko manęs išleisti.

—Sėkmės tau, Vincai, šviesti tuos arabus,
— kalbėjo jis, pradėjus propeleriams suktis.
— Tik nepamiršk — grįždamas parvežk man 
kokios gražuolės mumijos pirščiuką.

— Jei tik rasiu, — atsakiau aš. — Bet ką 
tu darysi, kai ji ateis to pirščiuko atsiimti ?

— Žiūrėsiu. Jei nieko sau, paprašysiu ir 
rankos, — atsakė jis jau prie pat lėktuvo laip
telių.

Broniaus prašymą greičiausiai būčiau už
miršęs, juoba, kad Egipte užtrukau ilgiau 
nei buvau numatęs. Tačiau, prieš išvykda
mas, gavau jo laišką. “Neužmiršk ir mano 
prašymo, — rašė jis. — Jei nerasi nieko įdo
maus, tai kad ir kokį menkniekį”.

Bet ką? — galvojau, perskaitęs laišką. Pirk
ti ką nors banalaus nesinorėjo. Gal nieko? 
Pasakysiu, kad semestro pabaigoje buvau la
bai užimtas ir — atleisk, brolau, — nieko ne- 
parvežiau. Tačiau vidinis jausmas šią mintį 
atmetė — tai būtų nenuoširdu. Taip pasiel
gęs, vargu begalėčiau pažiūrėti jam į akis.

Paskutinį vakarą, kai įkaitusios miesto gat
vės kiek atvėso, išėjau pasivaikščioti, turė
damas galvoje ir Broniaus prašymą. Perėjęs 
parką, pasukau gatvele, tuščia ir vienišumo 

jausmą sukeliančia. Jos pabaigoje atsidūriau 
priešais krautuvėlę, kurios lange buvo pridė
liota papuošalų, amuletų ir įvairiausių su- 
venirų.

Įėjus į vidų, arabas su rytietišku tempe
ramentu ir įkyrumu ėmė viską rodyti ir girti, 
siūlydamas pirkti dovanų žmonai ir dukte
rims, nors tada vesti net ir mintis niekad ne
buvo atėjusi. Nuduodamas, kad domiuosi 
viskuo, paprašiau parodyti nuošalioje lenty
nėlėje stovinčią statulėlę.

— Tai garsiausia dešimtosios dinastijos 
Egipto karalienė Nefertitė, sukurta genia
liausio pasaulio skulptoriaus, — skubėjo pa
sakoti arabas.

— Apie Nefertitę esu skaitęs, o Berlyno 
muziejuje mačiau ir garsųjį jos biustą, — ra
miai pastebėjau aš ir, po ilgų derybų nusipir
kęs statulėlę, išėjau, palydimas arabo skun
do, kad tokį meno šedevrą taip pigiai ati
davęs.

Grįžęs iš Egipto ir kiek pasilsėjęs, užsu
kau pas Bronių. Sutiko jis mane labai nuo
širdžiai, ir mudu besikalbėdami praleidome 
kelias valandas. O kai, prieš išeidamas, pa
daviau jam statulėlę, Bronius nesitvėrė 
džiaugsmu: pabučiavo mane, o paskui, ne
galėdamas atsigėrėti, išbučiavo ir Nefertitę: 
skruostus, kaktą, akis, lūpas.

— Meno dalykai mane užburia ir traukia. 
Jie man gyvi. Pasakysiu, kad net gyvesni ir 
už žmones. Žmogus? Kas, Vincai, žmogus? 
Kas žmogus? Jis čia yra, čia jo, žiūrėk, jau 
ir nėra. O meno dalykai amžini, — kalbėjo jis 
su entuziazmu, kurį jam visada sukeldavo 
tai, kas gražu — muzika, daina, paveikslas 
ar net ir gamtos vaizdas. O paskui, padėda
mas statulėlę ant staliuko, šalia įrėmintos 
mergaitės fotografijos, dar pridūrė: — Da
bar turėsiu dvi.

Matydamas, kaip nuoširdžiai Bronius 
džiaugiasi mano parvežta dovana, buvau 
patenkintas ir aš ir nesigailėjau vaikščiojęs 
įkaitusiomis Kairo gatvėmis ir jos ieškojęs.

Po kelių dienų grįžtu iš miesto ir žiūriu — 
Bronius prie mano namo stoviniuoja ir nera
miai dairosi.

— Ar seniai lauki? — paklausiau.
— Neseniai, kokios penkiolika minučių.
— Tai užeinam.
— Žinai, kad ne. Šiandien labai užimtas. 

Norėjau tik labai trumpai užbėgt ir ... — ne
baigė jis.
- Kas ir?
— Kaip čia tau pasakius...
— Nieko nesakyk. Pasakysi, kai užeisim.
Bronius, įėjęs į salonėlį, atsisėdo ir tuojau 

vėl atsistojo:
— Atleisk, Vincai, ir nepyk. Man labai ne

smagu, bet aš tą statulėlę tau grąžinu, — ta
rė jis ir Nefertitę padėjo ant staliuko.

—Nepatinka?
— Pats matei, kaip aš ja džiaugiausi... Grą

žinu visiškai dėl kitų priežasčių. Gal kada, 
kai turėsiu daugiau laiko, papasakosiu. Tik, 
sakau, man labai nemalonu. Tu pyksti.

— Iš kur tau, Broniau, ateina tokios min
tys, kad aš pykstu?

— Argi aš nematau? Ir aš tavo vietoj pyk- 
čiau, — tarė jis, jau paėmęs už durų ranke
nos.

Turiu prisipažinti, kad Broniaus elgesys 
mane labai nustebino. Ilgai vaikščiojau po 
kambarį, galvodamas ir niekaip negalėdamas 
suprasti. Pradžioje džiaugėsi kaip mažas vai
kas, šokinėjo ir bučiavo, o po kelių dienų at
nešė — jau nenoriu. Mėginau tai aiškinti keis

tumu jo būdo, kuriame jungėsi matematiško 
tikslumo protas, visur ieškąs griežtų logikos 
dėsnių, su nekontroliuojama fantazija ir mis
tiniais dvasios polinkiais.

Pagaliau po kokios savaitės, nusprendęs, 
kad tai greičiausiai bus buvęs tik jo momen
to nuotaikos padarinys ir kad dabar gal būt 
gailisi taip pasielgęs, įsidėjau statulėlę į ki
šenių ir nuėjau pas Bronių.

— O!... Tu čia? — tarė kiek sumišęs.
— Gal užimtas?
— Ne, ne. Nieko nedarau. Gerai, kad atė

jai. Jau aš pats rengiausi. Man, žinai, labai 
nesmagu po to viso.

— O kas?
— Įsivaizduoju, kaip tau turėjo atrodyti.
— Mane tik suintrgiavo, ir daugiau nieko.
— Nešnekėk. Pasielgiau kiauliškai. Tą patį 

vakarą norėjau viską papasakoti, bet nega
lėjau. Dabar kaip tik bus proga.

— Gali nepasakoti nei dabar.
— Ne, Vincai, turiu papasakoti. Paskui 

galvosi, kad aš jau visiškai pamišęs. O gal 
tada toks jau ir buvau? Jei ir nesuprasi, ta L 
manau, bent atleisi. ■

— Tik jau, Broniau, nebūk toks jautru^ 
Man net nepatogu. Ir sakau — gali nieko 
nepasakoti. Yra dalykų, kurie tik vienam 
žmogui priklauso. Papasakoji juos kam kitam 
ir paskui gailiesi.

— Nemanau, kad tau, Vincai, ką papasa
kojęs, turėčiau gailėtis.

Abu valandėlę tylėjome. Bronius žiūrėjo 
pro langą, ir atrodė, kad laiko tolumose at
siskleidė jos dvasinis peizažas. Paskui paėmė 
nuo staliuko fotografiją ir tarė:

— Tu, manau, daug kartų matei šitą fo
tografiją? Ji visada čia stovi.

— Mačiau.
— Ir niekad nieko nepasiteiravai apie ją?
- Ne.
— Žinau, kad ne. Neįdomu, — tarė jis su 

karčia šypsena.
— Nenorėjau brautis į intymų tavo gyve

nimą. Jau sakiau, kad kiekvienas turime sa
vo sieloje šventų kampelių. Įsileisdamas į 
juos kitus, jauti, kad padarei negerai, kad 
tai, kas tau buvo brangu ir šventa, supro^ 
navai. Kitas, Broniau, kad ir tavo geriaul^- 
draugas, niekad negalės jausti ir išgyventi 
tai, ką tu kitados jautei ir išgyvenai.

— Žinau. Ir visiškai su tavim sutinku, — 
tarė pasikeitusiu tonu Bronius, tarsi palies
damas labai gilią savo sielos žaizdą. — Bet 
kartais vistiek norisi išsipasakoti. Norisi būti 
praeity, nors tu tada ir labai kentėjai... Vin
cai, ar tau kada taip būna? Man kartais net 
ir koks labai mažas dalykėlis — smilgos prie 
kelio ar apdulkėjęs varnelėšos lapas senam 
patvory sukelia ištisas praeities gyvenimo 
simfonijas. Išeinu pasivaikščioti už miesto, 
į laukus. Pūstelna vėjas, sušiurena javai — 
ir taip viskas primena vieną vasarą tėviškėj, 
kad neturiu kur dėtis.

— Ar tada kas ypatingo atsitiko? — pa- 
kausiau aš.

— Buvo rugpiūčio pabaiga, ir vasaros a- 
tostogos jau baigėsi. Paskutinės, kurias pra
leidau tėviškėje. Vieną šeštadienį brolis sa
ko:

— Gal einam pas Jurgėlą?
— Ko? Ką aš ten darysiu? — Eik vienas,— 

atsakiau, žinodamas, kad broliui tenai įdomu 
— jis draugavo su jauniausia Jurgėlų dukte
rimi ir beveik kas vakaras ten eidavo.

— Ten, — sako, talka. Linus muša.
Po vakarienės išėjome perrišti arklių. Už 

ežero pasigirdo muzika. Mes stovime iškėlę 
galvas, ir klausome.
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— Ką? — sako brolis, pažiūrėjęs į mane.
— Einam, — sakau.
Linų buvo nedaug — gal tik koks geras 

pusvežimis. Ir kai mes, persiyrę per ežerą, 
nuėjom, juos jau baigė mušti. Netrukus pra
sidėjo šokiai. Aš išvedžiau Ritą. Ji buvo ma
no kaimynė. Drauge lankėme pradžios mo
kyklą, o vėliau ir gimnaziją. Tik ji buvo 
šeštoje, o aš jau aštuntoje klasėje. Kitais 
metais jau būčiau baigęs.

Šokame Ir kaip keista! Kartais žmogų 
labai dažnai matai, su juo susitinki ir kal
biesi, bet jo lyg ir nepastebi. Ir aš Ritą daž
nai matydavau, bet ligi to vakaro ji man 
neegzistavo.

— Einam pasiirstyti, — pasiūliau, šokiui 
pasibaigus.

— Einam, sutinka ji.
Susėdame į valtį ir atsistumiame nuo 

kranto. Ramu, tik kartais dvelktelna vėjas, ir 
sušiurena nendrės ežero pakrantėje. Mes sė
dime ir beveik visą laiką tylime. Aš žiūriu 
i ją mėnulio šviesoje ir negaliu atsižiūrėti — 
tokia ji man graži. Tik kažkokie šiurpuliai 

jfeina per visą kūną. Jaučiu, kad aš drebu ir 
Wseveik neiškalbu.

Kai grįžau namo, jau beveik aušo. Atsigu
liau, bet užmigti negalėjau — vis galvojau 
apie Ritą.

Prasidėjus mokslo metams, su Rita susi
tikdavome beveik kasdien. Vaikščiodavome 
po mišką, o Nemuno pakrantėmis kartais 
išeidavome net ir į laukus. Bet dažniausiai 
sėdėdavome ant geležinkelio pylimo ir kal
bėdavomės, planuodami bendrą ateities gy
venimą. Koks jis tada mums atrodė gražus!

Anksti pavasarį su keliais kitais klasės 
draugais išėjau į kariuomenę. Po trumpo ap
mokymo pranešė, kad netrukus būsime siun
čiami arčiau prie fronto. Paprašiau atostogų 
ir parvažiavau atsisveikinti su Rita. Ir vėl 
išvaikščiojome visas tas vietas, kur tiek lai
mingų ir gražių vaandų buvome praleidę. 
Atsisveikinome, prisiekdami niekad vienas 
antro neužmiršti ir dažnai susirašinėti.

Nuvykus į paskyrimo vietą, tiek buvau už
imtas, kad kelias savaites neturėjau laiko nei 
■ško jai parašyti. Parašiau tik būdamas li
goninėje, kur gydžiausi po sužeidimo. Bet 
atsakymo nesulaukiau. Galvojau, kankinausi 
ir negalėjau suprasti, kas pasidarė. Visokių 
minčių ateidavo i galvą. O čia dar ir draugai 
prisidėdavo. Sėdės ji tau, sako, ir lauks, kol 
tu grįši be rankų ar be kojų. Kartais taip 
viskas pasidarydavo beprasmiška, kad pa
manydavau — pasveiksiu ir pasiprašysiu i 
pirmąsias linijas — tegu greičiau užmuša.

Kiek apsigydęs, gaunu atostogų. Vėl sku
biai rašau Ritai. Tada ir tada, sakau, parva
žiuoju ir noriu su tavim pasimatyti. Ateik. 
Lauksiu, sakau, ir nurodau vietą.

Išvažiuoju. Kad tik, rodos, greičiau. O tas 
traukinys vos juda ir visur sustodinėja. Tau 
kelias valandas vėluojamės. Nors imk ir iš
lipk ir eik pėsčias, tai bus greičiau. Paga
liau apie kokią dvyliktą nakties parvažiuoju. 
Skubu kuo greičiausiai i sutartą vietą. Atei
nu — jos nėra. Manau, laukė, nesulaukė ir 
nuėjo. Paskui žiūriu -- ateina. Bėgu pasi
tikti. Rita, sakau, ir noriu apsikabinti, pasi
sveikinti. Bet ji kažkaip pasisuka į šoną. Ri
ta, tai jau nenori nė pasisveikinti? — Man 
šalta, sako ji tokiu keistu ir tolimu balsu. — 
Aš einu. — Kur? — klausiu aš. — Namo, sako 
ji, — manęs laukia, — ir eina nesustodama. 
Pradžioje stoviu ir nežinau, ką daryti. Tik 
paskui susigriebiu ir pradedu ją vytis ir 
šaukti. Bet ji eina nesustodama ir tuojau iš

nyksta. O miške, žinai, tamsu.
Kitą dieną nueinu pas jos šeimininkę. Sa

kau, norėčiau pasimatyti su Rita. — Oi, tu, 
sūneli! Oi, tu, sūneli... Tu jau niekad su ja 
nepasimatysi, — sako ji verkdama ir pasakoja, 
kaip Rita prieš kokias tris savaites, vaikščio
dama po mišką persišaldė, susirgo ir mirė.

Tu negali įsivaizduoti, kiek aš tada pergy
venau. Ypač, kad jaučiausi kaltas dėl jos 
mirties: ji persišaldė, vaikščiodama po miš
ką, laukdama ir nesulaukdama mano laiško. 
Ji niekad nebuvo manęs pamiršusi. Sirgda
ma ir kliedėdama, vis kartojo mano vardą. 
Kelias dienas buvau kaip nesavas. Kiek aš 
tada eilėraščių prirašiau! Turiu visą pluoštą. 
Dar ir dabar kartais vis juos papildau. Ma
nau, gal reikėtų kada išleisti. Ir antraštę esu 
sugalvojęs — Bepročio lyrika. Kaip tu manai 
— ar tiktų?

Tų pačių metų rudenį atsidūriau Vokieti
joje, o už kelerių metu čia. Per ilgą laiką 
buvau viską lyg ir apmiršęs. Tik dabar ta 
statulėlė vėl prisiminė.

— Ar jos panašios? — paklausiau.
— Ne, — pakratė galvą Bronius. — Tik tą 

naktį, kai tu man ją atnešei, sapnavau, kad, 
rodos, ateina Rita — o jos veidas toks liūd
nas — ir sako: — Broniau, tu neturėtum taip 
daryti. Staiga išbundu ir matau — eina ji pro 
duris. Paskui visą dieną neišeina ji man iš 
galvos. Kur tik einu, ką tik darau — vis Rita. 
Bet sapnas, manau, sapnas. Tik kitą, o pas
kui ir trečią naktį — vėl tas pat. Tada aš ją 
tau ir atnešiau.

— Tai, žinoma, turėjo tave paveikti. Bet
gi pats, Broniau, sakai, kad tai buvo tik sap
nas.

— Bet, Vincai, tris kartus iš eilės! O paskui 
tada — tas susitikimas?

— O ar tu esi tikras, kad tenai buvo ji?
— Tikras. Aš gi ją mačiau. Ir kalbėjau... Ir 

labai gerai atsimenu kiekvieną jos žodį.
— Tai tos statulėlės tur būt nenorėsi? — 

paklausiau atsikeldamas. — O gal palikt? Aš 
ją turiu čia.

— Nepalik. Gal kada nors vėliau. Dabar, 
žinai...

Kai atsisveikinau Bronių ir išėjau, buvo 
jau oo vidurnakčių. Eidamas tuščiomis gat
vėmis, galvojau apie keista jo meilės istori
ją, kuri ir mane savotiškai nuteikė. Parėjęs 
namo, Nefertitę padėjau savo miegamaja
me, kur ji buvo ligi mano vestuvių.

— O oaskui? — O vėliau — paklausė keli 
balsai iš karto.

— Atidaviau miesto meno muziejui: mano 
žmona negalėdavo jos pakęsti, — baigė pa
sakoti Vincas Šilėnas.

J. SAKALAS

Giesmės ir žygio talka
Mes alkstame, mes trokštame 
Be grūdo, vėjo, be rasos 
Nuo saulės gintaro krantų. 
Pravirko nerimo širdis, 
Su paukščiais skridus iš namų 
Saulėlydžio gaisrų keliais.

Į minią bėgu šaukdamas:
— Mirties pavojus!
Į talką lietuvybei gelbėt! 
Atsiliepė minios žmogus:
— Pati minia talka, 
Ir jai kitos nereikia.
Miniai lietuvybė — tolių aidas. 
Jai mirtis — vienų tik žingsnis 
Pasitraukt kitiems iŠ kelio.

Vartau didžiąsias išminties knygas. 
Kiek ten skambiu vardu, šviesiu 
Paveikslų aukso, gintaro minčių 
Žmonijos pintam vainike!
Tik kam jie išsklaidyti 
Daugialapių knygų skiltyse?
Kur mūsų praeities pilių sargai? 
Kur ateities likimo pranašai?
Kur dainiai, burtininkai ir žyniai? 
Kur jų didžioji paskirties talka 
Pavojuos lietuvybei gelbėt?

Einu mįslių ir staigmenų keliu, 
Kur ošia jaunuolynų ąžuolai. 
Skubu iškviest jų meno paslapčių 
Nė už akių neprisileisti kirvio 
Ir nelenkt žalių viršūnių 
Prieš audrą, žaibus ir vėjus. 
Šakomis į debesis lygiuotis 
Ir namus praėjusiam keleiviui 
Skleist kaitroj gaivinantį pavėsį.

Už posūkio — supiltas kalnas, 
Kur tėvų ir brolių paslėpti 
Šarvai, širdžių ir rankų ginklai 
Ir, kovų nebaigę ilsis milžinai. 
Užburtam kalnui žodis — atsiverk! 
Grius sienos, pančiai kris 
Ir iš griuvėsių žengs 
Dviejų pasaulių mirtį 
Nugalėjusiųjų eisena 
Gretų grandinėmis be galo. 
Priešakyje — širdžių draugai, 
Jiems iš paskos ir visą kelią 
Šalimais — iš kapo kėlę milžinai. 
Tarp jų — tautos viltis — jaunimas. 
Rytmečio ereliai ir žiedai, 
Berniukai ir mergaitės 
Su būties prasmės žibintais 
Ir taikos šakelėm rankose.
Kalnai ir lygumos aidės 
Saulėtekio didybės giesme.
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Marijos Aukšt. Mokyklos biblioteka, kurioje yra ir lietuvių skyrius, 
ypač gausus knygomis ir žurnalais iš nepriklausomos Lietuvos laikų.

MARIJOS AUKŠT. MOKYKLA

Atkelta iš 9 psl.
šia darbuojasi seselė Bernarda 
(pasižymėjusi kompozitorė) ir 
seselė Clorita, o chorui vadovau
ja muz. A. Stephens. Iš mergai
čių kasmet iškyla nauji talentai.

Namų apyvokos srityje mer
gaitės mokomos kepti, virti, siuvi
nėti. Kasmet naudojami nauji 
metodai kaip paruošti stalą, kaip 
pritaikyti naujus rūbų modelius; 
suteikiama žinių apie rūbų kirpi
mą. Paruošiamos mergaitės, kaip 
namuose tvarkytis, sveikai gy
venti, kambarius dekoruoti, vai
kus ir ligonius apžiūrėti. Daug 
mergaičių eina i Šv. Kryžiaus li
goninę, kur turi progos padirbėti 

Rūtos ratelio 1969-70 m. m. valdyba: Danutė Bruskys, pirm., Danutė 
Endrijonas, J. Marcinkus, Kristina Stonkus, Ramunė Butikas.
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prie Įvairių medicinos darbų.
Sporto ir fizikos srityje mergai

tės gauna progų lavintis ir žaisti 
atletikos ir bendrosios gimnasti
kos. Esti žaidimų rungtynių. Tų 
dalykų, be abejo mokoma ir ki
tur; tačiau, jei kai ką išvardinu 
iš šios mokyklos programos, tai 
su tikslu pabrėžti, kad Marijos 
Aukštesniojoje mokykloje šie da
lykai turi ypatingos reikšmės, 
nes jų dėstymą lydi seselių kazi- 
mieriečių dvasia, brandinanti ir 
paruošianti mergaites vispusiškai 
gyvenimui, neleidžiant nukrypti 
Į kraštutinumus.

Organizacine veikla
Marijos Aukšt. mokykloj veikia

Prie lietuviškų knygų (mokinės Eglė Valulytė ir Teresė Gliošiutė).

24 atskiros grupės, panašiai kaip 
organizacijos, klubai. Paminėsiu 
tik keletą: orkestro klubas, Rau
donojo Kryžiaus, Ratelis Rūta, 
išradėjų klubas, laikraštininkių, 
kurios leidžia “Maria Herald” 
laikraštėli, ir daug kitų.

Skyrium paminėtinas Rūtos 
klubas, kuris darbuojasi ruošiant 
lietuviškus parengimus, dalyvau
ja lietuviškose šventėse, renka 
aukas šalpai. Atskiros narės su 
savo gabumais pasirodo ir už 
mokyklos sienų.

Tėvų ir Motinų klubai padeda 
mokyklai daugiausia finansiškai, 
surengdami vakarus, šokius, iš
pardavimus, alumnų išleistuves. 
Jei kurios mergaitės tėvelis neti
kėtai miršta, Tėvų klubas apmo

ka už tolimesni mokslą, iki mo
kinė baigia mokyklą.

Sukaktis, skolos ir kita
Daug lėšų sukelia Šv. Kazi

miero seselių rėmėjų draugija, 
kuri spalio 26 d. atšventė savo 
veiklos 50 metų sukakti. Per tą 
laiką rėmėjai yra suaukoję virš 
milijono dolerių. 1969-70 moks
lo metais mokykla turi dar iš
mokėti 100 tūkstančių skolos. 
Ta našta gula ant tėvų ir rėmėjų 
pečių.

“Lietuviškoji Plaza”
Lithuanian Plaza panoramoje 

išsiskiriančiai iškyla seselių kazi- 
mieriečių triūso vaisiai: Kazimie- 
riečių vienuolynas, Šv. Kryžiaus
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Seselė M. Dolorosa geometrijos ir 
prie lentos Kazytė Brazdžionytė.

ligoninė ir Marijos Aukštesnioji 
mokykla. (Visas šias Įstaigas tvar
ko seselių viršininkė sės. M. Ado
lfą). Lietuviškoje Plazoje kas- 
liien gyvas judėjimas: mergaitės 
traukia būriais i mokykla, kurioj 
rimtai ir susikaupę rengiasi gy
venimui arba naudojasi nrotin- 
gomis pramogomis, puošiančio
mis jaunystės žingsnius. Šešta
dieniais ir sekmadieniais mokyk
los auditorijon nlūste plūsta mi
nios lietuvių išklausyti koncertų 
ir kitokių parengimų. Ši audito
rija i lietuviu išeivių kultūros 
puslapius nuolat Įrašo neišdylan
čius operos, teatro, muzikos, li
teratūros pasiekimus ir laimėji
mus. Šiems faktams atžymėti 
reikia atskiro metraštininko 
plunksnos.

Mokyklos ateitis
Išsikalbėius su vedėja Salesia, 

norisi su skaitytojais pasidalinti 
mintimis dėl vienuolyno ir mo- 
Jkvklos ateities. Rūpesčio kelia 
Bkžas lietuvaičių domėjimasis 
vienuolių pašaukimu. Vieta turi 
būt užpildyta ir, nesant savų, 
teks priimti svetimtautes. Tačiau 
reikia viltis, kad krizė, kaip ir ap-

Ispanų ir vokiečių kalbų mokytoja Regina Griskelis aiškina tekstus.

algebros mokytoja, pamokos metu;

•' . ....... ■ ■ . ..... ' npt;

skritai dabar gyvenime, praeis 
ir dvasinio žmogaus gyvenimo 
atgimimas ateis.

Vienuolynas, Šv. Kryžiaus li
goninė ir Marijos Aukšt. mokyk
la valdosi visiškai atskirai nuo 
vyskupijos, todėl diecezija ar kas 
kitas iš bažnytinės vyriausybės 
negali nei turto atimti, nei vado
vybės pašalinti ar pakeisti. Ma
rijos A. mokyklai negresia pavo
jus užsidaryti — kandidačių jai 
netrūksta, kasmet šimtai mergai
čių nepatenka i mokyklą, nes 
nėra tiek vietų, kiek yra norinčių 
joje mokytis. Lietuvaitėms teikia
ma pirmenybė, tuo atžvilgiu jo
kios “diskriminacijos” nėra.

Baigiant tą kuklų žvilgsni į 
seselių kazimieriečių vedamą 
mokslo ir auklėjimo Įstaigą, no
risi palinkėti tolimesnės sėkmės 
ir paakinti lietuvius tėvus ne tik 
daugiau domėtis, bet ir vertinti ši 
dideli darbą. Tai yra mūsų visų 
praeities darbo rezultatas, mūsų 
visų pasididžiavimas, taip pat 
ir mūsų bendra našta bei rūpes
tis dėl šios dienos ir dėl ateities.

Balys Brazdžionis

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti

R. Spalis, Rezistencija. Romanas. 430 p. 
Išleido Vilties Draugija, 6907 Superior 
Ave., Cleveland, Ohio 44103. Kietais vir
šeliais, su aplanku. Kaina $6.00.

Vladas Šlaitas, Aguonų gaisras. Eilėraš
čiai. 56 psl. Viršelį ir aplanką piešė P. 
Jurkus. Išleido "Ateitis". Literatūros serija 
Nr. 3. 1969. Kaina $2.00.

Tiltai ir tuneliai. Jaunųjų poezijos rin
kinys. Dalyvauja: R. Bičiūnas, J. Bradūnas, 
I. Damušytė, K. Gaidžiūnas, M. Kvietkaus- 
kaitė, M. Pakalniškytė, T. Pautieniūtė, R. 
Sakalaitė, L. Švėgždaitė, A. Zailskaitė. Iš
leido "Ateitis", Literatūros serija Nr. 2. 
1969. Redagavo "Ateities" leidyklos re
dakcinė komisija. Įvadą parašė V. S. 126 
psl. Viršelis ir aplankas G. Zumbakienės. 
Kaina nepažymėta.

— “Tėvynės Sargo” nr. 1 (30) 
jau atspausdintas ir Išsiuntinėtas 
skaitytojams. Ir šis numeris, reda
guotas dr. Domo Jasaičio, yra, kaip 
ir praėjęs, stambus politinių, visuo
meninių ir kultūrinių darbų rinki
nys. Jame tęsiami nepaprastai įdo
mūs Vlado Jurgučio laiškai (iš Lie
tuvos), spausdinamas J. Ereto ra
šinys “Politiškas Pakštas; tarp ki
tų straipsnių paminėtina Tikėjimas 
ir politika, Hitlreio suokalbį su Sta
linu prisimenant, Lublino unija, So
vietinis ateizmas Lietuvoje, dr. A. 
Ramūno “Į kosminio amžiaus auš
rų”. Skyrium paminėtina naujas 
dėmesys literatūrai, ko anksčiau 
krikščionių demokratų organe (kaip 
ir jų programoje) yra trūkę. Nuo 
šio nr. literatūros redaktorium pa
kviesta P. Naujokaitis, vienas rim
čiausių mūsų literatūros kritikų ir 
apžvalgininkų, rašo apie tremties 
literatūrų (rec. Literatūra sve
tur knygų); St. Santvaras su nuo- 

, širdžių pietizmu kalba apie M. Vait
kaus kūrybinį kelių jo 85 metų su
kakties proga. Pasikvietimas bend
radarbiais ir ne vien savo partijos 
žmonių rodo redaktoriaus plačius 
kultūrinius užmojus, atsisakant ri
boto sustingimo, kurs yra varžęs 
ne vienų mūsų partijų.

BERNARDO BRAZDŽIONIO

POEZIJOS PILNATIS
Bernardo Brazdžionio poezijos 

rinktinė jau baigiama rišti kietais 
viršeliais — pirmieji 400 egz. — 
garbės mecenatams ir mecenatams 
— jau įrišti ir adresuojami.

Visi mecenatai gauna pergamen
te parašytų ir autoriaus pasirašytų 
dedikacijų.

Knyga turi beveik 600 puslapius, 
atspausta gerame popieriuje, su 
12 skyrių grafinių viniečių, pieštų 
dail. Alf. Dociaus (Toronte, Kana
doje) ; prie kiekvieno skyriaus yra 
visų knygų, iš kurių parinkta poezi
ja, viršelių nuotraukos su biblio
grafiniais daviniais.

Knygų puošia spalvotas taip pat 
dail. A. Dociaus pieštas aplankas; 
mecenatų egzemplioriai aprūpinti 
įmautėmis (futliarais).

Išleido ad hoc susidaręs komite
tas, “Lietuvių Dienų” leidyklai ben
dradarbiaujant.

* * * Norintieji užsisakyti 
dovanų vienų ar daugiau egzemp
liorių, rašykite adresu: Brazdžionio 
poezijos Rinktinė, 4364 Sunset, Hol
lywood, Calif. 90029 (Kaina $10.00).

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 90 
DIENŲ UŽ VISAS TAUPYMO

SĄKA1TAS

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

f- 1 / q/ UŽ TERMINUOTUS 
3 /Ą/j INDĖLIUS

$7,500.00 ar daugiau

TAUPYMO SĄSKAITOS IKI 
$15,000 APDRAUSTOS F.S.L.I.

ĮSTAIGOSE.

ST. ANTHONY

SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court
Cicero, Illinois 60650

JUOZAS F. GRIBAUSKAS

sekretorius

Tel.: (312) 656.6330 Ir 242-4395

♦****4-****4-*****-¥-+*4-*4-**

LADIES AND GENTLEMEN

Remarkable Discovery
Hair formula JIB Is Pat
ented in Switzerland and 
Registered in U.S.A, and 
Canada, Europa, Germany, 
Austria. It cures Dandruff, 
Falling Hair, Itching scalp, 
Splitting ends, Strength
ening Hair, Root growth, 
and restoring NATURAL 
HAIR COLOR.

Using JIB you will never be bald 
or grey. 100% Guaranteed.

Listed in Druggist Red-Blue Book. 
JIB Medicine Liquid 8 oz. A 16 
week supply $6.00. Money Order, 
P. P., Send today — JIB LABORA
TORY

Šveicarijos patento nr. 458678.
1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 

60650

CRANE SAVINGS &

LOAN ASSZN

B. R. PIETKIEWICH,

President

2555 W. 47 th St.. Chicago 32, Ill
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Prel. P. Jūras, Alkos muziejaus įkūrėjas ir tvarkytojas, prie “kraičių 
skrynios’’, tikrina eksponatų sąrašus.

Sienose paveikslai: A. Galdiko “Vytautas Didysis po Žalgirio kautynių”.
(kairėj), A. Smetonos “Vilniaus universiteto įkūrimas” (dešinėj).

Msgr. P. Jūras, founder of the Alka Museum, checking the lists of the 
exhibits held in the “dowage chest”.

On the walls are pictures by A. Galdikas, A. Smetona and others.

ALKA - LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUS

Alkas (arba alka) senovėje reiš
kė medžiais apaugusi kalneli, 
lietuvių šventovę. Tai palikimas 
iš senosios lietuvių religijos. Tel
šių mieste nepriklausomybės me
tais buvo Įsteigtas Alkos muzie
jus, kuriame buvo telkiama etno
grafinė žemaičių senovės me
džiaga. Amerikoje Alkos muzie

jus ką kitą reiškia. Tai kelių žo
džių pirmosios raidės: čia yra 
sutrauktas Amerikos Lietuvių 
Kultūros Archyvas. Tų žodžių 
pirmosios raidės ir sudaro žodi 
ALKA. Netikėtai iš tų raidžių 
gavosi lietuviškas prasmingas 
žodis.

Prel. P. Juras, ilgametis Law- 
renco par. klebonas, lietuviškąją 
medžiagą kaupė per 40 su vir
šum. metų. Į klausimą

— Kada gerh. Prelate, pradė
jote rinkti medžiagą ir kas pa
skatino?

Prel. Jūras atsako:
— Sunku atsakyti! Lengviau 

būtų nupasakoti, nuo kurio laiko 
ši medžiaga susikrovė, bet ne 
nuo kurio laiko susidomėjau li
tuanistika. Nustebsi išgirdęs, jog 
jei ką gera gyvenime esu pada
ręs, viską priskiriu Dievo Ap
vaizdai. Taip jaučiu ir taip esu 
įsitikinęs.

Nežinau, gal ALKA gimimą 
reikėtų priskirti patriotizmui, o 
gal dvasiniam alkiui, kuri pergy
venau būdamas 1913 m. džiovi
ninkų ligoninėje Emmisburge, 
Md. Lankytojai iš Baltimorės... 
atveždavo laikraščių bei lietuviš
kų brošiūrėlių, kurias labai bran
gindavau... Lankydamas Balti
morės ir Washingtono muziejus,

niekur neužtikau lietuviškų eks
ponatų. Norėjau palikti savo lie
tuvišką kaklaryši ir pirštines...

Atvykęs Į Lawrence, nustebau 
radęs Šv. Pranciškaus parapijos 
svetainėje kun. A. Jusaičio Įkur
tą lietuvišką biblioteką. Tuolai
kinis klebonas kun. Pr. A. Vir- 
mauskis kas savaitę gaudavo ry
šuli lietuviškų laikraščių ir kiek
vieną sekmadieni jie buvo pla
tinami prie bažnyčios durų. Šie 
reiškiniai padarė man gražų Įs
pūdi. Tapęs kunigu, 1922 m. Įsi
jungiau Į Lietuvių Darbininkų 
Sąjungą ir jos leidžiamąjį laikraš
ti “Darbininką”, ir pradėjau ran
kioti lituanistinę medžiagą, kaip 
bitelė nektarą, nes jau buvau 
pasiruošęs kurti lituanistini liz
delį...

Taip jis vėliau ir rinko knygas, 
muzikos, dramos veikalus, Įsi
gijo išvežtą Kybartų (nebe visą)
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Audiniai, staltiesės, rankšluosčiai, 
juostos ir kt. tautodailės darbai.

Weavings, table clots, bed cover
ings, belts, towels and other folk- 
loric articles.

biblioteką, paskui prisidėjo tau
todailės darbų daugybė — dro
žiniai, audiniai, drabužiai, juos
tos, kraičių skrynios ir kt. Nebu
vo laiko, kada renkamą medžiagą 
tvarkyti, tai pas Brocktono sese
les gavęs patalpą, suvežė ir su
krovė ten turimus eksponatus. 
Pertvarkant vienuolyn, prireikė 
patalpų, tai “muziejus” turėjo iš
sikelti. Bet kur? Didelis rėmėjas 
prel. Juras buvo Putnamo sese
lių vienuolyno. Čia jis ir sumanė 
perkelti Alką, savo lėšom pasta
tydinęs nedidelį namelį. Vežė 
medžiagą sunkvežiniais ir krovė. 
Seselėms pastatydinus Matulai
čio namus, “išėjęs į pensiją”, at
sipalaidavęs nuo darbo parapijoj, 
persikėlė čia gyventi ir prel. Jū-

Nukelta į 26 psl.

Naujųjų tautodailės meistrų me
džio drožiniai — Rūpintojėliai, ko
plytėlės, kryželiai, medinės skulp
tūros ir kt. Alkos muziejuje.

Wood carvings by recent folklore 
masters': crucifixes, shrines,
crosses and other wooden sculp
tures in the Alka museum.



SOVIETINIS KUZNECOVAS

Sovietinis miršta, vakarietiškas ra
šytojas gimsta

“Ištrūkau ir esu gyvas”, džiaugė
si iš Rusijos pabėgęs rašytojas Kuz
necovas (ž. LD 1969 m. lapkr. nr.). 
Tuo pabėgimu šią vasarą sukeltasis 
garsas pasaulyje ir iki šiol nenuty
la: pasisako jis pats, pasigirsta kitų 
balsų — vieni jį giria ir sveikina, 
kiti (nesuprantantieji komunizmo) 
— peikia.

Naujesnieji rašytojo pareiškimai 
laisvajame pasauly rodo, kaip pil
dosi jo viltys, sudėtos į šį pasaulį.

— Rusijoje aš toliau nebegalėjau 
kvėpuoti, jis sako. — Tik rašymas 
man teikdavo iliuziją, kad dar gy
venu. Tačiau per 25 metus rašymo 
nė vienas mano veikalas nebuvo 
išspausdintas toks, kokį aš parašiau. 
Paskutinį veikalą “Ugnis” parašiau 
širdimi nieko nebejausdamas, ne
tekęs tikėjimo ir vilties. O leidėjai 
iš jo išpjaustė dar visa kita, kas 
žmogiška. Tat ir rašyti, net miegoti, 
pasidarė nebeįmanoma.

Rašytojas virš visako yra meni
ninkas. Jis turi būti ir nuoširdus ir 
objektyvus. O meniškoji laisvė Ru
sijoj suredukuota į laisvę girti so
vietinę santvarką ir komunistų par
tiją. Ten ji paremta Lenino straips
niu, parašytu dar prieš 60 metų: 
“Partijos organizacija ir partinė li- 
teiratūra”. Rašytojas turi tris gali
mumus: sekti tokiu idijotišku keliu; 
garbinti tuos, kurie stovi viršūnėse; 
sekti besibesikeičiančius valdinius 
įsakymus (iki sukarikatūrinimo). 
Beje, gali rašyti ir pagal savus suge
bėjimus bei savą sąžinę, tačiau te
turėdamas vieną nuošimtį tikimy
bės, kad raštas bus spausdinamas, 
o labai rizikuodamas būti persekio
jamu iki fizinio sunaikinimo. Lieka 
dar vienas galmumas: laviruoti cen
zūros vingiuose, temų pasirinkimuo
se. Šiuo keliu ir aš nuėjau, nors vi
sada baigdavosi tuo, kad cenzoriai 
mane paklupdydavo ant kelių, o 
skaitytojas nesulaukdavo autentiš
kos literatūlros. Bandė šį kelią ir 
Solženicinas, ir Jevtušenko, tačiau 
ir šis kelias pagaliau užsidarė.

Man toliau taip rašyti reiškė tap
ti maniaku. Nugalėti visas baimes, 
svajojant, kad neegzistuoja nei su
varžymai, nei cenzoriai. Tačiau 
kartu mokėti ir saugotis, rašomojo 
stalo vietoje naudojantis rusiška že
me, o vieton stalčių — užkasinėti 
raštus duobėse, kad jie nebūtų su- 
konfiskuoti.

Išbėgdamas iš Rusijos aš atka
siau savo rankraščius, juos nufoto
grafavau, o po to vėl atgal paslė
piau. Filmus, kuriuose ažfiksuoti 
tūkstančiai puslapių mano rankraš
čių,, visa, ką savo gyvenime esu pa
rašęs, man pavyko išsigabenti.

Tat dabar viešai ir aiškiai pa
reiškiu, kad išsižadu visko, kas bu
vo atspausdinta Kuznecovo vardu 
Sovietų Sąjungoje ar išversta bei 
atspausdinta kitose pasaulio šalyse.

TAMPA LAISVU ANATOLIUM

Pareiškiu, kad Kuznecovas yra ne
sąžiningas, bailus ir prisitaikėlis ra
šytojas, ir aš išsižadu jo vardo. Ga
lų gale noriu būti doras žmogus ir 
sąžiningas rašytojas. Nuo šios die
nos mano raštai bus pasirašinėjami 
A. A n a t o 1 vardu ir prašau jūsų 
tik šitokius skaityti manaisiais. Juo
se jums kalbės ne sovietinis rašyto
jas — nors gal dar ir ne vakarietiš
kas, ne raudonasis — nors ir ne 
baltasis: vien tik rašytojas, kuris 
gyvena šioje žemėje, XX amžiuje 
ir nori pritapti prie tų, kurie sielo
jasi žmonijos dyku dyku gyvenimu 
šiame klaikiame klaikiame pasauly
je. Jūsų A. Anatol.

Toliau spausdiname ištraukas iš 
keletos A. Anatoliaus laiškų: Sovie
tų vyriausybei, Komunistų partijai, 
Sovietų Rašytojų sąjungai.

Laiškas Sovietų vyriausybei

Aš pasilieku Britanijoje, kad ga
lėčiau laisvėje tęsti savo literatūrinį 
darbą, kuris yra mano gyvenimo 
šaltinis. Tą sprendimą aš jau seniai 
buvau padaręs, kruopščiai jį per- 
svarstęs ir jau prieš metus ryžęsis jį 
Įgyvendinti. Sovietų Sąjungoje nie
kas be manęs to nežinojo. Gyveni
mo sąlygos tenai, kai kiekvienas yra 
verčiamas užsiimti kitų sekimu ir 
paklusti veidmainystei, neleidžia 
niekam šitokių paslapčių patikėti 
antrai būtybei. Be to, dukart man 
buvo atsakytas leidimas iškeliauti į 
užsienį. Supratau, kad trečias mano 
prašymo atmetimas reikštų, jog aš 
jau niekad daugiau nebegalėsiu iš
vykti iš Rusijos.

Šiuo sumetimu aš ėmiau ruoštis 
pabėgimui per sieną povandeniniu 
plaukimu. Jaučiu reikalą tai pasa
kyti, idant būtų aišku, kaip visa tai 
yra svarbu man, ir kad joks kitas 
žmogus nėra ir negalėjo būti mano 
planų dalyvis. Prašau sovietinės val
džios nepersekioti mano motinos, 
sūnaus, žmonos bei asmeninės sek
retorės. Ir taip jiems dabar sunku, 
nes mano uždarbis buvo vieninteliu 
jų pragyvenimo šaltiniu: kitaip jų 
gyvenimas galėtų dar labiau pasun
kėti. Prašau nekonfiskuoti jų turto, 
neatimti jų buto. Prisiekiu, kad jie 
visiškai nieko nežinojo.

Sovietų ambasadai Londone esu 
pranešęs, kad neturiu mažiausio no
ro susitikti su jokiu sovietų parei
gūnu. Prašau jūsų nurodymų amba
sadai, kad būčiau paliktas ramybėj. 
Iš savo pusės, grynai asmeniškai, 
esu nusprendęs, jog jeigu ir teks ka
da nors susitikti su oficialiu sovietų 
pareigūnu arba ranką jam paduoti 
— tai šitai atsitiks ne anksčiau negu 
Sovietų Sąjunga suteiks Čekoslova
kijai pilną nepriklausomybę ir vi
siems laikams atitrauks iš Čekoslo
vakijos savo karinius dalinius.

Noriu atsiprašyti už klastą, ku
rios turėjau imtis, kad pavyktų gau
ti leidimas išvykti iš Rusijos. Toji 

klasta man buvo primesta. Jūs su
darėte tas sąlygas, dėl kurių be 
klastos net užsienin neįmanoma iš
vykti.

Sovietų Sąjungos Komunistų Par
tijos Centriniam Komitetui

Po ilgamečio, kruopštaus apsvars
tymo aš supratau, kad marksizmas- 
leninizmas yra visiškai atmestinas. 
Šiandien laikau, kad ši doktrina yra 
perdėm pasenusi, sustingusi ir naivi. 
Ji absoliutiškai nepajėgia išspręsti 
šiuolaikinių visuomenės prieštara
vimų, o kas dar blogiau, ji kaip ve
dusi, taip ir tebeveda ir graso toliau 
vesti į siaubingas socialines trage
dijas. Toliau nebegaliu liktis parti
jos nariu. Prašau atleisti mane iš 
Sovietų Sąjungos Komunistų Parti
jos narių. Šiuo pasitraukiu iš savo 
pareigų kaip Tūlos rajono Rašytojų 
organizacijos partinis sekretorius. 
Tenai ir mano partinis bilietas yra 
paliktas.

Sovietų Sąjungos Rašytojų 
Sąjungai

Aš, SSR Rašytojų Sąjungos narys 
nuo 1959 metų, esu parašęs eilę 
veikalų bandydamas vadovautis “so
cialistinio realizmo” principais. Ta
čiau su kiekvienu nauju rašomu 
veikalu jutau, kad sąlygos kaskart 
sunkėjo ir mane labiau varžė. Giliai 
apsvarstęs ir po didelės patirties aš 
supratau kokia perdėm falšyva, 
kvaila ir reakcinga yra vadinamojo 
“socialistinio realizmo” prigimtis.

Pačios siaubingiausios klaidos ir 
visiško suniokojimo periodai, ku
riuos oficialioji Sovietų literatūra 
pergyveno, mano giliu įsitikinimu 
kilo iš diktatoriškų priemonių, ku
riomis “socialistinis realizmas” bū
davo įgyvendinamas — ypatingai 
jo “partinio turinio” doktrina.

Nebenorėdamas daugiau likti So
vietų Rašytojų Sąjungos nariu, pra
šau mane atleisti iš sąjungos ir taip 
pat nuo mano prievolių kaip Tūlos 
Rašytojų organizacijos sekretoriaus 
pavaduotojo.

Toks yra sovietinio rašytojo Ku- 
necovo epilogas. Žinoma, galėjo jis 
tų atleidimo laiškų ir nerašyti, vis- 
tiek iš visur jį būtų “atleidę”, tik
riau sakant, iš visur išmetę (ir dar 
su pasigardžiavimu, kaip dabar pa
darė!).

Po šių laiškų, jeigu jį sovietai ir 
“paliko ramybėje” (formaliai), tu
rėdami rūpesčių su kitais neklau
žadomis, kaip Solženicinas, *) tai 
prasidėjo ataka prieš Kuznecovą-A- 
natolių iš kitos pusės, būtent, iš Va
karų pasaulyje gyvenančių ir Sovie
tams simpatizuojančių rašytojų, 
kaip Arthur Miller, William Styron 
ir kt. Ilgą ir labai aštrų laišką Ana
tolius parašė A. Milleriui (PEN klu
bo pirmininkui), sugriaudamas Va
kariečių iliuzijas apie rašytojo padė
tį Sovietų Sąjungoje, kuri esanti 
“fašistinis kraštas” ir kurio “fašiz
mas yra daug pavojingesnis negu 
Hitlerio”. Būtinybės išsivaduoti iš 

siaubo, kuriame gyvena sovietinis 
rašytojas, pasak Anatoliaus, Vaka
rų žmogus negalįs suprasti. Jo pa
sisakymai ir atviri prisipažinimai, 
esą, gal padėsią bent kiek suprasti 
tą košmarą, kuris ir iš Sovietų pa
bėgusį persekioja. Sovietuose visi 
gyvena begalinėje baimėje ir... tyli. 
“Jie miršta ir nusineša paslaptis — 
kaip Erenburgas. Raitosi ir dūsta— 
kaip Evtušenko. Ir — tyli!”

Williamas Styronas, vaizduoda
masis išmanančiu, narsiu ir kovo
jančiu už tiesą, parašė, kad Kuzne
covas pabėgdamas padaręs negerai, 
kad pasilikusiems būsią dabar blo
giau, kad anų neišleisią daugiau į 
JAV-bes... Svarbiausia, Kuzneco
vas turėjęs pasilikti Sovietuose ir 
kovoti, kaip kovoja Solženicinas, 
Ginzburgas, Siniavskij, Daniel.

W. Styronui Kuznecovas atsakė 
trumpai-drūtai: kad paduotų pareiš
kimą Sovietų Sąjungos vyriausybei 
su pasiūlymu išleisti Siniavskį A 
Ameriką, o jo vietą konclager™ 
užims Styronas ir tenai kovos.

Ką šie rašytojai išsikovojo, jau 
žinome: vieni pamišėlių namuose, 
arba Sibire, kiti — kaip Solženici
nas, — išmesti iš rašytojų sąjungos 
ir užčiaupti.

Sovietų Sąjungoje rašytojų-partie- 
čių smerkimai Kuznecovui yra 
vienbalsiški, uniforminiai. Origina
lus ir išsiskiriantis jų tarpe yra tik 
vienas balsas — Andrėj Amalriko. 
Jaunas, 31 metų, kylantis rašytojas 
taip pat yra kritiškas sovietų san
tvarkos atžvilgiu. Tačiau jisai ma
no, kad rusiškomis sąlygomis ge
riausi yra tie žmonės, kurie prieši
nasi ir kovoja ten pat, iki kol nu
kenčia. Amalriko dvi ten išleistos 
kritiškos knygos: “Priverstinė ke
lionė į Sibirą” ir “Ar gali Sovietų 
Sąjunga išsilaikyti iki 1984 metų?” 
ruošiamos išleisti Vakaruose kit^;- 
metais angliškai (Involutary Jo^B 
ney to Siberia; Can the Soviet Un
ion Survive Until 1984?”).

Amalrikas paskelbė atvirą laišką 
Kuznecovui priekaištaudamas ne už 
pabėgimą, bet už pavojus, į kuriuos 
jis buvo išstatęs savo kolegas rašy
tojus, kai laikinai ėmėsi pranešinė
tojo rolės, teikė KGB organams 
kad ir fiktyvias žinias. Girdi, šito
kiu būdu pasinaudojęs rašytojas, 
nors ir pabėgęs, tik išorinę laisvę 
galėsiąs laimėti, o ne vidinę. Jis 
sako: “Aš pats kai buvau kviečia
mas bendradarbiauti, stačiai atsi
sakiau. Tai man kaštavo Sibiro 
tremtimi. Užtat dabar laikau, kad 
ir Tamstai turiu teisę priekaištau
ti... Man atrodo, kad jokia priespau
da negali būti efektyvi be tų žmo
nių, kurie jai pasiduoda. Žmonės, 
įprasdami galvoti viena, sakyti kita, 
o daryti net trečia — aplamai yra 
net nemalonesnis reiškinys už tą re
žimą, kuris juos sukūrė... Laipsniš
kai mes jau pradedam atrasti savyje 
jėgų permainoms įvykdyti... Net 
Įkalinti mes tik labiau sustiprėjam... 
Tat karštai ir nuoširdžiai sveikinda
mas Tamstą, patekusį laisvan kraš- 
tan, aš reiškiu viltį, jog tatai bus
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VEIDAI IR VAIZDAI
(Faces and Places)

MUZIKO MIKULSKIO SUKAK 
TIES KONCERTAS

Iš muziko A. Mikulskio 60 me
tų sukakties minėjimo Clevelande.

Sukaktuvininkas su žmona, ap
supti čiurlioniečių.

Koncertą-balių, su plačia menine 
programa, surengė čiurlioniečių an
samblis, abi LB Clevelando apylin
kės, Balto skyrius ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos sk. Clevelande lapkr. 
15 d. Foto V. Bacevičius

Lietuvių Fondo vaidybos ir tarybos 
posėdžių, vykusių š. m. spalio 26 d. 
Čikagoje, Jaunimo Centre, dalyviai.

Tarta investavimo, pelno paskirs
tymo, narių telkimo ir kt. aktualūs 
reikalai.

Iš kairės (sėdi): dr. J. Valaitis, 
inž. V. Kutkus, dr K. G. Balukas, 
dr. A Razma, F. Eidimtas, A. Rėk

laitis; stovi: dr. V. Šimaitis, S. 
Rauckinas, agr. J. Sadūnas, H. G. 
Daras, inž. V. Kamantas, dr. F. 
Kaunas, dr. K. Ambrozaitis, K. Gri
na, inž. V. Naudžius, agr. A. šan- 
taras ir K. A. A. Girdvilas.

Foto V Noreika

LIETUVIŲ FONDO POSĖDIS
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&an Aul YYlc>te£i6
1727 No. Western Ave. 

Hollywood, Calif. 90027

Telef. HO 4-4154

Savininkai:

Ignas ir Viktorija Gurčlnal

Vėsinami kambariai; kiekv. kambary nemokamai TV ir telefonas; 
yra kambarių su virtuvėmis; kieme šildomas maudymosi baseinas.

Patogus susisiekimas autobusais ir automobiliais.
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svarbus žingsnis kelyje ir į Jūsų vi
dinę laisvę.”

"... Stalinas mane būtų miriop pa
smerkęs už tai, kad mano knygos 
spausdinamos užsienyje. Nelaimingi 
jo palikuonys sugeba tik pasisavinti 
man už tuos leidinius priklausan
čius pinigus. Tai kaip tik patvirtina 
mano pažiūrą, kad režimas menkė
ja ir žlunga (m. pabr.).

Solženicino atvejis rodo, kad 
“Stalino palikuonys” vis kiečiau su
gniaužia savo geležinius piirštus, ku
riuose norima užtroškinti bet koks 
laisvesnis pasipriešinimo balsas. 
Vienas turėjo rizikuoti ir pabėgti į 
laisvę, kad galėtų liudyti tai, kokio
je priespaudoje gimsta Sovietinio iš
sivadavimo balsai — mažytės auš
ros kibirkštėlės tamsiausiame vergi
jos vidurnaktį. Ir tas liudytojas yra 
buvęs Kuznecovas, dabartinis A. 
Anatolius.

Praėjusio ir šio nr. repolrtažą apie 
Kuznecova parengė — A. Milukas

P. S. — Vėiau duosime reporta
žą apie A. Solženiciną.

LITERATŪROS VAKARAS
Lapkr. 8 d. Čikagoje Anglijos lietu
vių klubas surengė literatūros ir 
meno vakarą, kurio programą atli

Foto V. Noreika

ko iš Anglijos atkviesti bei Angli
joje gyveną lietuviai. Iš Anglijos 
buvo .atkviesti rašytojai .Vladas 
Šlaitas ir kun. J. Kuzmickis.

Nuotraukoje (iš kairės): progra
mos ved. mokyt. Juozapavičius, VI. 

šlaitas, pian. D Matulionytė, akt. 
E. Vilutienė, J. Kuzmickis, Kazytė 
Brazdžionytė, akt. E. Blandytė, 4 
sesutės Biliitavičiutės, kanklininkės.
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ŽMONES, DATOS 
IR DARBAI 

LIETUVIŲ DIENOS
Gruodis 1969

— Visiems mūsų bendradarbiams, 
platntojams, rėmėjams ir skaity
tojams linkime gražiausių Kalėdų 
švenčių ir geriausių naujųjų metų!

LD red. ir adm.

— Lapkričio 30 d. “Tėviškės ži
buriai”, Toronte leidžiamas savait
raštis atšventė 20 metų sukaktį. Ta 
proga surengta koncertas->banketas, 
kurio muzikinėje programoje daly
vavo sol. J. Vaznelis ir D. Mongir- 
daitė.

Vyr. redaktorium šiiuo metu yra 
kun. dr. Pr. Gaida. Laikraštis veda
mas plačia ekumenine dvasia, turi 
daug skaitymo, rašinių liet, kultū
riniais bei bendruomeniniais klau
simais. Sukaktuvininkui linkime 
daug geriausios sėkmės!

— Vytautas Alseika, “Draugo” 
dienraščio plirmojo puslapio redak
torius, išvyko į New Yorkų ir per
ėmė Vliko Eltos žinių biuletenio 
redagavimų. Anksčiau V. Alseika 
yra dirbęs Eltos redakcijoje Miun
chene.

— Česlovas Grincevičius, rašyto
jas beletristas, pakviestas ir sutiko 
dirbti “Draugo” dienraščio redakci
joje. Jau nuo anksčiau “D.” redak
cijoje dirba Aloyzas Baronas ir Ka
zys Bradūnas (Kultūros priedo re
daktorius) .

— Kun. K. Trimakas, SJ, norė
damas daugiau laiko skirti studi
joms, atsisakė nuo “Laiškai Lietu
viams vyr. redaktoriaus pareigų; 
redaktorium pakviestas anksčiau 
LL redagavęs kun. J. Vaišnys, SJ.

— Vliko taryba gruodžio 7 d. iš
rinko naujų valdybų trejų metų lai
kotarpiui. Pirmininku išrinktas tas 
pats — dr. J. K. Valiūnas, kiti val
dybos nariai: J. Audėnas, St. Dzi- 
kas, R Kezys, B. Nemickas, J. Pu
zinas, J. Valaitis. Dziikas ir Puzinas 
yra nauji nariai vietoj pasitrauku
sių A Budrecko ir J. Vainausko.

IN MEMORIAM

—Lapkr. 21 d. New Yorke, sunk
vežimio užgautas, mirė pianistas 
Aleksas Mrozinskas. Kaip V. Alsei
ka reportaže rašo (Draugas, XII.9), 
M. tų dienų vyko į Aušros Vartų 
bažnyčių mišių groti. A. M. buvo 
aktyvus New Yorke lietuvių bend
ruomenėje, dažnai dalyvaudavo pa
rengimuose, akomponuodamas.

— Gruodžio 1 d. širdies smūgio 
ištiktas mirė laikraštininkas Domas 
Pen i kas. Kaip “Darbininke” rašo
ma, mirė prie linotipo, “Tėvynės” 
patalpose pasilikęs ilgiau padirbėti. 
D. P. buvo gimęs 1907 m., baigęs 
V. D un-te ekonomikų, dirbo finansų 
ministerijoj. 1945-49 m. Vokietijoj 
redagavo “Mūsų kelių”. Nuo 1949 
m. gyveno Brooklyne, čia reiškėsi 
spaudoje, buvo įsteigęs leidyklų 
“Vagų”, kuri išleido keletu knygų.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS, 
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis"

Los Angeles, Colif.
L. BENDRUOMENĖS RADIJO VALANDĖLĖ

PROGRAMA TUO TARPU 
NEVEIKIA.

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"

Girdima Marylande ir Washington, D.C. 
Sekmadieniais 10 — 11 vai. ryto 

per FM radijo stotį WFMM 93,1 mgcl.
Programos vedėjai: Albertas Juškus, 

4515 Wilmslow Rd., Baltimore, Md. 21210 
Tel.: 366-4515

Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave.,
Baltimore, Md. 21227; Tel.: 242-1779

So. Boston, Mass.
LIETUVIŲ RADIJO VALANDA

Sekmadieniais 11 —-12 vai. priešpiet.
AM 1430 klc., FM 107.9 megaciklų 

WHIL Boston, Mass. 02155 
Petras Viščinis, vedėjas,

173 Arthur St., Brockton, Mass- 02402 
Telefonas: 586-7209

LIETUVIŲ FONDAS

6643 So. Maplewood Avenue 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 778-2858 (A. c. 312)

Lietuvių Fondas laukia kiekvieno 
mūsų įnašo — šimto ar tūkstančio. 
Stokime į fondų su tokiuo įnašu, 
su kokiuo dabar galime — nelauki
me, kada praturtėsime ar kada tu
rėsime “atliekamų” pinigų. Fondas 
sudaromas ne iš “liekanų”, ne iš ne
reikalingų pinigų, bet iš lietuviškos 
širdies, iš lietuvybės reikalų supra
timo, iš aukos, kurių lietuvis skiria 
lietuvybei ir Lietuvai dabar.
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ANTANAS F. SKIRIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE 

INSURANCE

Jei reikia apdrausti 
namus, automobilį, gyvybę ir pn..
pirkti ar parduoti nuosavybę, 

Telefonuokite NO 4-2919

arba apsilankykite įstaigoje
4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 

California 90029.
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Pakeitę adresą, tuojau praneškite, 
kad nesusitrukdytų žurnalo 

siuntimas.

LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA 
Seniausia liet, radijo programa Naujojoje 
Anglijeje, veikianti nuo 1934 m. bal. m., 
vedama Stepono ir Valentinos Minkų, gir
dima sekmadieniais 1 vai- — 1 vai. 30 m.

Boston, Mass. — WLYN - 1360 
Programoje: pasaul. žinių santrauka, muzi

ka, dainos ir Magdutės pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: AN 8-0489

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio 

10 vai. — 11 vai. priešpiet.
Šeštadienį ir sekmadienį 8:00 — 9:30. 

"Vakaruškos" pirmad. vak. 7:00 — 8:00.
Visos programos iš

WOPA stoties 1490 klc. A. M- 102-7 F. M. 
7159 S. Maplewood, Chicago, 111. 60629 

Tel: HEmlock 4-2413.

MARGUTIS
Seniausia liet, radijo programa Amerikoje- 

įsteigta muz. A. Vanagaičio 1928 m.
Kasdien 8 vai. —■ 9 vai. vakaro 

(išskyrus šeštadienius ir sekmadienius) 
Programos vedėjas Petras Petrulis. 
Transliuojama iš nuosavos studijos 

2422 W. Marquette Rr., Chicago, III. 60629 
Telefonai: GR 6-2242; GR 6-2271.

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo Prorama 

TĖVYNĖS GARSAI
Girdima penktadieniais 8—9 vai. vakaro 

per WXEN-FM stotį 106,5 mc..
Vedėjas Juozas Stempužis. 

4249 Lambert Rd-, Cleveland, Ohio 44121 
Telef.:: 382-9268.

Detroit, Mich.
LITHUANIAN MELODIES Radijo valandėlė 
girdima kiekv. šeštad. 3 vai. — 4 vai. p.p. 

iš Detroito stoties WJLB — 1400 klc.
Pranešėjai: Patricia Bandža, tel. 278-3265; 

Algis Zaparackas, telef. 549-1982.
Vedėjas Ralph Valatka.

1576 Lesure Ave., Detroit, Mich. 48227. 
Telefonas: 273-2224.

LIETUVIŠKAS BALSAS-LITHUANIAN VOICE 
WQRS-FM stotis. Banga 105.1 mc.

Sekmadieniais 8 vai. — 9 vai. ryto. 
Išlaiko Radijo Klubas.

Klubo pirm. — inž. Vacys Urbonas.
17175 Gaylord Ave., Detroit, Mich. 48240 

Telefonas: KE 7-9642.
Programos redaktoriai ir pranešėjai: 

Jonas Kiščiūnas — 846-4245; Kazys Ge- 
gelis — 535-6683; Rožė Ražauskienė — 
278--1353; Stasys Garliauskas—TA 6-1385;

Antanas Janužis — VE 5-8317.

Hartford, Conn.
"TĖVYNĖS GARSAI" 

Connnecticut vist. liet, kultūrinė valandėlė 
WBMI - FM 95.7 mc.

Kiekv. sekmadienį 12 vai. — 1 vai. p. p. 
Programos vedėjas A. Dragūnevičius. 

273 Victoria Rr., Hartford, Conn. 
Telefonas: CH 9-4502.

New York - New Jersey 
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" radijo valanda 
girdima kieky, šeštad. 5 — 6 v. p.p. 
iš New Yorko stoties WEVD — 1330 klc. 

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

1016 Schleifer Rd., Hillside, N- J. 07205.

Tel.: 289-6878 (Code 201)
Kultūrinė lietuvių radijo valanda anglų k. 
per SETON HALL Un-to stotį WSOU-FM 
pirmad. vak. 8:00—9:00—89.5 mg. 

Vedėjas J. J. Stukas.

"LAISVĖS ŽIBURYS"
Girdima kievieną sekmadienį

nuo 8 iki 9 vai. ryto
iš WHB1 stoties 105.9 FM banga.

Adresas: 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 kroni

ka, muzika ir skelbimai.
Programas tvarko ir praveda 

redakcinis kolektyvas. 
Rašyti: "Bendruomenės Balsas"

1203 Green St., Phila., Pa. 19123.
Telefonas: PO 5-0932.

Pittsburgh, Pa
The First Lithuanian Radio Program in 

Pittsburgh, Penn.
Pittsburgh, Penn. — WPIT - 730 klc.
Sekmadieniais 12 vai. — 1 vai. p. p.

Programos vedėjai:
Povilas ir Gertruda Dargiai.

Visais reikalais kreiptis: w
2040 Spring Hill R., Pittsburgh, Pa. 15216

Rochester, N. Y.
Kultūrinė lietuviška valandėlė

Sekmadieniais 9—9:30 vai. ryto 
per WCMF-FM, 96,5 mc. 

Išlaiko Lietuvių Radijo Klubas.
Klubo valdyba: Pr. Puidokas, pirm., 580 
Wilkins St., (14521); A. Cieminis, vicep.; 
R. Kiršteinas, sek. 229 Nester St. (14621);

V. Žmuidzinas, ižd., L. Laukaitienė, narė. 
Programų vedėjai: O. Adomaitienė, A. 
Cieminis, V. ir N. Draugeliai, A. Dziako- 
nas, St. Ilgūnas, R. Kiršteinas, Br. Krokys, 
V. ir B. Litvinai, J. Šipaila, D. Kurilienė, 
V. Žmuidzinas.

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA 

WBRY, Waterbury, 1590 kilocysles.
Kiekvieną šeštadienio vakarą 6:10—7:00- 

Programos vedėjas ir direktorius 
John D. Adams (Adomaitis).

5 Harriet Ave., Waterbury, Conn. 06708. 
Telefonas: 753-8898.

Montreal, Canada
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS

Kiekvieną šeštadienį 10 — 10:30 vai. vak. 
CFMB stotis — Banga 1410. 

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

Telefonas: 669-8834

Toronto, Ont., Canada 
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI 
Radijo programa girdima 

kiekvieną šeštadienį 3:30 — 4:30 p- p. 
iš Oakville stoties CHWO — banga 1250. 
Programos vedėjas Jonas R. Simanavičius. 

175 Parkside Dr., Toronto 3, Ont. 
Telefonas: 534-1274.

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-

Vatikanas, Italia
Programa transliuojama 8 kartus savaitėje. 
Sekmad. rytais 10:30-11:00 Lietuvos laiku 
ir kiekv. vakarą 20:15-20:30 Lietuvos laik.

Bangos: 31, 25, 19 ir 196 metrų.
Vedėjas Kun. Dr- V. Kaziūnas.

Adresas: Sezione Lituana, Stazione Radio 
CITTA DEL VATICAN©.

MALONĖKITE TUOJAU PRANEŠTI 
APIE JŪSŲ RADIJO PGROGRAMŲ LAIKO, 
ASMENŲ, ADRESŲ IR KT. PASIKEITIMUS-
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Linksmų šv. Kalėdų ir
Laimingų Naujųjų Metų \
linki \

Kun. JONAS STANKEVIČIUS Į
šv. Antano parapijos klebonas.

1515 — 50th Avė., CICERO, Illinois į
Tel. OL 2-0231 į

OIIHIIIMIMIIIIiamailIliaillllHIIIIIHIIIIIHIlinillllHIIIIIHIIIIHIIIIIH^ į

Linksmų Švenčių ir laimingų Naujų Metų j

ANTANAS RAZMA, M. D. Į
1100 Buell Avė. Jolliet, Illinois 60435 i

Telefonas: 815-727-1196 1

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų linkėjimai nuo
ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS KLEBONO IR KUNIGŲ.

KUN. EDWARD ABROMAITIS
4557 So. Wood Street, CHICAGO 9, ILLINOIS

Tel.: FR 6-3900

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos

2454 West 71st Street, Chicago, Illinois 60629
(71-sios ir Campbell Avė. kampas)

HE 4-1818 Res. PR 6-9801

VISUS "LIETUVIŲ DIENŲ” SKAITYTOJUS ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINA IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ LINKI

Gražių švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų!

JOHN PAKEL, Sr., President

PLAN YOUR

NEW YEAR

WITH

S LA

16 WAYS TO

BETTER

LIFE

INSURANCE

PROTECTION

Providing a Complete Service for Our Members!

Current Dividend on 
Investment Accounts

• Vacation Club
• College Bonus Savings
• Home Mortgage Loans
• Home Improvement Loans
• Christmas Club
• Insured Family Savings
• Notary Public Service
• All types of Insurance
• Free community rooms for your organization 

meetings
• Cash checks and pay all family bills with our 

special money order checks. M service čnCT-'se

• U. S. Postal Stamp Machine Service
• Sell and redeem U. S. Bonds
• Two large free parking lots
• Drive-In Window
• Save-by-Mail Kits
• Travelers Checks
• Safe Deposit Boxes

5'/4 % on $5000.00 Certificate

Chicago Savings and Loan Association
6245 SOUTH WESTERN AVENUE . CHICAGO 36, ILLINOIS • GRovehill 6-7575

HOURS
Monday... ..12:00 P.M.- 8:00 P.M.
Tuesday........ 9:00 A.M.- 4:00 P.M.

Wednesday.. Closed All Day 
Thursday.... 9:00 A.M.- 8:00 P.M 
Friday........... 9:00 A.M.- 8:00 P.M
Saturday....... 9:00 A.M.-l 2:30 P.M

Give your family and yourself the bet possible insurance protection at 
surprisingly low cost.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
plans offer strong protection and savings features and all are legal reserve 

contracts.
Some do not require a physical examination of applicants.

Maximum age of a applicant is 70 years per person.

FINEST PROTECTION - 
SAFEST INVESTMENT!

FOR FURTHER INFORMATION:

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 West 30th Street, New York, N. Y. 10001

Kalėdiniai ir Naujų Metų Linkėjimai visiems Lietuvai laisvės 
trokštantiems lietuviams!

Ar žinai, kas yra BATUN’AS?
Ar žinai, kad tik vienas BATUN’AS kelia Pabaltijo 
nepriklausomybės klausimą Jungtinėse Tautose?
Ar žinai, kiek daug jau padaryta Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos laisvės bylai iškelti?

PADĖK BATUN’O DARBUI — STOK Į JĮ NARIU!

PASIŲSK JAM ŠIŲ ŠVENČIŲ PROGA AUKĄ!
Reikalauk daugiau informacijų!

Rašyk:

UNITED BALTIC APPEAL - BATUN
307 West 30th St., New York, N. Y. 10001

LIETUVIŲ DIENOS 19
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Gražiausių švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų! J

ŠVENTOS TREJYBĖS KAT. BAŽNYČIOS 4

Kleb. kun. JONAS SCHARNUS »
ir vikaras prel. Petras Totoraitis ♦

4
207 Adams, Newark, N. J. 4

♦ 
Telefonas (201) MA 2-6847 J

<o (J J
Švenčių proga sveikina ir geriausių Naujų Metų linki J

KUN. DR. STASYS VALIUŠAITIS t
4

34-32 210th Sttreet f
BAYSIDE, N. Y. 11361 4

4 
caaas^as C£5^<a>^a5 J

J. B. SHALINS - ŠALINSKAS *
4 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 4
4 4 

84-02 Jamaica Ave (prie Forest Parkway Station) WOODHAVEN, N. Y. *
4 
4 

Suteikiam garbingas laidotuves • Koplyčios nemokamai visose miesto 4-
4 

dalyse • veikia ventiliacija J
4 

Tel. Virginia 7-4499 4
4 

_^7ž> J
FOREST PARK INN ;

Fine Wines and Choice Liquors .. ♦
4 

JULIA BALTAITIs and RAY WHITE, prop. J
80-46 Jamaica Ave. • WOODHAVEN, N. Y. 11421 • Tel. Vlirginia 6-9820 J

4- 
GzO QzQ QI) QI)DARBININKAS išeina du kart savaitėje. Prenumerata 4 

metams $8.00. Neujiems skaitytojams pirmais metais tik $5.00. 4 
DARBININKO administracijoje veikia Spaudos Kioskas. Čia gaunami 4 

naujausi lietuviškų knygų leidiniai, maldaknygės, lietuviški kry- 4
• M ji-želai, gintaro ir odos lietuviški išdirbiniai bei lietuviškos 

plokštelės. J
Visais reikalais kreiptis 4

DARBININKO ADMINISTRACIJA *

910 Willoughby Avenue • Brooklyn, N. Y 11221 • Tel. GL 2-2923 J
4 

ACA^cSUAA? 4
4

WINTER GARDEN TAVERN, INC. J
4 

V. BELECKAS, savininkas. **v 
4 

1883 Madison Street • Brooklyn 27, N. Y. J
(Ridgewood) *

Salė vestuvėms ir kitiems parengimams. J.
Geriausias lietuviškas maistas prieinamomis kainomis. J

Tel. EVergreen 2-6440 J
_ 44

O. ir A. KAUNU RESTORANAS t
4 

Vestuvių ir kitų pokylių maisto paruošimas (nuo 50 iki 100 asmenų) 4
4 

52 Hudson Ave. Tel. UL 8-7821 Brooklyn, N. Y. 11201 4
—4

S & G MEAT MARKET I
4 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 4
4 

84-04 Jamaica Ave., Woodhaven, N. Y, 4
. . 4Nauja moderniškai įrengta mėsinė *.

4 
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y..........Tel. STagg 2-4329 4

4
Papingintomis kainomis priimam užsakymus vestuvėms ir pokyliams. J 

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius. J
4

Švenčių proga sveikina ir geriausių Naujų Metų linki

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIA 
Kun. Jurgis Gurinskas 
Kun. Antanas Kardas

32 Dominic Street, New York, N. Y., 10013 Tel. (212) 255-2648
WIUIIIIliiiiilllllllllllllllMlfflillllllllllllllllllllllty

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

Patersono Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas 
KUN. J. KINTA 

ir vikaras KUN. V. DABUŠIS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
GENOVAITĖ IR KAZYS TREČIOKAS 

Insurance & Travel
311 Walnut Street ■ 

MArket 2-4867 NEWARK 07105, New Jersey

lllllllllllllllllllllillllllllllllllllillllilllllllllllllllllllllllM

MATTHEW P. BALLAS
FUNERAL HOME 
NOTARY PUBLIC

Albert J. Balton 660 Grand Street
Licensed Manager BROOKLYN, N. Y. 11211

STagg 2-5043

IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Linksmu švenčių linki

LITAS INVESTING CO., INC.
ir kviečia:

• Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 6%)
♦ Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijų pirkimui
♦ Apdraudos, nuosavybių pardavimo, kelionių reikalais kreiptis;

New York — 86-01 114 St., Richmond Hill, N. Y. HI 1-6799
Chicago — 2422 W. Marquette Rd. Telef, GR 6-2242 
Woodhaven — 94-10 Jamaica Ave. Telef. 847-5522

■■IIIIIIM^^

Virginia 6-9683 Road Serv^
THREE JOE'S SERVICE STATION, INC. W 

Jos. Povalitis, owner
Complete Automotive Repairs — State Inspection 

Front End Alignment — Wheel Balance
84-42 Woodhaven Bl. (Corner 86th Ave.) — Woodhaven, NY 11421 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

HAVEN REALTY
Apdraudimo ir namų pardavimo Įstaiga 

JOSEPH ANDRUSIS,
87-09 Jamaica Ave., WOODHAVEN 21, N. Y. Telef. VI 7-4477

oiiiiffliiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiH

Gražiausių švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų!

JUOZO BANDZIUKO BARAS IR RESORANAS
110 - 12 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas 846-9286
■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH  ... .

ROMUVA — Knygos ir dailės išdirbiniai
84 - 20 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y., 11421 

(tarp Forest Parkway ir 85 gatvės)
Prie pat Forest Parkway stoties, BMT Jamaica 

Telefonas: Virginia 6 - 4224 (Area code 212)
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Wood carvings by the contempo
rary folkloric artist Stasys Motu
zas, exhibited in Alka museum.

V. also pages 12, 13 and 22-23.

Stasio Motuzo, gyvenančio V. 
Vokietijoje, šių dienų tautodailės 
meistro, medžio drožiniai Alkos 
muziejuje.

The Road to Calvary
Lithuanians regard the direct rise of Russian 

influence and Russification as the main danger 
to their nation and its future, — writes E. Ža- 
giell in "Kultūra’, Paris, No. 7-8, 1969. — And 
he continues: Therefore, for instance, Beria is 
considered there as having been 'good’, since he 
had tried to base his bid to power on the support 
of the non-Russian republics. It was he who 
had begun to remove Russians from Lithuania 
and had braked Russification to some extent 
for a couple of years. Khrushchev has been re
ferred to as ‘bad’, because he was a rabid Rus- 
sifier and had intensified the persecution of 
religion. Khrushchev’s plan for economic de
centralization, whereby Lithuania should con
stitute a single economic region together with 
the Kaliningrad (Koenigsberg) area, with its 
800,000 Russian inhabitants, is considered espe
cially dangerous. Kaliningrad remains as a po
tential Trojan horse for Lithuania.

The Lithuanian resistance against Russifica

tion is universal, marked by solidarity, and on 
the whole successful. It resembles the Polish re
sistance to Germanization in the Poznan area 
prior to World War I. The Lithuanian stand is 
decisively shaped by their inborn stubborness, 
their consciousness of Western superiority in 
their relations with the Russians, and the legend
ary Lithuanian cleverness which is expressed in 
their ability to play a double game and to dis
guise their nationalism with outward loyalty.

“And the sum total of the events of this 
period is the Road to Calvary of a country 
which in the past 30 years has not been able 
to make good the vital losses inflicted on it...”
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“PETRAITIS FAMILY” OF VILNIUS TV POKES FUN AT 
SCHORTCOMING IN OCCUPIED LITHUANIA
Satyrical TV Show Scores with Spectators

“My neighbor sold the tickets 
to the theatre. The kolkhoz chair
man urged the meeting to adjourn 
faster... One half of the factory 
section did not come to the picnic... 
Why? Because that night ‘The Pet
raitis Family’ was on television. If 
you ride the bus in the molrning, 
you will hear discussions of 
Constance’s and Peter’s (Petraitis) 
quarrel. A furor! The Petraitis fa
mily has outgrown the frame of an 
average program. They are really 
popular, people like them. The piles 
of fan mail sent to the Petiraitis’ 
address attest to it.”

The reason for the popularity 
of the “Petraitis Family”, as de
scribed in “Švyturys” (August, 
1969) can be seen from one of the 
plots.

An elderly American-Lithuanian 
comes to Vilnius as a tourist. Pet
raitis is reminded of the American 
by an in-law woman relative: they 
used to sing in the same choir be
fore the American’s departure some 
fifty years ago. She admonishes 
Petraitis to give American a royal 
treatment. Who knows, he may 
leave a big gift, or even name them 
in his will...

And so Petraitis ir doing his best 
to entertain the American. Since 
the Petraitis live in a relatively new 
apartment house, their first outing 
to inspect the city starts with a 
disaster. One step outside the door, 
and they become entangled in a 
landscape reminding the trenches of 
World Wair I. The builders simply 
departed after finishing the house 
and left the uprooted yard full of 
craters. This landscape provides the 
director of the show with an oppor
tunity to stage a long slapstick se
quence: how can Petraitis protect 
the American’s shiny shoes from 
clay and his whole person from 
perilously balanced planks? Sweat, 
groans, near tears.

Having negotiated the obstacles 
of the treacherous yard, Petraitis 
and the American take a stroll 
through the city. But at St. Anne’s 
church, the American begins to 
fidget and to mince his steps. Pet
raitis immediately realizes the pro
blem, grabs the American by his 
hand, and dashes to the public rest 
station. Having deposited the Ame
rican inside, he stands by the little 
door as a duty-bound sentry.

And now comes the punchline 
which sends thousands of TV 
viewers in Lithuania into gales of 
laughter. The little door opens sud
denly and the American sticks out 
his hand, his fingers working ner
vously, as a sign of request. Every 
viewer in the land knows, of course, 
that toilet paper does not exist 
there. Petraitis, in a panic, fingers 

his pockets, pulls out his wallet, 
goes through all of his documents, 
picks out one that is apparently of 
lesser importantance, smoothes it 
out on his palm, and places it into 
the waiting hand that immediately 
disappears. Soon the little door 
opens again and the American visi
tor now sticks out his two wet 
hands and shakes them — he has 
washed his hands and finds no 
towel. Petraitis glances hurriedly 
right and left and, in desperation, 
pulls off his scarf — here’s your 
towel!

Visitors from Lithuania in the 
West say that the main reason for 
the popularity of “The Petraitis 
Family” is the heavy propagandist
ic flavor of most of the TV fake. 
The episode cited above was wel
comed by many viewers, who in- 
trpreted it as a daring satyrical 
stroke — here we are trying to 
catch up with the Americans in 
space flights and meanwhile are 
not able to provide toilet paper.

The authorities are showing an 
increasing dissatisfaction with “The 
Petraitis Family”. The author of 
the article in “Švyturys”, for in
stance, complains that the jokes in 
the program are frequently “cheap 
and shallow” and that it would be 
more worthwhile to analize “social 
problems”.

DR. MARIJA GIMBUTAS IS 
PRAISED AGAIN

Dr. Marija Gimbutas, Professor 
of Archaeology in the University 
of California at Los Angeles (UC
LA), is praised again by one of the 
leading Los Angeles daily papers 
fcir her archaeological excavations 
in Greece and Yugoslavia.

This time it is the California 
Living Magazine section of the Sun
day issue of Herald-Examiner (Nov. 
23) that honors her with the ar
ticle Probing Civilization’s Past, 
written by Camilla Snyder. We 
would like to cite a few lines from 
this article:

“Archaeology... has taken giant 
steps forward at UCLA since the 
arrival on campus of Dr. Marija 
Gimbutas...” The authclr of the ar
ticle mentions moments of Dr. Ma
rija Gimbutas educational back 
ground: various universities in Lith
uania at first, then in Germany 
where she concentrated not only 
on archaeology, but also “dabbled 
in history, toyed with humanities, 
flirted with folk lore...” After that 
“she eventually crossed the ocean 
to Boston and Harvard University,

MUSIC

By Pranas Lembertas

When I listen to the sounds of music,
Clear like crystal water,
It seems, I were together with the Highest Being 
With all my thoughts, with all my prayers, 
I feel Him in my heart 
In these hours of happiness.

My thoughts are restless
Like a bird at sea.
As if the sun were warming, scintillating
And winging my thoughts unto paradise, 
There where no one may again rise 
To listen to the sounds of prayer in silence...

Pranas- LEMBERTAS (1897-1967), born in Lithuania, and arrived to 
USA in 1949. A jurist by profession, he wrote fine poetry of which several 
volumes have been published. “To Thee, My Sister” has become a nation
ally widespread song; under this title his recent posthumous book has 
appeared, comprising his works. Thiis volume has been published by his 
wife and friends..

where she spent some 13 years as 
a post-doctorate student, research 
fellow and lecturer.” Her susequent 
career developed into travel-lec
tures, authorship, excavation work 
on an international scale. Of the 
latest undertaking the article says: 
“During the summer of 1968 Dr. 
Gimbutas and her twenty students 
dug in Yugoslavia, along with Yu
goslav archaeological team:..” Last 
summer Dr. Gimbutas and her 
group dug in a Neolithic stratified 
settlement in Eastern Macedonia... 
In addition to UCLA students, the 
team included students from Sor
bonne, Berkeley, Davis and Eng
land. Together with a European ar
chaeological team, the group open
ed approximately 2000 square me
ters of very special Macedonian 
earth.” And “There is a lesson in 
the project for the men who run 
NASA. A woman led the expedition 
to Greece.” Yes, there is a lesson: 
already next year tens of thousands 
of American students will be led 
to Europe for cultural activities.

Last summer at Sarajevo, Dr. M. 
Gimbutas unearthed a Neolithic 
settlement of the sixth and fifth 
millenium — one of the earliest 
farming cultures of Europe. Pro
fessor Gimbutas says: “We found 
grain on each level, we found 
graves, many ovens for baking 
bread.” Some of the treasures 
which Dr. Gimbutas and her team 
excavated become the property of 
UCLA... Marija Gimbutas has done 
most of her archaeological work in 
northeastern Greece and Yugoslav 
Macedonia.

Almost everything found can be 
dated by the method of Radio-car
bon dating. This method can be 
used to reach back as far as 
60,000 years before present.

Concerning Professor M. Gim
butas’ authorship activities, she has 
written five books and scores of 
articles, all dealing with European 
pre-history.

It is only a great pity that her 
native country, so much in need 
of archaeological research itseM 
but owing to foreign dominati^ 
and neglect of the studies of Lith
uanian past, is unable to have at 
its disposal more of the talents and 
labours of its eminent daughter.

A. M.

••••••••••••••••••••••••
Seasons Greetings from

STEPHEN BREDES, Jr.
Attorney and Counsellor at Law

Retired

Christmas Greetings from

GOLD COAST INN & 
BANQUET HALL 

for all occations
Air-Conditioned, Catering Service 

Josepr Rachunas
2523-25 W. 71st St., Chicago, Ill.

60629 
Lounge Phone: 778-9785 
Hall Phone: 434-4149
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Šv. Kalėdų ir Naujų Metų švenčių proga sveikiname 
visus mūsų draugus ir pažįstamus ir linkime visiems kuo di
džiausio džiaugsmo ir laimės asmeniškame gyvenime.

Maldaujame Aukščiausiojo, kad sumažintų vargą ir 
skausmą mūsų pavergtų brolių Lietuvoje.

Trokštame, kad naujai užgimęs Dieviškasis Kūdikėlis 
atneštų pasauliui taiką ir ramybę, o mūsų tėvų žemei — 
— Lietuvai — laisvę...

Mr. and Mrs. ANTHONY RUDIS
Chicago, Illinois
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B. POSKUS, M.D., F.C.C.P.
450 Kennedy Drive 

KANKAKEE, ILLINOIS 60901

Tel. Office — (815) 2-1317 Residence 2-0916

Gražių švenčių ir laimingų Naujų — 1968 — Metų!
) P. KISIELIUS, M.D.

PHYSICIAN AND SURGEON ..
Office Phone: OLympic 2-4159 Res. Phone: OLympic 2-4159
Office Hours: 1—3 P.M. & 6—8 P. M.

Saturday: 12—4 P.M. 4938 W. 15th Street
Closed on Wednesday CICERO, ILL. 60650

Gražių švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų!

BRIGHTON BAKERY
Savininkas A. MACKEVIČIUS, JR.

Kepama įvairių rūšių lietuviška duona, 
vestuvėms ir įvairioms progoms tortai.

2457 W. 46th PI., CHICAGO 32, ILLINOIS 
Tel.: VI 7-1250

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

Linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų linki

Gražių švenčių ir laimingų Naujų — 1968 — Metų!

ANDRULIS - MICHIGAN FARM CHEESE

"Skaniausias Sūris" (Tastiest Cheese)
PARDAVĖJAI - SKIRSTYTOJAI:

CHICAGO, ILL.: Farm Foods Co., 1811 W. 47 St.
BOSTON, Mass.: Kavamec Dist., 308 W. 4th

DETROIT, Mich.: George Galiūnas, 1400 Caniff 
ELIZABETH, N. J.: Frank Kupinski, 131 Inslee PI.

HARTFORD, Conn.: A. Ustjanauskas, 518 Park Street 
GRAND RAPIDS, Mic.: Sandy & Gilbo - Brokers

4336 Balfour S. E.
PENNSYLVANIA —

Br. Buinys, 5001 N. 12 St., Phila. Pa.
John Tenzi, 9J/2 Union St., Inkerman, Pittston, Pa. 

BALTIMORE, Md.: J. Jakubauskas, 6728 Queens Ferry Rd. 
NEW BRITAIN, Conn.: M. Rosol, Inc., 45 Grove St.
MONROE, Wise.: Swiss Colony Stores, Inc. P.O.B. 238 
RACINE, Wise.: H. M. Henricksen Co., 1745 State 
CHICOPEE, Mass.: Chicopee Provision Co, Inc. 19 Sitarz 
MIAMI, Fla.: Walton Food Products, 8270 S. W. 25

Dėl informacijų prašome rašyti:

MICHIGAN FARM CHEESE
FOUNTAIN, Michigan 49410 Phone: (616) 462-3301

SŪNUS ALAN ir MARTI SUE ANDRULIS, new managers

SŪRIŲ pardavejas-sktrstytojas

FARM FOOD 
STANLEY ir MARION METRICK

Tel. YArds 7-8393

Gražių švenčių, 
laimingų Naujų Metų!

DR. VYT. TAURAS

BELL REAL ESTATE
Insurance — Property Management 

Notary Public — Income Tax 
Rental Service

Gydytojas ir chirurgas
Bendra praktika ir moterų ligos 

Ofisas ir rezidencija
2652 W. 59th St., Chicago, III.

18 FRIENDLY — SCENIC HOLES OF GOLF

JUSTAS LIEPONIS 143rd and Parker Road
(312) 349-3344 Box 181, Orland Park, 60462

PRospect 8-1223 PR 6-5577

Geriausi švenčių ir Naujųjų Metų linkėjimai 

visiems šio žurnalo skaitytojams ir mūsų bičiuliams —

Nuo Atlanto iki Pacifiko krantų! —

TERRA
3237 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629

M & J LOUNGE
Lietuvig užeiga

Juozas ir Magdelena Juškai sav.
2425 W. 69 th Street, 

CHICAGO, Illinois

NERIS REAL ESTATE
3009 W. 63 St., Chicago, Ill. 60629

LIUDAS NORUS

Telefonai:
Res.: Ofiso:

GR 6-2740 471-0321

J. BACE BACEVIČIUS, Broker
6455 S. Kedzie Avenue 

CHICAGO Illinois 60629
Phone: PRospect 8-2233

FRANK'S TELEVISION
& RADIO, INC.

Importuoti Ir vietiniai 
Pardavimas ir pataisymas

Hi-Fi, — TV, Stereo,
Savininkai:

Juozas Bendoraitis Ir
Paulius F. Endzelis

3240 S. Halsted, Chicago Ill. 60608
Tel.: CAlumet. 5-7252 

dOOCOCOOO0OQCOOCOOQOOOOO<

LIBERTY VALGYKLA
Sav. Mečys ir Pranė Skruodys

4915 W. 14th St., Cicero 50, Illinois

Tel.: TO 3-9371
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Three War-Pictures on: Stamps: 1. German Infantry in action. — 
2. German Artillery in position. — 3. Russian guerillas attacking a 
German Train behind the front-line. — Trys karo vaizdai pašto ženk
luose: 1. Vokieičdų pėstininkai puola. 2. Vokiečių sunkioji: artilerija 
apšaudo priešų. 3. Rusų komunistų partizanai puola vokiečių karinį trau
kinį už fronto linijų.

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS

By A. Bernotas
Part CXXI

All schools after German occu
pation resumed work according 
their own earlier programs that 
they had in independent Lithuania. 
Teachers and professors, .so far as 
they were not deported by the bol
sheviks, returned to their work. 
High schools and universities re
opened their classes. Many edu
cational buildings were taken by 
the German military for their 
needs, so most of the schools had 
to be re-located to other shelters. 
At first Germans did not disturb 
the school work, but later they 
started to demand, that Lithuanian 
schools initiate the teaching of 
nazism, too. Germans even tried 
to have "Hitlerjugend” organiza
tions Hounded, but without any visi
ble success. In later years they 
demanded that all youth entering 
universities should first perform a 
“work service” (Arbeitsdienst) at 
some of the German supervised 
works. Still later, when Lithuanian 
youths showed no enthusiasm to 
enter the German army or its help
services, a shutting-down of schools 
and universities of Vilnius and 
Kaunas took place. Teachers and 
professors, some very well known 
Intel ectuals and professors, like 
the author Balys Sruoga, the pro
fessor V. Jurgutis, apparently in 
order to scare off other anti-Ger- 
man elements, — were arrested and 
brought to Nazi concentration 
camps, such as Stutthof near Dan
zig and others,

The German army, starting it’s 
war against it’s former ally Soviet 
Russia, used it’s famous tactics, to 
penetrate enemy countries in 
wedges, chopping the overrun ter
ritories into smaller sectors and 
rushing ahead only on important 
roads and leaving behind lots of 
enemy units not scooped up. The 
Russian war-prisoners, left behind 
by their retreating comrade units, 
were later picked-up by German 
arriergpards and Lithuanian parti
sans and police. In the entire Lith- 
auanian territory there were organ
ized several camps for the war
prisoners. At first Germans did 
not treat their prisoners bad, but 
later their attitude changed and 
treatment was severe. Therefore 
lots of prisoners tried to escape 
and to join these Russian soldiers 
still at large and hiding themselves 
in the woods. The captured soldiers 
that had been left behind joined 
into larger bands and started to 
rob and terrorize country-people, 
mostly in eastern Lithuania’s wood
ed areas. German gendarmery help

ed to keep order only here and 
there, otherwise this burden had 
to be borne by Lithuanian self-de
fense units and police.

The situation worsened when 
Soviet Russia started to organize 
terror and sabotage activities in 
the territories occupied by German 
forces. On December 26, 1942, in 
Moscow there was organized a so- 
called "Lithuanian Partisan Move
ment Committee”, which to lead 
the well-known Lithuanian com
munist leader Antanas Sniečkus 
was appointed — he is still active 
until nowadays as top party leader 
of the Lithuanian Communist Par
ty. This committee, a branch of 
Soviet Russia’s communist party, 
supported by the Soviet army, 
started to organize all Lithuanian 
refugees, who had fled east from 
the approaching German army and 
who lived in Soviet Russia iin 1941- 
1944. In a couple of places near 
Moscow there were opened schools 
for saboteurs and parachutists, and 
in Kuibyshev there was organized 
the so-called “Lithuanian 16th Di
vision”, a red army division, con
sisting mostly of Lithuanian refu
gees, eager to return to their native 
country. This division, led by some 
Lithuanian officers and sergeants, 
who were transported earlier to 
Soviet Russia before the outbreak 
of the war, soon was thrown into 
battle against Germans and suffer
ed greatly. After the majority of 
the originally conscripted men was 
killed, the division was filled up 
with Russian recruits, and it lost 
it’s “Lithuanian” face, though it 
still was called “Lithuanian” and 
deployed for front line fighting a- 
gainst the Germans until these 
were forced out of Lithuanian ter
ritory in 1944.

By the end of 1942 there was no 
Russian trained partisans’ activity 
in Lithuania to be observed, only 
once in a while at nights Russian 
planes would penetrate the air 
space dropping some leaflets which 
demanded people to fight against 
the "occupant Germans” and to 
“free the country”.

(To be continued)

RENEW YOUR 
SUBSCRIPTION TO THE

LITHUANIAN DAYS MAGAZINE

TERRITORIAL CONQUESTS

The Baltic nations celebrate this 
year the 51st anniversary of their 
declarations of independence. The 
Soviet Union occupied the inde
pendent republics of Estonia, Lat
via and Lithuania in accordance 
with the secret clauses of the Hit
ler-Stalin Pact and celebrates this 
year the 29th anniversary of their 
annexation.

In this connection we recall that 
Lenin said, on Nov. 8, 1917:

1939 Eastern Poland ................ 181,000
1940 Parts of Finland ..............  45,600
1940 Bessarabia and North

Bukovina ....... ........................ 44,400
1940 Estonia...............................  47,400
1940 Latvia ................................ 65,800
1940 Lithuania....................  55,700
1945 Parts of Finland ............. 12,000
1945 Carpatho - Ukraine ......  14,000
1945 North part of E. Prussia .. 14,000
1945 Eastern Czechoslovankia.. 12,700

square kilometres
« «

Total 492,600 square kilometres

This means that Soviet annexa
tions and conquests of alien terri- 
tciries in 1939-1945 equal roughly 
the whole of France and are almost 
twice the size of the present terri
tory of West Germany (245,000 
square kilometres .

The Kremlin leaders are wont 
to say that Soviet foreign policy
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IMMIGRATION AND NATURA
LIZATION QUESTIONS AND 

ANSWERS
How long can I remain abroad 

without endangering my status as a 
permanent resident alien?

Q.: I am a permanent resident 
alien. My husband died recently 
and I would like very much to re
turn to my family abroad for the 
time being but do not want to lose 
my permanent residence status. 
How many years may I stay abroad 
without endangering my status?

A.: Whether you remain a per
manent lawful resident depends 
both on your actions and your in
tention. You may remain abroad 
up to one year and return on the 
basis of your alien registration 
card. If you anticipate that you 
will remain abroad a longer period 
than one year, you should apply 
for a reentry permit prior to de
parture. This reentry permit can 
be extended by the American Con
sulate abroad but a two-year ab
sence usually is all that is granted 
under such a peirmit. Even though 
you were abroad for more than 
two years, you would be eligible to 
return as a special immigrant with
out having to obtain a labor clear
ance, if you can establish that you 
have -not relinquished your per 
manent residence. This may create 
difficulties, however, and it is be
lieved that you would be better off 
if you were to return within two 
vears. (From: American Council 
Press Releases).

OF THE SOVIET UNION

"If any nation is kept within 
the frontiers of another State by 
violance, if it is not granted the 
right... to vote freely, with the 
troops of the annexational strong 
nation withdrawn..., the holding 
of such a nation is annexation, 
i. e., seizure by violence.” 
The territory of the Soviet Union 

increased by annexation and con
quest from 1939 to the end of the 
war in 1945 as follows: 

has always been "Leninist”. But 
Soviet policy towards Estonians, 
Latvians, Lithuanians and others 
whose territories have been annex
ed by Russia, has been, and still 
is, a policy based on the secret 
Hitleir-Stalin Pact. (Newsletter from 
Behind the Iron Curtain, No. 461, 
Stockholm, March 1969).

EMMA LAZARUS — POET OF 
LIBERTY

On July 22, 1849, 120 years ago, 
Emma Lazarus, American poet, 
was born in New York. Educated 
at home under the direction of her 
father, a prosperous merchant, sMk 
early displayed intellectual g^^P 
and a talent for poetry. She wrote 
several books, translated the poems 
and ballads of the German poet 
Heine and was active in aiding 
Jewish refugees from Russia. Em
ma Lazarus is best known and re
membered for her poem entitled 
"The New Colossus, Inscription for 
the Statue of Liberty,” which is 
graven on a tablet within the main 
entrance of the pedestal of the 
Statue in New York Harbor. It 
contains the oft-quoted lines:
Give me your tired, your poor 
Your huddled masses yearning to 

breathe free 
The wretched refuse of your 

teeming shore. 
Send these, the homeless, tempest- 

tost to me.
I lift my lamp beside the golden 

door.
Emma Lazarus died in 1887.
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An annual Festival of Nationalities was held in Baltimore by tradition, 
the 19th insuccession. Its chairman has this year been Mrs. Marija Bu
činskas. Proclamations have been issued by the governof of state and 
by the city mayor honoring the occasion. The Vice President has sent 
his cable of congratulations.

Pictured are: Mayor Thomas J. D’Alesandro, II, as he extends his pro
clamation to Marija Bučinskas. Miss Rūta Bučinskas and Mrs. Jane Bra
zauskas, together with some German women, are looking on.

Iš vli.su tautų tradicinio metinio festivalio Baltimorėje; šiais metais pir
mininke buvo Marija Bučinskienė.

• Dr. K. Lederis is being trans
ferred from Bristol University to 
Calgary Medicine Institute in Al
berta, Canada, where he is to con
tinue his lectures in pharmacology. 
Dr. Lederis had initiated a group 
of physicians into the research of 
cancer in Bristol in 1963.

• A. Padvoiskis of Manchester 
is an active member of a local Lith
uanian Cultural Club. He has orga
nized a successful exhibit of speci
mens and colored pictures of Lith
uania flora and fauna, over 600 
items, that are on display at a 
museum.

• Dr. Eugenijus Gedgaudas has 
been appointed chief of the Health 
Center of Minnesota University’s 
Department of Radiology. This has 
been announced by the widely re
nowned magazine “Medical World 
News” which informs or Dr. Ged
gaudas’ receipt of an M. D. degree 
in Munich University, 1948; of his 
research and medical work at 
Minnesota University since 1957.

• Soloist Anelė Valaitytė, resi
dent in Munich, has completed a 
concert tour in W. Germany, Aus
tria and Switzerland. She has now 
had her first record of songs is
sued, sung in German.

A Lithuanian - American Admiral
• Admiral Fred E. Bakutis is 

serving in the Pacific theatre 
of the United States Navy. He was 
tin charge of operations to retrieve 
the first astronauts to the moon 
(Apollo 11) after their successful 
flight, from splashdown in the Paci
fic to their delivery to Hawaii.

The admiral is from Brockton, 
Mass. He has a brother living there 
and he speaks Lithuanian.

ANIANS MAK

• Many of our Canadian sub
scribers are also readers of their 
own popular Lithuanian weekly 
“Tėviškės žiburiai” (The Lights 
of Homeland), which is published 
in Toronto and is edited by Rev. 
Dr. P. Gaida, and now is celebrating 
its 20th birthday.

We rejoice in this fine achieve
ment of the Canadian Lithuanians 
and wish to add to the good wishes 
they have been receiving, as testi
fied below:

PRIME MINISTER OF CANADA

“Canada has been enriched by 
her many citizens who have come 
from distant lands, bringing with 
them their traditions and their 
cultural heritage. Among them, 
Lithuanian Canadians have made 
Important contribution to Canadian 
life.

I send my greetings and best 
wishes to Teviskes Žiburiai on the 
occasion of your publication’s 
twentieth anniversary.”

Pierre Elliot Trudeau

Ottawa,
1969
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^CLEM'S POLSKIE DELI

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

★ Featuring Imported Krakaus 
Polish hams, beer, wine and gro
ceries.

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

Deeeeecceeeocceeeceeeeec
Atvykus j Kaliforniją, kviečiame |

BEACON MOTOR HOTEL
Arti prie

Beach. Westwood, Beverly Hills 
& Hollywood

3020 Wilshire Blvd. Santa Monica, 
California

EXbruck 4-9144
Mrs. A. Lukšis — Owner and Mgr.
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PLANS FOR EAST-CENTRAL
EUROPEAN FEDERATION

The old idea of an East-Central 
European Federation has been re
cently revived among exiles and 
immigrants of East-Central Euro
pean descent in Australia. The 
Federation, as it is conceived by 
the pioneering “federalists”, would 
embrace Estonia, Latvia, Lithuania, 
Byelorussia, Ukraine, Romania, 
Bulgaria, Hungary, Czechoslovakia, 
Poland, Yugoslavia and Albania.

A council to promote the idea of 
the Federation has been establish
ed, headed by Mr. J. Dunin-Karwic- 
ki, a Pole. It is the coundil’s opi
nion that to prepare the ground for 
the embodiment of the idea, efforts 
must be made to erase traditional 
hatreds and errors of the past. The 
Australian - Lithuanian Community 
has delegated three representatives 
to the council.

LD administracija dėkoja visiems, 
kurie neraginami atsiuntė 1969 m. 
prenumeratos mokesti; prašome Ir 
kitus nedelsiant atsilyginti; skolos 
sunkina žurnalo leidimą.

Consul-General Dr. P. Daužvardis (middle) receives the medals of the
Captive Nations and the Eisenhower 
To his right is the president of the 
Viksninš; to his left — chairman of 
Howard.

Lietuvos gen. konsulas Chicagoje Dr. P. Daužvardis apdovanojamas 
Pavergtų Tautų - Eisenhowerio proklamacijos medaliu ir pažymėjimu 
Tarptautiniame festivalyje Pavergtų tautų paviljone, Chicagoje.
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Proclamation Medallion, in Chicago. 
Chicago chapter of ACEN, Viktors 
the Medallion Committe, James W.

vli.su


Prel. P. Jūras su M. N. P.Seselėmis ir rėmėjais Alkos muzijeuje.
Prelate P. Jūras with sponsors of the Sisters of the Immaculate Con

ception Sisters and the Sisters at the Alka Museum.

Atkelta iš 15 psi.
ras. Dabar jis visomis jėgomis 
kibo Į muziejininko darbą: pats 
tvarkė ir talkininkus kvietėsi — 
pirmiausia pasitaikino laikinai iš 
Romos Putnamo seselių vienuly- 
ne sustojusi istoriką kun. R. Kra
sauską; paskui pasikvietė iš Wor- 
cesterio istoriką P. PauliukonĮ, 
jau išėjusi Į pensiją; jam pavedė 

Alkos archyvų maža dalelė.
Chests containing archlive materials of the Alka Museum.

sutvarkyti kartoteką. Praėjusią 
vasarą patalkino dar kun. C. 
Auglys, atvykęs atostogų iš Či
kagos ir kt.

Alką sudaro du skyriai: ar
chyvinis ir muziejinis.

Tautodailės juostų dalis Alkos muziejuje.
Some of the folk art belts shown at Alka Museum.

Archyve telkiami laikraščiai, 
Įvairi organizacijų medžiaga, li
tuanistinė biblioteka — čia pažy
mėtinas istorijos skyrius, kuriame 
yra keletas retų ir brangių kny
gų, kaip Scriptores Prussicarum, 
Livoniches Urkundenbuch (pa
dovanotos dr. J. Kazicko), Romo
je leidžiamos Lenkijos istorijos 
šatiniai (20 tomų) Ukrainos isto
rijos šaltiniai, popiežiaus nunci
jų reliacijos, laiškai, kur yra ne
mažai lietuvius liečiančios me
džiagos.

Muziejiniame skyriuje yra lie
tuviškų etnografinių vertybių, 
kaip gintaro dirbiniai, audiniai, 
medžio drožiniai, keramika, dra- 
bužai, net baldai.

Alkoje priglausta ir dalis me
džiagos, likusios po 1939 m. New 
Yorke vykusios parodos lietuviš
ko paviljono: daugiausia smulki 
medžiaga — diagramos, droži
niai, o svarbiausia — 3 dideli iš 
Lietuvos istorijos paveikslai. Tai 
Adomo Galdiko “Vytautas Didy
sis po Žalgirio kautynių”, Adomo 
Smetonos “Vilniaus universiteto 
įkūrimas” ir Petro Kalpoko “Na
poleonas Vilniuje sudaro Lietu
vos vyriausybę”.

Geriausiai išsilaikęs A. Galdi
ko paveikslas, kiti du kiek aptru
pėję — reikia juos restauruoti. 
Paveikslai didžiulio formato — 
nuo grindų iki lubų. Jie Įrėminti 
vietoje, nes kitaip nei pro langus, 
nei pro duris nebūtų galima Įneš
ti Į muziejų.

Yra paveikslų ir daugiau — 
jie specialiai prel. Juro pas daili

ninkus užsakyti. Paminėtina: A. 
Tamošaitienė kilimas ir K. Žo- 
romskio pav. Mindaugo karūna
vimo tema; A. Rūkštelės tapyti 
prel. P. Juro portretai; be to, dar 
Įvairia tematika piešti A. Varno, 
R. Murino, J. Pautieniaus, sės. 
Mercedes, V. Vizgirdos, A. Pet- 
rikonio, J. Paukštienės ir kt.

Į klausimą JHk
— Kokiomis sąlygomis priit^P 

ma siunčiama organizacijų, drau
gių ar šiaip ištaigų istorine me
džiaga?, —

Akos vedėjas atsakė: — Alka 
nėra sandėlys. Nebūtų prasmės 
duoti vietą, prižiūrėti atsiųstą 
medžiagą globoti, o po kiek lai
ko grąžinti. Kas padedama Į Al
ką, tampa Alkos nuosavybe. Ar
ba, jei kas atsiųs kokią knygą ar 
dokumentą, nebegalės reikalau
ti, kad būtų grąžinta. Turi išsiža
dėti, kaip atiduoto daikto. Gali 
atsirasti asmenų ar Įstaigų, norin
čių ką nors apsaugoti Alkoje, ta
da jau reikalinga raštiška sutar
tis.

Muziejuje daugybė žurnalų 
bei laikraščių komplektų; jais ga
lės pasinaudoti mokslininkai, ra
šydami darbus lietuvių kultūros 
temomis. Paprasta lankytoją do
mina daugiau etnografija, tauto
dailė, menas. Visa tai turi būti 
tinkamai eksponuota. Visa kita 
medžiaga turi būti sukataloguo
ta ir atitinkamai konservuota. Ar 
Įmanoma tai vieno žmogaus jė
goms? Vargu. Pats prel. Jūras 
savo duoklę energija ir lėšomis
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MUTUAL FONDAIS
kaip specialiomis finansinėmis in
stitucijomis kapitalams ugdyti, nau
dojasi milijonai žmonių su per 50 
bilijonų, dolerių indėlių.

Kas šiais infliacijos laikais suin
teresuotas savo didesnį ar mažesnį 
kapitalų ugdyti, kreipiasi į kelių 
M. F. atstovų

JUOZĄ AUDĖNĄ,
109 Warwick St., Brooklyn, N. Y.

11207. Tel. 752-0099 arba TA 7-9518

9OOOOCCCOCOOOOOOOCOOOOOOC

Geriausi švenčių sveikinimai!

ALBINAS KURKULIS
Glore Forgan, Wm. R. Staats, Ine.

Members
New York StockExchange
135 S. LaSalle St., Chicago

" (312) FI 6-1234

Gražių švenčių, 
laimingų Naujų Metų!

PAKŠTO SALĖ

vestuvėms
ir įvairiems parengimams.

2801 W. 38th St., Chicago, III.
Tel. YA 7-8722

■■IM

GINTARAS CLUB, Inc.
A. Lietuvninkas, President

2548 West 69th St.
CHICAGO, Illinois 60629

Phone: 476-6251
3tXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

DR. ANTANAS MILAKNIS
5638 N. Western Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS 60650 

Phone: LO 1-1433 
^OOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOO

PUTRIM'S FOOD MART 
Our Specialty Homemade Sausage 

Paul Putrim, Paul Putrim, Jr.

1446 S. 49th Ct., Cicero, III. 60650

We Deliver 
Telephone: OLympic 2-7529

ALBERTO ROŽĖNO
Užeiga

2453 W. 71st Street 
CHICAGO, Illinois 60629 

Telef. 476-8986

auniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Prel. J. Jūras pri eAlkos muziejaus 
pastato, Putnam, Conn., Marijos N. 
P. seselių sodyboje.

Prelate P. Jūras in front of the 
ALKA building in Putnam, Conn.

jau yra atidavęs. Pagrindą pada
ręs. Belieka muziejų toliau pa
laikyti, tvarkyti, ugdyti ir plėsti. 
Archyvuose būtų galima kaupti 
mūsų rašytojų bei kultūrininkų 
rankraščiai, organizacijų doku
mentai, ir kt. dalykai. Vargu ar 
rasis saugesnė vieta JAV-se kaip 
ši, toli nuo didelių miestų, rami 
idiliška Putnamo seselių vietovė. 
Patogu susisiekti. Visuomet ky- 
vas lietuviškas judėjimas.

Kokių rūpesčių kelia Alkos 
muziejaus tolimesnis gyvavimas? 
Į klausimą

— Kas rūpinsis Alka ateityje?
Prel. Jūras atsako:
— Dievo Apvaizda! Alka yra 

Nekaltai Pradėtosios Marijos Se
serų Vienuolyno sodyboje, Put
nam, Conn. Jos gražiai darbuo
jasi Dievo garbei ir Tėvynės la
bui. Jų globai patikiu Alką.

— Bet jos tvarkymas, priežiūra 
ir paties namo apšildymas, švie
sa, apdrauda visgi joms nemažai 
kainuos?

— Suprantama. Per daugelį 
metų Brocktone visas išlaidas ap
mokėjau, taip darysiu ir čia, kol 
būsiu gyvas. Po mano mirties, 
kai joms susidarys finansinių 
sunkumų Alkos išlaikymui, tikiu, 
jog kuri nors lietuvių kultūrinė 
įstaiga paskirs joms finansinę pa
ramą. Juk šioji Alka tarnaus lie
tuvių visuomenei. O kartais gali 
atsirasti lietuvis patriotas, kuris 
užrašys testamente stambią su
mą Seselių Vienulynui Alkos 
priežiūrai.

Šis reportažas yra sudarytas iš 
P. J. ir A. K. rašinių spaudoje ir 
pailiustruotas iš paties Alkos ve
dėjo prel. Juro gautomis foto 
nuotraukomis, darytomis kun. A. 
Kezio, S.J.

V. Kašubos skulptūra “Lietuva” 
Alkos muziejuje.

A sculpture “Lithuania” (by V. 
Kašuba) in the Alka museum.
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Švenčių linkėjimai visiems lietuviams!

ROUND ROBIN Restoranas
617 So. Brand Blvd., Glendale, Ca. 91204 

Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai

• Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu 
susirinkimams ir šeimyniškiems pobūviams.

Seasons Greetings!
NURMSEN PAINT CO.

TREASURE TONES — DU PONT PAINT
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069 

Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen. 

Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

BILL'S ANTENNA SERVICE
Black & White * Color * VHF * UHF

9 A. M. to 9 P. M., Sun. incl.
BILL STEVENS

1746% N. Garfield Place — Hollywood, Calif. 90028
HO 9-8085; HO 6-5576; HO 4-5161.

6 Jis tvarko ir Frank’s TV antenų Įvedimą. ♦ 
rooocooococooooooooocooocooocooococcooooocoooocooo 

Gražiausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!
FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD"

LEONAS KANTAS (Kančauskas) , savininkas
6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Ca. 90028 HO 9-8097

Gražiausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

SKIRIUS REALTY CO.
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29, Calif.

Telefonai: 664-2910 664-2919

ANTANO SKIRIAUS IŠTAIGOJE
Galima gauti šie patarnavimai:

APDRAUDIMAS:
automobilių, namų, baldų, atsakomybes (Liability).

NOTARO PATARNAVIMAI: 
Patvirtinama įvairūs dokumentai ir nuorašai (Public Notary)

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS 
ooooocccooccccooocoocoooocooooooccooooococcooooccc

Sveikiname švenčių proga ir linkime pelningų naujųjų metų!

RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404 

Telefonas: (213) 393-0615
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis ir G. Keslau

Širdingausi švenčių sveikinimai!

DR. JOKŪBAS STUKAS
“Lietuvos Atsiminimų” Radijo programos vedėjas

1016 Schleifer Rd., Hillside, N. J. 07205
Telefonas: (201) 289-6878

Gražiausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

ALL MODELS

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas.

Sales & Service

5239 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca. 90027 
Telefonas: 469-8500

Zenith Color T.V. & Radio— Stereo, Hi-Fi. 
Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams.

Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.
Sutaupysite daug pinigų, mainydami seną televizorių į naują spalvotą.

Švenčių linkėjimai visiems lietuviams!
BRONIUS POSIUS & CO.

HOUSE PAINTER — INSIDE & OUTSIDE 
PAPERHANGEP — CARPENTER — PLASTERER

2543 Eucaliptus Ave., Long Beach, Calif. 90806. Phone 424-4529

•Je ♦J* «£♦ «£♦ ♦Je «£♦ «£♦ ♦J# •£♦ •£♦ «£♦ •£♦ ♦J* «£♦ •£♦ •£♦ «£♦ «£♦ ♦J* ♦J# •J* •J* ♦♦♦ •£• •£♦ ♦J* *J* •

Mukime linksmų švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų!
ALBINAS MARKEVIČIUS - HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 

ROQUE & MARK CO.
Real Estate — Insurance

3002 Santa Monica Bouleverd Santa Monica, California
Phone 393-0615

xdcoccccoccoooocco'^sooccooooceceooooooocosoooooooo
Greetings from

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 382-1568 
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.

Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiaį 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.

Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus — 
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.; sekmd. nuo 10 ryto iki 3 vai. pd
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