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Kazys S. Karpius, rašytojas, redaktorius, 
laikraštininkas ir visuomenės veikėjas, šiais 
metais sulaukęs 75 metų amžiaus.

Sukaktuvininko portretų nupiešė ir jam pa
dovanojo dail. V. Stančikaitė-Abraitienė.

Nusipelniusį senosios Amerikos lietuvių iš
eivijos veikėją veteraną pagerbti buvo skirtas 
“Dirvos” banketas Clevelande (rugsėjo 27).

Sukaktuvininką sveikino daug asmenų ir or
ganizacijų; kai kurios jų įteikė gražiai pareng
tus sveikinimo adresus. Apie sukaktuvininką 
ir jo nuveiktus darbus kalbėjo adv, A. Lapins
kas iš Chicagos. Programą pravedė dail. V. Vi- 
jeikis.

K. S. Karpiaus biografijos bruožus skaityto
jas ras šio nr. 7 ir 11 puslapiuose.

Kazys S. Karpius — author, editor and jour
nalist.

Portrait by artist Vlada Stančikaitė-Abraitie- 
nė.

Thirty-five Lith. organizations joined the pub
lishers of “Dirva”, the Lithuanian newspaper 
in Cleveland, in honoring Kazys S. Karpius for 
his association with the paper and his active 
role in Lithuanian affairs on his 75th birthday.

K. S. Karpius who came from Lithuania in 
1909 was editor of the “Dirva” from 1917 to 
1948. At present he is 'secretary of the paper’s 
publishing corporation.

During his long career he wrote close to 40 
books, including histories, fiction, poetry and 
plays. He was awarded the Order of the Grand 
Duke of Lithuania in 1935 for his literary 
efforts.

K. S. Karpius is president of the Lithuanian 
Cultural Garden Assn. He is an active member, 
office and honorary member of several national 
and local organizations.

ANTRASIS / BACK COVER

Prel. Mykolas Krupavičius, Vliko pirmininkas 
1954 metais Washingtone, priimtas Illinois se
natoriaus Paul Douglas.

Nuotraukoje: iš kairės — inž. Antanas Rudis, 
sen. Douglas, prel. M. Krupavičius, K. žalkaus- 
kas ir min. J. Kajeckas.

M'sigr, Mykolas Krupavičius, President of 
VLIK (1954) accepted in Washington by Paul 
Douglas, Senator of Illinois (D).



Washingtone, Tautinių Grupių konferencijoje š. 
m. spalio mėn. 1-3 dienomis, į kurią susirinko 
34 tautybių apie 300 atstovų, dalyvavo 10 lietu
vių.

Foto nuotraukoje — iš kaires į dešinę: Jonas 
Stikliorius, Kazys Oksas, Gražina Krivickienė, 
Rita Prokeneckienė, Aušra Zerr, Respublikonų 
partijos Tautinių Grupių direktorius Laszo 
Pasztor, Bronius Nainys JAV LB cv pirm., dr. 
Jonas Genys (Marylando un-to prof.), Anthony 
Novasitis. Nuotraukoje trūksta konferencijoj 
dalyvių E. Bartkaus, Alto pirm., ir Joseph 
Yurkaus. ).

Tautinių grupių (Heritage group) konferen
cija truko 3 dienas. Buvo tariamasi universitetų 
politikavimo klau|simais (diskusijose aktyviai 
dalyvavo dr. J. Genys.). Priimta rezoliucija at
statyti tradicinę akademinę funkcijų, .siūlyta iš 
administracijos ir fakultetų bei iš universitetų 
teritorijos šalinti karingus kiršintojus.

Tautinių grupių sk. dir. Pasztor ragino steig
ti tautinių grupių komitetus ir per juos kelti 
savo reikalus bei remti administracijos politikų.

Tėvu ir vaiku lietuviškumas
...Čia priaugančios kartos lietuviškumas ne
turi sąlygų išlikti toks pat, kaip vyresniosios, 
Lietuvoje augusios, ten subrendusios ir jos 
gyvenimu gyvenusios kartos. Kitokia yra mū
sų, vyresniųjų padėtis, kitokie ir mūsų lietu
viškumo pagrindai. Mes iš savo krašto išvy
kome ne savo noru, o politinių aplinkybių 
verčiami. Į Ameriką atvykome ne geresnio 
gyvenimo ieškodami, ne tikslu čia geriau įsi
kurti ir ko geriausiai čia prisitaikyti, o tik 
prieglaudos, dargi laikinos, ieškodami. Ir mes 
dar daug kas gal nepamirštame čia atsivežto 
nusistatymo, kad kad mūsų pareiga nesiekti 
asimiliuotis ir dingti, geriausiai čia prisitai
kant, bet rūpintis savo pavergtąja tauta, ką 
mes dauguma vykdome, jei ne kuo kitu, tai 
bent likusiems saviesiems kuo nors padėda
mi. Savo lietuviškumo mes, ir norėdami, ne
galėtume atsisakyti, nes jir yra pagrindinė 
mūsų egzistencijos dalis.

Bet visi vyresniosios kartos lietuviškumo 
pagrindai ir motyvai jau netinka tiems, kurie 
yra gimę jau šiame krašte, kurie Lietuvos nė
ra matę ir niekada negyveno grynai lietuviš
koje aplinkoje ir yra auklėjami nelietuviškose 
mokyklose, kurie už šeimos ribų visur turi 
susidurti su nelietuviškai kalbančiais žmonė
mis, kurie savo ateities gyvenimą bei pasie

kimus turi numatyti jau nelietuviškai kal
bančioje visuomenėje ir kurie jau nė negali 
visiškai neįsijungti į nelietuvišką visuomenę. 
Todėl priaugančių daugumai lietuviškumas 
yra tai, kas daugiau priklauso jų tėvams ir 
ką gyvenamoji aplinka ir jų pačių ateities 
planavimas juose nustelbia.

Lietuviškumas ir ypač tėvų krašto suprati
mas jiems nėra tai, į ką jie natūraliai savo ap
linkoje įaugtų, o yra pažįstamas tik iš savo 
tėvų mokymo bei pasakojimo ir vėliau litu
anistinės mokyklos mokymo. Jiems lietuviš
kumas yra ne savaime iš visos aplinkos atei
nanti ir visą jų buvimą užpildanti gyvenimo 
dalis, o daugiau principas ir tuo pačiu abs
traktas, daugiau pareiga, kurios paisoma iš 
pagarbos savo tėvams, ir tėvų gyvenimo tra
dicija, kuri atskleidžia jam jo kilmę ir kurią 
dera pratęsti. Ir toks lietuviškumas prigyja 
ir išlieka tik su lietuvių kalbos vartojimu ir 
lietuviškųjų reikalų puoselėjimu šeimoje. To
dėl ir, apsižvalgę savo aplinkoje, rasime, kad 
čia augančio jaunimo lietuviškumas daugiau
sia pareina nuo jų tėvų šeimos tautinio są
moningumo, nuo lietuviškųjų kultūrinių ver
tybių ir tradicijų kultivavimo šeimoje ir nuo 
tėvu santvkiu su vaikais darnumo.
(P. Maldeikis, “Švietimo gairės”, nr. 2, 1970)
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KRIKŠČIONIS IR KOMUNSTAS KOVOJE UŽ ŽMOGŲ
Iš Krikščionių Demokratų konferencijos Clevelande

4------------------- -
Lietuvių Krikščionių Demokratų konferencijos, 
vykusios Clevelande rugp. 14 — 16 dienomis, 
jaunimo simpoziumą pradeda inž. Pr. Razgaitis:

—“Daugėja skaičius laisvųjų, pamirštančių pa
tirtį arba prarandančių nuovoką apie komunistų 
kovos metodus.”

LKDS-gos konferencijos iškilm. posėdis.
Sėdi (iš k.): B. Venskuvienė, inž. A. Vens- 

kus — konferencijos prezidiumo pirm., A. Gar- 
ka — konf. prezidiumo pirm., A. Kasulaitis — 
LKDS pirm., kan. V. Zakarauskas. Sveikinimą 
skaito Pr. Razgaitis:

—“Brazilijos kr. dem. partijos gen. sekreto
rius ir federalinis deputatas prof. Franco Mon- 
toro patikina paramą lietuviams krikščionims 
demokratams kovoje už Lietuvos išsilaisvinimą.”

From the conference of Lithuanian Christian 
Democrats in Cleveland, Ohio, on Aug. 14-16th: 
“A Christian and a communist in their struggle 
for man.” Leading officials, lecturers, honora
ry guests, students.

■■Hi

Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos 
konferencija įvyko rugpiūčio 14 — 16 dieno
mis Šv. Jurgio lietuvių parapijos salėje, Cle
veland, Ohio.

Konferencija pradėta rugp. 14 d., penkta
dienio vakarą, jaunimui skirtu simpoziumu, 
tema “Krikščionis ir komunistas kovoje už 
žmogų”. Referavo LKDS centro pirmininkas 
Algis J. Kasulaitis, moderatorium buvo Algis 
Pautienis. Diskusijos užtruko apie porą va
landų, c
Konferencija atidaroma

Registracija pradėta šeštadienį, rugp. 15 
d. 9 vai. ryto. Pirmas konferencijos posėdis 
pradėtas 11 vai. Jį atidarė LKDS Clevelando 
skyriaus iždininkas Povilas Mikšys, pavada
vęs pirmininką Petrą Tamulionį. Maldą su
kalbėjo kun. Stasys Yla.

Centro komiteto vardu kalbą pasakė pats 
pirmininkas A. J. Kasulaitis. Jis pasiūlė į pre
zidiumo pirmininkus: Antaną Garką, Alfonsą 
Venskų ir Antaną Repšį, sekretoriais — Povi
lą Mikšį ir Petrą Ralčiūną; taip pat mandatų, 
nominacijų ir rezoliucijų komisijas. Konfe
rencijos atstovai visus pasiūlymus priėmė. 
(Toliau perskaitytas praėjusios konferencijos 
protokolas).
Veiklos pranešimai

Centro komiteto veiklą apibūdino pirm. A. 
Kasulaitis; iždo apyskaitą padarė H. Idzelis. 
Adolfas Venckus kalbėjo apie krikščionių de
mokratų veiklą Europoj, apie ryšius su ki
tomis tautomis. Pranas Vainauskas, atstovas 
Vlike ir CDUVe, pranešė apie veiklą su ki
tomis grupėmis bei veiksniais.

Skyrių pranešimuose apie Detroito sk. 
veiklą kalbėjo B. Brizgys, Chicagos — dr. K. 
Šidlauskas, Europos — A. Venskus, Baltimo- 
rės — dr. V. Viliamas, Clevelando — L. Lek- 
nickas ir kt.
Antroji simpoziumo dalis

Po užkandžių pradėta antroji simpoziumo 
dalis tema “Krikščionis ir komunistas kovoje 
už žmogų”. Pradėjo Pr. Razgaitis, prelegen
tais buvo: kan. V. Zakarauskas, J. Daugėla 
(Liet. Valstiečių Liaudininkų S-gos pirm.),
A. Razgaitis (SAS pirm.) ir dr. K. Šidlauskas. 
Moderavo A. Pautienis. Simpoziumas su dis
kusijomis užtruko 3 valandas. Dalyvavo per 
100 svečiu.c
Vertinamas komiteto centro darbas

Antrasis tos dienos posėdis prasidėjo 7 vai. 
vakaro ir buvo skirtas sąjungos veiklos apta
rimui. Petras Stravinskas labai teigiamai at
siliepė apie LKDS centro komiteto darbą, 
ypač apie pirmininką A. Kasulaitį, kuris, va
dovaudamas sąjungai, parodė greitą orienta
ciją ir principingumą. Jis išvystė ryšius su ki
tų tautų krikščionių demokratų sąjungomis. 
Pasidžiaugta, kad komitetas ir pirmininkas 
savo tolerancija ir taktu padarė LKDS-gos 
draugais ir kitas politines partijas. Reikią ir
<------------------------
Konferencijos simpoziumo prelegentai: Dr. K. 
Šidlauskas, kan. V. Zakarauskas ir stud. A. Raz
gaitis. Kalba dr K. Šidlauskas:

—“Išnaudokime kiekvienų progų tarptautiniuo
se forumuose, keldami tarptautinės teisės pa
žeidimų”

LIETUVIŲ DIENOS, 1970, LAPKRITIS



LAIKO IMPERATYVAI
Algirdo J. Kasulaičio, LKDS-gos pirmininko 
kalba, pasakyta Lietuvių Krikščionių Demo

kratų Sąjungos konferencijoje, 1970 rugp. 16

1 Pasaulėžiūrinis integralumas
2. Intelektualinis analitiškumas
3. Politinis principingumas
4. Tautinis apsisprendimas
5. Prasmingas aktyvumas

Šios mintys, nors ir taikomos šiai garbin
gai auditorijai, yra visų pirmiausia skiriamos 
čia esantiems ir nesantiems jauniems žmo- 

toliau tęsti šias tradicijas: grupių bendradar
biavimą ir tautinių santykių plėtimą.

Diskusijose dėl pranešimų atstovai dėl 
veiklos pasisakė teigiamai.

Išrinkti asmenys į LKDS centro komitetą.
Trečiajame posėdy (rugp. 16, 9 vai. ryto) 

perskaitytas revizijos aktas ir priimtos rezo
liucijos. 10 vai. 30 min. konferencijos daly
viai dalyvavo pamaldose, kurias laikė kan. V. 
Zakarauskas. Iškilminguose pietuose 12 vai. 
pristatyta garbės narys prel. M. Krupavičius, 
švenčiąs 85 metų sukaktį; išklausyti sveiki
nimai žodžiu ir raštu, baigiamasis pirm. A. 
Kasulaičio žodis.

Naujuoju pirmininku konferencija vienbal
siai išrinko Algirdą J. Kasulaitį; vicepirminin
kais — Pr. Razgaitį ir A. Pautienį, sekr. — A. 
Tamulionį, ižd. — H. Idzelį, nariais liko —P. 
Balčiūnas, P. Kliorys, P. Mikšys ir A. Garka. 
Nutarta ck sąstatą papildyti trim nariais iš 
jaunimo. Sklandesniam darbo vykdymui su- 
dartyas ck prezidiumas iš 5 asmenų: A. Ka- 
sulaitis — pirm., Pr. Razgaitis ir A. Pautienis 
— vicep., A. Tamulionis — sekr., ir H. Idze- 
lis — ižd.

Sudaryta spaudos komisija, į kurią įeina: 
P. Balčiūnas, Pr. Razgaitis, A. Pautienis, A. 
Garka ir P. Mikšys. (Komisijos uždavinys - 
LKDS Biuletenio leidimas ir liet, spaudos 
informavimas). Tarptautinių Santykių Komi
sijai vadovauti pakviestas ck vicep. A. Pau 
tienis. (Iš KDI)

LKDS-gos konferencijos simpoziumo “Krikščionis ir komunistas kovoje už žmogų” 
dalyviai: iš kairės — P. Tamulionis, Pr. Razgaitis, A. Tamulionis, P. Balčiūnas.

LIETUVIŲ DIENOS, 1970, LAPKRITIS

nėms. Jauniems ir amžiumi, bet ir širdimi ir 
polėkiu. Nėra tai pataikavimas, nes nebus 
jie giriami. Nebus tai jų kritika, nes jų dalia 
nėra lengva. Mano noras atskleisti jums ir 
jiems, bent pačiais bendraisiais bruožais 
skaudžią realybę, kuri šiandien mus visus 
pastatė į kryžkelinę padėtį. Faktiškai ne tik
tai mus, bet ir laisvuosius Vakarus.

Lietuvos vergijos kančia, kaip lygiai ir iš
eivijos buitis, tik iš dalies yra savistovūs, nuo 
išorinių sąlygų nepriklausą faktai. Didele da
lim mūsų valstybė, tauta, išeivija, vergija, 
jaunimas, ekonomika, filosofija, institucijos, 
yra dalis to milžiniško sūkurio, kuris sudaro 
Vakarų krikščioniškosios civilizacijos epo
chą. Mes esame ne tik maža, bet neretai kitu 
laikoma ir nereikšminga dalele šio didžiulio 
tautų, valstybių ir rasių vandenyno, kuris ra
miai tyvuliuoja atspindėdamas taiką ir ra
mybę, sklindančią iš Kūrėjo; kartais drasko
mas uraganų, skandinančių ir tautas, ir žmo
nes, ir idėjas.

Šiandieninis Vakarų pasaulis yra plėšomas 
kaip tik tokių konvulsijų, į kurių sūkurį visi 
esame traukiami. Išeivija yra ypatingai imli 
kraštutinumams ir neatspari sukrėtimams. 
Jos jėga glūdi dvasinėse vertybėse, nes ji 
neturi nei teritrijos, nei institucijų, nei eko
nominio pagrindo. Bet kaip tik todėl šios 
vertybės yra lengviau pažeidžiamos, leng
viau prarandamos, sunkiau išlaikomo8. Ta
čiau jas praradus, išeivija praranda jėgos bei 
galios šaltinį. Praradimą gi seka išnykimas.

Išeivija šiandieną yra pastatyta kaip tik 
prieš tokį išnykimo pavojų. Juo labiau jau
nimas, kuris yra įtakojamas ne tik ameriki
nės aplinkos, bet ir savo vyresniųjų, kurių 
jau esama pakąstų anos uraganinės šalnos ir 
praradusių tiek vertybių sampratą bei pojūtį, 
tiek idėjinę pusiausvyrą. Tačiau nei jauni
mas, nei mes nesame bejėgiai. Viešpats, leis
damas gundymą, teikia ir valios bei jėgos 
jam atsispirti. Nėra tad be išsprendžio ir 
šiandienos iššūkiai.

—“žiūrėkite, su kokiu užsidegimu kairieji ra
dikalai kovoja už savo interesus!” — kalba kun. 
Stasys Yla LKDS-gos konferencijos simpoziume 
“Krikščionis ir komunistas kovoje už žmogų”.

1.
Amerikinė aplinka, ypač akademinė, šian

dien gausi beideologinių pranašų, kurie skel
bia kovą visoms ideologijoms ir visoms pa- 
saulėžiūroms. Garbinamas pragmatizmas, 
laisvė, žmoniškumas, taika ir t. t. Šio nihilis
tinio nusiteikimo pasigavę ir kai kurie lietu
viai, vyresnieji ir jaunesnieji, skelbia beideo- 
loginę filosofiją, bepasaulėžiūrinį žmogų. 
Esą, lietuvybė virš visko, pasaulėžiūriniai 
skirtumai skaldo visuomenę, ta ar kita bend
rinė organizacija prašoka ideologinius rėmus, 
etc. Kalbama apie pasaulėžvalginę prievartą, 
ideologinį sukaustymą ir pan. Šis nusistaty
mas ypač peršamas jaunimui, vienybės, tė
vynės meilės, moderniųjų vertybių sąskaiton.

Noriu čia padaryti digresiją. Pastaraisiais 
keliais metais ne tik JAV, bet ir Europa ir 
Azija išgyvena studentų ir apskritai jaunimo 
tam tikrą revoliuciją. Dažnai ji pasireiškia 
fantastiškais reikalavimais, anarchistinėmis 
idėjomis ir smurto priemonėmis. Dar dau
giau Daugeliu atvejų ši revoliucija yra pate
kusi į komunizmo rankas ir yra jo išnaudo
jama. Kaip tik dėl to šių jaunųjų kelias mums 
nebuvo ir nebus priimtinas. Tačiau taip pat 
neturime užmiršti, kad tarp milijonų puslau
kinių ir paraudusių bei iškrypusių jaunuolių 
šauksmų, iš Ginzos, iš Unter der Linden, iš 
Kento ar Trafalkar skvero skardi ir tiesos 
balsai: prieš cinišką vyresniųjų pragmatizmą, 
prieš nepažabotą materializmą, prieš nudva- 
sintą žmogų-mašiną, prieš sekso sudievini
mą, prieš beprincipinį ružavumą dėl dolerio 
ar ramybės ir 1.1. / Nukelta i 12 psl.
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GELBĖKIME LIETUVIUS!
Vliko vicepirmininkas J. Audėnas ryšium 

su Bražinsku pabėgimu iš Sovietų Sąjungos 
į Turkiją, spalio 17 d. per “Lietuvos Atsimi
nimų radiją New Yorke pasakė šį žodį:

“Šiomis dienomis Lietuvos ir lietuvių var
dai nuskambėjo per visą pasaulį taip garsiai, 
kaip niekuomet. Tai padarė savo drąsa ir 
ryžtu du lietuviai — tėvas Pranas ir jo sūnus 
Algirdas Bražinskai, ištremti iš Lietuvos į 
Rusiją visam amžiui. Jie labai sunkiu keliu iš 
Sovietų Rusijos pasiekė laisvąjį pasaulį. Tai 
pirmas atsitikimas, kai Rusijos lėktuvas bu
vo priverstas nusileisti laisvame krašte — 
Turkijoje.

Mes gerai žinome, kad šiedu mūsų laisvės 
kovotojai laisvės dar neturi. Jie yra policijos 
priežiūroje ir jiems dar gresia labai didelis 
pavojus. Jie dar gali būti išduoti rusams. Tai 
būtų daug didesnė bausmė negu mirtis.

Tėvo ir sūnaus Bražinskų žygis yra didelis 
tarptautinis įvykis didžioje kovoje — tarp 
laisvojo pasaulio ir sovietų, pavergusių pa
saulį, jėgų. Mūsų visų uždavinys aktyviai 
jungtis į šią kovą, nes ne tik turime gelbėti 
šiuos savo tautiečius, bet dar labiau — pa
rodyti mūsų didžiausią solidarumą pavergtos 
Lietuvos žmonių kovai prieš okupantą.

Vlikas šią kovą pradėjo spalio 16 d. Jis 
pasiuntė Turkijos prezidentui ilgą telegramą 
ir prašė Bražinskų neišduoti rusams. Vliko 
valdybos narys R. Kezys išvyko į Turkiją 
ir jam pavesta paveikti Turkijos vyriausybę.

Visa lietuvių visuomenė nuo Kalifornijos 
iki Vašingtono sukelta ant kojų — siųsti te
legramas ir prašyti Turkijos vyriausybę Bra
žinskų rusams neišduoti.

Vliko vardu kviečiu nedelsiant siųsti Tur
kijos ambasadoriams pasauly telegramas ir 
laiškus, kad pabėgėliai nebūtų išduoti ru
sams. Teigiamu atveju, po to, verta siųsti 
padėkos laiškus.

Ryšium su kelione į Turkiją, advokatų 
samdymu ir kt., visą eilę išlaidų tenka mums 
patiems padengti. Gelbėkime lietuvius!

Todėl prašau kuo skubiausiai siųsti gau
sias aukas Tautos Fondui adresu:

Tautos Fondas,
64-14 56th Rd., Maspeth, N. Y. 11378.
Tai žūtbūtine kova, kuria mes turime lai

mėti.” (Elta).
Kiek tenka patirti, telegramos plaukia ne 

tik iš organizacijų, bet ir iš pavienių asmenų. 
Didesnėse kolonijose susikūrė komitetai rink
ti aukoms, siųsti telegramoms ir kt. Chicago- 
je per keletą dienų surinkta virš $5,000.

Amerikiečių laikraščiai kasdien rašo apie 
du lietuvius pabėgėlius, kartais su keistais 
komentarais. Lietuviai rašo laikraščiams laiš
kus, nušviesdami Lietuvos ir lietuvių situa
ciją Sovietų Rusijos vergijoje.

Skelbiama, kad Turkijos teismas bėgliams 
azylio teisę pripažino. Laukiama vyriausybės 
nusistatymo. Sovietai spaudžia Turkiją bėg
lius grąžinti jų teismui, kuris nubausiąs pa
gal savo teisę. Sovietų rusų (o taip pat ir 
lietuvių) kalba pilna isteriškų balsų ir “rei
kalavimų” “žudikus” grąžinti ir atiduoti jų 
teismui. Šaukiami mitingai ir skelbiamos re
zoliucijos. Laisvojo pasaulio lietuvių pastan
gos gelbėti politinius pabėgėlius vėl duoda 
progos sovietams mus vadinti “žudikais”.

Daugiau — 18 psl.

Spaudoj ir gyvenime

KODĖL SOVIETAI NEDRAUDŽIA KLAU
SYTIS “AMERIKOS BALSO”?

Į šį klausimą iš dalies atsakoma “Draugo” ve
damajame (Rugsėjo 23 d.):

“Okupuotosios Lietuvos radijo klausytojai pa
staruoju metu ėmė ypatingai skųstis Amerikos 
Balso radijo programomis, skirtomis Lietuvos 
žmonėms. Tokie nusiskundimai yra pasiekę ir 
mūsų veiksnius, organizacijas, spaudos žmones. 
Pasak jų pranešimų, ši radijo programa pasta
ruoju metu labai suprastėjusi. Perduodamos ži
nios nebe daug tesiskiriančios nuo oficialių Tas
so ir kitų sovietinių įstaigų pranešimų. Pasigen
dama įrekorduotų lietuviškos veiklos JAV-se 
reportažų, kurių seniau tiek daug būdavo. Sto
kojama mūsų veikėjų kalbų, pasisakymų. Netgi 
lietuviškos muzikos programa perdaug jau men
ka. Perduodama sena, tik iki 1940 m. sukurta, 
lietuviška muzika. Nusiskundžiama, kad net Va
sario Šešioliktąją nebeuždedama Lietuvos him
no plokštelė. Klausytojai susidaro įspūdį, kad 
po 1940 m. išeivijoje lietuvių muzikinių kūrinių 
kaip ir nebėra. Tuo, žinoma, teikiama skaudi ir 
klaidinanti informacija kraštui.

Mūsų radijo darbuotojai nusiskundžia, kad 
Amerikos Balso bendradarbiai nebeprašo iš jų 
paruoštų lietuviškų programų, kaip būdavo se
niau. Kažkaip išnyko Amerikos Balso radijo ko
respondentų tinklas. Nebematome jų mikrofo
nų bei rekorderių didžiuosiuose suvažiavimuose, 
žymesniuose parengimuose, kaip būdavo anks
čiau.

...Okupuotosios Lietuvos žmonės nė nežino, 
kad mes turime savo ansamblius, chorus, operą, 
puikius solistus ir daugybę labai gerai įgrotų 
plokštelių. Jie nežino, ką veikia mūsų kultūri
ninkai, rašytojai, laikraštininkai, mokyklos. A- 
merikos Balsas ne tik neteikia Lietuvos žmonėms 
teisingos informacijos, bet mūsiškius dargi prak
tiškai klaidina.

Vienas Amerikos lietuvis, nuvykęs į okupuo
tą Lietuvą ir ten paklausęs apie “Amerikos Bal
so” transliacijas, gavo tokį atsakymą: “Mes klau
somės Amerikos Balso radijo programos plačiai 
atidarę savo langus ir duris. Okupantai nedrau
džia mums tų programų klausytis. Amerikos Bal
so perdavimus trukdžiusi speciali stotis seniai 
nutilo. Perdavimai girdimi visiškai aiškiai. Tai
gi jūs ten Amerikoje šias programas arba tinka
mai sutvarkykite, arba, jeigu negalite sutvarkyti, 
uždarykite, — jos nepatarnauja nei Amerikai, 
nei pavergtiems lietuviams”.

Rašinį autorius baigia žodžiais, kuriems, ma
nome, pritars ir LD skaitytojai:

Amerikos lietuviai ... yra Amerikos piliečiai ir 
mokesčių mokėtojai. Jų teisė ir pareiga atitinka
mose įstaigose reikalauti, kad minėtos radijo pro
gramos būtų tinkamai sutvarkytos ir naudingai 
tarnautų tam tikslui, kuriam jos skirtos.

BAŽNYČIA VIRTO VAIKŲ DARŽELIU...

Vak. Vokietijoje leidžiamas mėnesinis laikraš
tis “Stimme der Freiheit”, nr. 6, spausdina žinių 
apie Bažnyčios padėtį Tilžėje. Jas suteikė Tilžės 
gyventoja, atvykusi į Federalinę Vokietiją. Ji 
teigė: “Šiuo metu šiaurės rytų Prūsuose nėra 
bažnyčių, pačioje Tilžėje dabar nei akmens ne
liko iš buvusios vokiečių bažnyčios. Buvusi lie
tuvių bažnyčia virto vaikų darželiu.”

Ta pati Tilžės gyventoja toliau pasakoja: “Vo
kiečiai melstis vyksta į kaimyninę Lietuvą, ir 
juos palydi rusai. Kai kurios maldos, vietos gy
ventojams sutinkant, skaitomos vokiečių kalba. 
Pasienyje vėl veikia teatras, tačiau vaidinamos 
tik rusiškos pjesės. Daugelyje kino teatrų tero- 
domi karinio turinio filmai.” (E.)

KAS PAGAMINO PIRMĄ MĖNULIO 
ŽEMĖLAPĮ?

Pirmą mėneulio žemėlapį pagamino ant va
rinės lentos 1647 metais Jonas Gavelė.

J. Gavelė turėjo savo observatoriją Dancige, 
pastatęs ant stogo didelį teleskopą. Toji obser
vatorija užsilikusi iki šiol

Jonas Gavelė buvo kilęs iš Biržų. Kunigaikš
tis Radvila jį pasiuntė į Vakarų Europą studi
juoti astronomiją.

Jo pagamintas mėnulio žemėlapis esąs labai 
panašus į vėliausiai astronautų naudotą žemėlapį, 
— taip rašo savaitraštis “Sandara”, 1970 m. 
spalio 9 d., nr 41.

Kas galėtų pasakyti, kiek čia yra teisybės?

KAS VADOVAUJA MOKYKLOMS OKUP. 
LIETUVOJE
“Žydų tautybės pedagogai kalbėjo...”

Viename iš “Tiesos”, leidžiamos Vilniuje, nu
merių skaitome:

“Vilniaus miesto liaudies švietimo skyriuje 
žydų tautybės pedagogai kalbėjo...”

Visi žydai, kurie kalbėjo, svetimi lietuvių tau
tai ir yra atsibastę iš Sovietų Rusijos. Jų darbai 
pavergtoje Lietuvoje žinomi: per mokyklas ru
sinti ir komunistinti lietuviškąjį jaunimą.

Tai patvirtina jų atviri pasisakymai apie save. 
Štai keletas.

Davydas Kurliančikas, III vakarinės mokyk
los direktoriaus pavaduotojas: “Baigiau Lenin
grado A. Gerceno Valstybinį pedagoginį insti
tutą, 20 metų tarnavau armijoje. Demobiliza- 
vęsis dirbau įmonėse, ne kartą buvau renkamas 
į partinius organus.”

Jakovas Minkovas, X aštuonmetės mokyklos 
direktorius: “Buvau karys, dirbau žvalgyboje.”

Uzakas Smelinas, XX vidurinės mokyklos di
rektoriaus pavaduotojas: “Todėl iš širdies prita
riu mūsų partijos ir vyriausybės politikai, kurios 
tikslas — teikti visapusišką pagalbą arabų tau
toms...”

Rima Mocochein, IX vidurinės mokyklos di
rektoriaus pavaduotoja: “Viską darau, kad tary
binė tėvynė būtų gražesnė, turtingesnė.”

Klara Brukąs, XVIII vidurinės mokyklos mo
kytoja: “Sionistų idėjos — mums visai svetimos, 
nesuprantamos.”

Frida Mackevic, XI vidurinės mokyklos direk
torius: “Vadovauju lenkų mokyklai...”

Rozalija Ostapenko, Vilniaus miesto liaudies 
švietimo skyriaus inspektorė: “Gimiau Tarybų 
Sąjungoje. Mūsų šeima — visi komunistai, visi 
ditba.” (“Tiesa”,‘ 1970.III.21)

SOVIETAI APGAVO SAVO “DRAUGUS”
Kai Sirija siuntė tankus prieš Jordaniją ir 

plėtė civilinį karą, tai iš 250 pasiųstųjų sovietų 
gamybos tankų net 80 nepasiekė savo paskyrimo 
vietos ir pakelėj sugedo. Matyt, kad sovietai ne
turėjo kur jų dėti, tai atidavė “draugams”, —ra
šoma dienrašty “Drauge”. Trečdalis broko yra 
įprastinė sovietinės gamybos charakteristika — 
atsimename, kiek tankų nugulė pakelėse ir pa
grioviuose, kai sovietai 1940 metais okupavo 
Lietuvą.

HIPIAI LIKS NAŠLAIČIAIS
Kubos Fidel Castro paskutinėje savo kalboje 

smarkiai pasisakė prieš tuos, kurie nieko nenori 
dirbti, apsileidę, dienas stengiasi praleisti kur 
nors pavėsy, nesirūpina ne tik bendrais visuo
menės reikalais, bet net ir savo ateitimi. Tokius 
pavadino parazitais ir pasakė, kad jie bus lygiai 
baudžiami, kaip vagys, nes iš jų dar net didesnė 
bėda.

Kažin, kaip dabar jausis Amerikos hipiai, ku
rie atitinka Castro apibūdinimui, bet savo “fi
losofiją” mėgdavo pagrįsti Castro idėjomis, — 
rašo “Draugas”, š. m. spalio 7 d., nor. 225.
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TAUTINĖJE VEIKLOJE NEPAVARGĘ
Minint Kazio S. Karpiaus 75 metų amžiaus sukaktį

Šių metų “Dirvos” tradicinio 
rudens baliaus programoje, be 
muzikinių dalykų, svarbiausia 
dalis buvo Kazio S. Karpiaus 75 
metų amžiaus sukakties paminė
jimas. Vyriausiu kalbėtoju buvo 
adv. A. Lapinskas; baliaus pro
gramą pravedė VI. Vijeikis. Dail. 
V. Stančikaitė-Abraitienė nupie
šė įdomų ir prasmingą sukaktuvi
ninko portretą.

K. S. Karpius — vienas didžių
jų senosios išeivijos šulų, laikraš
tininkas, rašytojas ir visuomenės 
veikėjas. Visą gyvenimą darbavę
sis tautinėse organizacijose, K. S. 
Karpius nėra koksai politinis ar 
partinis veikėjas — pirmoje vieto
je statydamas lietuvybę, Lietuvą 
ir lietuviškuosius reikalus svetur, 
jis ir savo veiklą nukreipė ten, 
kur vedė jo sugebėjimai — kultū
ra ir literatūra.

Pasinaudodami kukliu baliaus 
leidinėliu, skirtu sukaktuvinin
kui, pasekime šio neišsenkančios 
energijos, vyro gyvenimo kelią.

Kazys S. Karpius gimė 1895 
metų liepos 20 d. Lietuvoje, Bab- 
cinos dvare, Babtų valsčiuje, prie 
Nevėžio. Tėvas — Simanas Kar
pavičius iš Piliuonos, Marijampo
lės apskr., motina — Marė Sutkai- 
tytė iš Garliavos. Pavardę oficia
liai sutrumpino 1928 metais, pri
imdamas JAV pilietybę.

Vyresnieji Kazio broliai, vė
liau ir tėvas, po 1905 m. revoliu
cijos išvyko į JAV, kur 1909 atvy
ko ir Kazys. Mokslo pradžią ga
vęs Vilkijoj, jis toliau mokėsi čia. 
išnaudodamas kiekvieną progą 
kuo daugiau išsilavinti. Iš pat 
jaunystės užmezgė ryšius su 
spaustuvėmis ir laikraščiais ir 
nuo jų nebesiskyrė iki šios die
nos. Spaustuvininko amato pra
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moko “Keleivio” spaustuvėj Bos
tone, vėliau redaktoriaus padėjė
ju dirbo “Vienybėje”, Brooklyne, 
ir “Tėvynėje”, New Yorke, kartu 
įsitraukdamas ir į organizacijų 
veiklą.

Su “Dirva” susirišo 1917 m., 
ėmęs dirbti redaktoriaus pava
duotoju, o po poros metų perė
męs redaktoriaus pareigas. Nuo 
1925 m. iki 19-48 m. buvo “Dir
vos” savininku - leidėju ir redak
torium. Kiek per tą laiką Kazys 
Karpius prirašė “Dirvai” straips
nių, reportažų, apysakų ir kitos 
laikraštinės medžiagos, gal tik jis 
vienas gali suskaičiuoti.

Atskirais leidiniais, smulkesnių 
ir stambesnių knygų forma, jis 
yra išleidęs 35 knygas. Jo istori
niai romanai buvo skaitomi ir 
Lietuvoje, kai kurias jo knygas 
Švietimo Ministerija buvo nupir
kusi mokyklų knygynėliams (K. 
S. K. knygų sąrašą žiūr. 11 psl.).

Į organizacinį veikimą įsitrau
kęs 1915 m., Karpius veikliai ir 
aktyviai reiškėsi visą laiką, nesi
traukdamas iš jo nė dabar. Gra
žiausius ir darbingiausius savo 
amžiaus metus paskyręs Cleve
land© lietuvių kolonijai, Karpius 
jau seniai yra tapęs vienu iš ne 
taip jau daugelio senosios kartos 
ateivių žymiųjų veikėjų, pažįsta
mų visose JAV liet, kolonijose ir 
daugiausiai atsidavusių tautinei 
srovei, bet kartu dirbęs ir bend
rinėms organizacijoms. Dvide
šimtyje organizacijų jis yra buvęs 
ir tebėra nariu, dažnai vienai 
kuriai jų vadovavęs ar ėjęs kitas 
pareigas valdyboje. Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga jį yra 
pakėlusi garbės nariu, o Cleve
land© skyriaus jis yra garbės pir
mininkas. Garbės nariu jį yra iš

Kazys S. Karpius, laikraštininkas, redaktorius, rašytojas, visuomenes 
veikėjas, švenčias 75 metų amžiaus sukaktį.

Kazys S. Karpius, a journalist, editor, writer, public leader celebrates 
his 75 th anniversary.

rinkusios dar šios organizacijos: 
Balfas, Liet, žurnalistų sąjunga, 
Čiurlionio ansamblis, Amerikos 
Liet. Piliečių klubas Cleveland©.

Stebėdamas lietuvių gyvenimą 
ir visą laiką veikdamas nepriklau
somos Lietuvos labui, jis yra ra
šęs ir į amerikiečių laikraščius ir 
atspausdinęs kelis šimtus straips
nių ir laiškų, ryžtingai reaguoda
mas į įvykius ir komentarus, arba 
supažindindamas amerikiečius su 
Lietuva, lietuvių kultūrinėmis 
vertybėmis, su lietuvių gyvenimu 
ir jų siekimais. Surinkti vienon 
vieton tie raštai sudarytų ištisą 
knygą.

Senojoje ateivių kartoje kultū
rinių darbininkų daug nebuvo, 
bet jeigu jau kas dirbo, tai dirbo 
už dešimtis. Toks dešimteriopas 
darbininkas buvo ir Kazys S. Kar
pius, “Dirvos” redaktorius, Lietu
vių Kultūrinio Darželio Cleve- 
lan organizatorius ir pirmininkas, 
suvažiavimų dalyvis, rašytojas ro
manistas, dramaturgas, laikrašti
ninkas, raidžių rinkėjas ir 1.1, ir 
1.1. Šiandieną žvelgdami į jo nu
eitą kelią ir nuveiktus darbus ne
galime atsistebėti, iš kur kartais 
žmogus galėjo imti tiek laiko, 
tiek energijos, tiek idealizmo! Ir 
tikrai — visą tokią veiklą tegali
me apibūdinti ne kuo kitu, tik 
idealizmu, tikėjimu savo tauta, 
meile savo tautiečiais ir vargiai 
suprantamu savęs išsižadėjimu. 
Kai skaitai kelionių reportažus, 
atrodo, kad ir kelionės, kurių per 
gyvenimą turėta gausybė, atlik
tos ne savo malonumui, ne poil
siui, o siekiant žinių, norint duo
ti savo laikraščio skaitytojams 
pasiskaitymu arba tiesiog su tam 
tikru tikslu, kaip dvi kelionės į 
nepriklausomą Lietuvą (nemi
nint Latvijos, daugelio Europos

Nukelta i 11 psl.

Iš K. S. Karpiaus 75 m. amžiaus su
kakties pagerbimo Clevelande, “Dir
vos” baliuje.

Čiurlionio ansamblio vadovai 
įteikia ubjiliatui sveikinimo adresą 
— muz. A. Mikulskis, V. Plečkaitis.

K. S. Karpius during a ball given 
in his honor and sponsored by the 
“Dirva” publishers in Clevedtnd, 
Ohio.
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O kas Tamsta?..
Ištraukos iš A. J. Solženicino romano 

“Pirmasis ratas”
I skyrius

O KAS TAMSTA?

Laikrodžio rodyklės rodė penkias minutes 
po keturių. Gruodžio mėnesio gęstančios die
nos prieblandoje ant etažerės stovintis bron
zos laikrodis buvo tarsi juodas.

Pro skaidrius aukšto lango dvigubus stik
lus, siekiančius iki pat grindų, matėsi gyvas 
judėjimas gatvėje, kur sargai susiriesdami va
lė purviną, parudusi sniegą, ką tik iškritusį, 
o jau sudribusį, kasdami jį praeiviams iš po 
kojų.

Įsmeigęs į visa tai žvilgsnį, o nieko nema
tydamas, valstybės antrojo rango tarėjas Ino- 
kentijus Volodinas, prisišliejęs prie lango 
krašto kažką tyliai pratęsdamas švilpavo. Ga
lais pirštų jis vartė puslapius blizgančio, 
spalvoto užsieninio žurnalo. Bet ir ten nieko 
nematė.

Valstybės antrojo rango tarėjas, kas diplo
matinėje tarnyboje atitiktų kariuomenės pul
kininko leitenanto laipsnį, buvo aukšto ūgio, 
lieso sudėjimo vyras. Dėvėjo jis švelnios me
džiagos eilute, ne mundiru. Tat Inokentijus 
Volodinas panėšėjo greičiau į kokį pasiturin
tį dykaduonį, o ne į atsakingą užsienių reika
lų ministerijos valdininką.

Jau buvo laikas užžiebti šviesą, bet jis jos 
nežiebė; arba laikas eiti namo, tačiau jis net 
nejudėjo.

Ketvirta valanda reiškė ne darbo dienos 
pabaigą, o tik tai, kad baigėsi jos trumpesnio- 
ji dalis. Dabar visi išeis namo, pavalgys pie
tų, prisnūs, o po to nuo dešimtos valandos 
iš naujo sutviskės tūkstančių tūkstančiai lan
gų keturiasdešimt penkiuose Maskvos bend
rabučiuose ir dvidešimtyje respublikinių mi
nisterijų pastatuose. Užu tuzino pilies mūrų 
Maskvoje yra vienų vienas žmogus, kurio 
neima miegas naktimis, ir jisai pripratino vi
są sostinės valdininkiją kartu su juo budėti 
iki trečios ar ketvirtos valandos ryto. Žino
dama valdovo naktinius įgūdžius, visa kapa 
jo ministrų budi kaip mokinukai ir laukia, 
kada bus pašaukti. O kad jų miegas neim
tų, jie laiko išsišaukę savo pavaduotojus; 
pavaduotojai vargina savo skyrių viršininkus; 
referentai laipioja kopėčiomis ir rankioja kar
totekų korteles; reikalų tvarkytojai laksto ko
ridoriais, o stenografistės laužo pieštukus.

Net ir šiandien, vakarietiškų Kalėdų išva
karėse, kai visos pasiuntinybės nurimo, nu
tilo dviem dienom, jų ir telefonai liovėsi 
skambinę, o žmonės ten tikriausiai apsėdo 
aplink eglutes — čionykštėse ministerijose vis 
viena vyksta nakties darbai. Kas lošia šach
matais, kas anekdotus pasakoja, kas snaudžia 

išsitiesęs ant sofos, visvien darbas dirbama...
Nervingi Volodino pirštai skubiai ir be

prasmiškai varto žurnalo puslapius. O vidu
je jis jaučia baimę, — čia jos karštą antplūdį, 
čia atslūgstantį šaltį.

Vistik kaip gerai Inokentijui įsiminęs yra 
daktaras Dobroumovas, nuo pat vaikystės! 
Nors tada jis dar nebuvo toksai įžymus, jo 
nesiuntinėjo su delegacijomis į užsienius. 
Berods, ne mokslininku dar nevadino, tik 
medicinos daktaru, kai jisai vizituodamas 
lankydavosi jų namuose. Motinai dažnai sir
guliuojant visada būdavo stengiamasi jį pa
sikviesti. Motina juo pasitikėjo. Vos tik įženg
davo daktaras į namus ir prieangy nusiimda
vo ruonio kailio kepurę, visame bute pasi
jusdavo maloni jaukumą, ramybė, pasitikė
jimas. Prie ligonio lovos jis sėdėdavo nema
žiau pusės valandos. Turėdavo išklausyti 
kiekvieną nusiskundimą, po to ligonį išžiū
rėdavo taip, lyg tas jam pačiam teiktų malo
numą. Po to smulkiau išdėstydavo gydymo 
būdą. Nepraeidavo jis tada nė pro mažylį, 
jo nepaklausinėjęs ir nesulaukęs jo atsaky
mo, lyg tai būtų suaugusis, iš kurio laukia
ma kas rimto išgirsti. Jau tada daktaras 
buvo pradėjęs žilti — kažin, dabar jo galva 
kokia?..

Inokentijus stumtelėjo žurnalą į šalį ir jau
dindamasis ėmė žingsniuoti po kambarį.

Skambinti ar neskambinti?
Jei reikalas eitų apie kurį kitą, jam nepa

žįstamą profesorių - mediką, Inokentijus ga
li sakyt, nė nepagalvotų, kad reikia perspėti. 
Tačiau čia juk Dobroumovas!

Ar galėtų būti priemonių išaiškinti, kas 
skambino iš automato? Jeigu neužtrunkama, 
tuoj pat pasišalinama. Ar gali būti iš telefo
ninio iškreipto balso atpažintas asmuo? ....e, 
tokios technikos negali būti.

Jis priėjo prie rašomojo stalo. Prieblan
doje, nė neskaitydamas, jis atpažino pirmąjį 
puslapį instrukcijos apie naująjį jo paskyri
mą. Jis turi išskristi dar prieš Naujuosius 
Metus, trečiadienį ar ketvirtadienį.

Logiškiau būtų — palūkėti. Ir protingiau 
būtų — palūkėti.

Po perkūnais! Jo pečius nupurtė šiurpulys. 
Šitokios sunkenybės jam neįprastos. Geriau 
būtų nepažinęs. Nieko nežinojęs, nė nesu
žinojęs. i . v

Pasiėmęs instrukciją ir visa kita nuo stalo, 
nusinešė į nedegamąją spintą.

Galų gale kas gi yra priekaištingo Dobro- 
umovo pažade dalintis atidengimu? Tai yra 
talentingo žmogaus dosnumas. Talentas jau
čia, kad jis viskuo turtingas ir jam negaila 
perteklium dalintis.

Tačiau jaudinimasis vis stiprėjo. Inokenti
jus prisišliejo prie nedegamosios spintos ir, 
galvą panarinęs, akis užmerkęs, atsiduso.

Ūmai, lyg baigtųsi progos paskutinieji 
akimirksniai, net garažan nepaskambinęs ma
šinos, nė rašalinės neuždengęs, Inokentijus 
užrakino kabineto duris, atidavė raktus kori-

□ ■

ALEKSANDRAS J. SOLŽENICINAS, kuriam 
paskirta šių metų Nobelio literatūros premija, 
Vakaruose tiek išgarsėjo, kad jo paskutinieji du 
stambūs veikalai “Pirmasis ratas” ir “Vėžio pa
lata” yra best selteriai visoje eilėje kraštų. O na
mie tarybinio skaitytojo šie veikalai nepasiekia, 
nežiūrint to, kad veikalų autorius pirmoj eilėj

> > •ne-'nčius savo tautie
čius, kurie savęs nežiūrėdami stengiasi išsaugoti 
nelaimingame krašte tiesą, teisybę, gailestingu
mą, laisvę. Jo pirmąjį kūrinį “Ivano Denisevi- 
čiaus gyvenimo viena diena”, dar prie Chruščio
vo buvo pavykę Tarybų Sąjungoje išleisti atski
ra knyga (1962); buvo išleistas iir lietuviškas 
vertimas.

“Pirmajame rate”, kurio čia duodama keletas 
nuotrupų, net lageris, kur vaizduojamieji didvy
riai yira patekę, parodytas išimtinis — praban- 
gingas. Tai “šaraška” — Maskvos priemiesty 
esantis lyg ir mokslinis institutas, Marino insti
tutas, speclageris privilegijuotiems mokslo žmo
nėms.

Šaraškoje ir aplink ją klostosi pagrindiniai 
“Pirmojo rato” įvykiai 1949 metų gruodžio 24— 
27 dienomis. Specialusis kalėjimas užpildytas 
rinktiniais kaliniais — fizikais, matematikais, in
žinieriais elektrikais, technikais, kuriem sudary
tos sąlygos ditrbti mokslinį tiriamąjį įstaigų bei 
savo specialybės darbą. Užtat jie ir pavalgo so
čiau ir gyvena padoriau: miega lovose su paklo
dėmis, o juodą duoną valgo ant stalų! Retkar
čiais gauna ir su giminėmis pasimatyti. Palygi
nus, tai Dantės “Dieviškosios komedijos” pirmo
jo rato atrinktieji kenčiantieji. Tačiau Šaraškos 
priviligijuotiems kabo grėsmė nugarmėti atgal į 
žemesniuosius pragaro ratus, į šaltosios šiaurės 
lagerius ar į Sibirą, iš kur jie buvo atrinkti.

Nobelio premijos laureatas Solženicinas yra 
pats praėjęs visomis šiomis lagerinio gyvenimo 
pakopomis. 1945 metais jį, 26 metų (dabar jis 
52 m.) artilerijos kapitoną, kovojantį fronte ir 
du kartus medaliu apdovanotą, areštavo Rytprū
siuose. Fizikos ir matematikos mokslų kandida
tas, už laiškuose pašieptą “žmogų su ūsais” iš
buvo lageriuose iki 1956 m. Po to prasidėjo jo 
rašytojo karjera, išgarsinusi jį visame kultūri
niame pasauly.

Solženicinas ir toliau rašo, nors Sovietų Rašy
tojų Sąjunga už bendravimą su Vakarais jį iš
metė iš savo narių tarpo. Gyvena jis prieglobsty 
po pasaulį keliaujančio violečelisto Rostropovi
čiaus. Vengdamas kokių naujų komplikacijų, ra
šytojas nieko iš užsieniečių žurnalistų neprisi
leidžia, su nieku nesikalba. Neįsileido nė žurna
listų, atvykusių paka’bčti, jam gavus Nobelio 
premiją.

doriaus gale dežuruojančiam valdininkui, ap
sivilko kasdieniniu paltu ir kone bėgom nu
sileido laiptais, prasilenkdamas su ministeri
jos tarnautojais, dėvinčiais auksu siuvinėtais 
drabužiais. Išbėgo į temstančios dienos drėg
ną orą, ir nuo staigių judesių pajuto paleng
vėjimą.

Prancūziško stiliaus pusbačiai klimpo į 
tirpstantį, purviną sniegą. Praeidamas pusiau 
uždengtu ministerijos šalutiniu kiemu pro 
Vorovskio paminklą, Inokentijus pakėlęs 
akis į viršų sudrebėjo. Naujajame Didžiosios 
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J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Prie Baltijos
ŽEMES DUONA

Iš juodo delno atiduota, 
Brandinta saule, oru ir šalna.
Nualpsta žemė, atidavus duoną, 
Pati palikus alkana.

Belaužydami duoną, žinom, 
Kad ji visur vienodai su pluta.
V ištiek, kur koki skonį jos pažinom — 
Krauju ir prakaitu pirkta.

O valgydami sočią stambią,
Kas vakarą užsnūstam alkani:
Nes gi ne čia įgijom savo garbę, 
Kartu su duona gimdami.

Tarpe didžiųjų laiko saulių
Ilgu spindėt grauduline žvake.
Tik pelenai, suspausti saujoj, 
Byloja duona atšakia.

Kaip šauksmo aidas, vis tolyn keliaująs, 
Taip laukiam duonos iš savos šalies.
Tegu kasryt jos prakaitas ir kraujas 
Akis ir lūpas, kaktą lies.

LELIJOS MALDA

O Viešpatie, išgirski mano tylą:
Aš noriu būt balta!
Te mano metas Tavo mirksnyje sušyla, 
Nors būčiau kelio dulkėm apnešta.

Kada vidudienio kaitra atlanko, 
Nurinkdama akių
Perlus, aš palinksiu gležna po Tavo ran- 
Ir nurinktomis ašarom verkiu, / kom

Nes noriu būt balta, maitindamosi
Šio juodžemio krauju,
Kol pagailėjęs prisiglausi mane pamosi 
Prie Tavo kojų baltu lapeliu.

BALTIJA

Apšarmojusi Baltija miega.
Bėga viesulu rogių marus sūkurys.
Žalios pėdos per lekiantį sniegą 
Sidabru kamanotų žirgų nepavys.
Kaukia vėjas užkimęs —
Pasivijo laukų vyturys,
Tamsią naktį arimuose gimęs.
Sugriovė.
Ašaroja ledinė tvirtovė.

Smėliu kojas vėl apžeria vėjas —
Tasai pats, kurs nešiojo balsąsias pusnis.
Kaip akmuo, pakelėj išgulėjęs, 
Pasvyruodama stoviu.
Kaip sena, samanota tarp kopų pušis, 
Erdvės dreba ir šniokščia — tuoj pliš.
Viršum jūrų ir girių šventovių
Paradas
Žemyną vainikuose vedas.

Kada Baltija ošusi liaujas,
Apkabina krantus drėgnos rankos tylos, 
Puta žydi jos mėlynas kraujas, 
Aš klausausi gelmių neišduotos bylos.
Ją paviršium surašo
Gryno aukso - gintaro raštu, 
Kad nebūt abejonės nė lašo: 
Amžinai
Prie Baltijos gimę mano namai.

Į NEMUNĄ

L

Kai skylanti sausra kristalai lyja, 
Putoja debesynai tekančiu plienu, 
Sirpina karštos lūpos šiurkščią augmeniją, 
Aš tavo prakaito rasa apsišlakštyt einu.

Praskleidus laiko nuometuotą šaką, 
Paklausiu, kuo ta žemė tylinti vardu.
Į Nemuną giliai pėdų išmintą taką, 
Kaip laimės deimantinį siūlą nutiestą randu.

Čia susitinka žymės mano veido
Su veidrodžio tamsaus šaltais ataspindžiais. 
Lyg rykštę graudžią švilpaujančio meldo, 
Ir mane apvelka žaliais šilkiniais marškiniais.

Bestovint ant slidaus akmens gleivėto, 
Nutyla kojų skausmas nuo gyvų lašų. 
Atlyžus saulė pradeda keliaut iš lėto, 
Atversdama senus lapus jaunatvės užražų.

Ir akys reginčių, aklųjų pirštai
Plačiam dangaus lanke išskaito LIETUVA. 
Kad niekada to dokumento neužmirštai, 
Į mano lauknešėlį įkrenta žvaigždė žalsva.

NEBAIGTI VAINIKAI

Pabaigti pint vainikų negalėsim niekad, 
Kol skubantys žemynai skečiatės jaunais žie- 
Atsiminimų nuolaužas paliekat / dais. 
Po gėlėmis ir jųjų pelenais.

Juokaudami anksti išskrido priešais vėją, 
Sugrįžtam nešini sparnais nulaužtais vakare. 
O lengvos snaigės tirpdamos įspėja — 
Nuskint paskiausio žiedo nevalia!

Tai vainikus nupinti nebaigtus paliekam 
Koplyčių prieangiuose ir šventovėse šeimų — 
Tenai, kur juos pabaigt nelemta niekam 
Pradžios nei pabaigos sugrįžimu.

ŠIE EILĖRAŠČIAI yra paimti iš naujos 
J. Augustaitytės - Vaičiūnienės knygos “Rū
pestis”, kurioje autorė toliau tęsia patrioti
nės minties misiją, reikšdama ją poetiniais 
vaizdais, tėviškės nostalgija, žemės, duonos 
mistiniu artumu žmogui, toli gyvenančiam 
nuo gimtojo krašto, bet iš jo semiančiam gy
vybės sultis ir gyvenimo viltį. □
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O KAS TAMSTA?
Atkelta iš 8 psl. 

Lubiankos pastate, į kuri vedė Furkovskos 
akligatvis, jam pasivaideno naujoviška pras
mė, ir tai jį šiurpu nukratė. Tasai devynia- 
aukštis pilkai juodas tvarinys buvo linijinis 
kovos laivas, o aštuoniolika piliastrų, lyg aš
tuoniolika patrankų bokštų nutįso jo dešinią
ja puse. Vienišą, menkutį Inokentijų traukte 
patraukė per nedidelę aikštę tiesiog panosėn 
to sunkaus, greitojo karo laivo.

Gelbėdamasis jis pasuko į dešinę pusę, į 
Kuzneckio Tilto gatvę. Ten prie pat šaligat
vio stovėjo taksi, ruošdamiesi nuvažiuoti. Ino- 
kentijus įsėdo mašinon, paliepęs vairuotojui 
važiuoti tiesiog pirmyn Kuzneckio Tilto gat
ve ir po to pasukti kairėn paliai ką tik už
žiebtas Petrovkos gatvės lempas.

Jis vis dar dvejojo — iš kur reikėtų skam
binti telefonu, kur nebūtų daugelio laukian
čiųjų, moneta į būdelės stiklą paakinančiai 
stūksinčių žmonių. Tačiau ieškojimas nuoša
lios būdelės dar labiau atkreiptų į jį dėmesį. 
Gal geriausia būtų pačioje žmonių spūsytje, 
kad tik aparatas būtų dusliai įtaisytas mūro 
sienoje. Pagalvojo dar, kaip kvaila klaidžioti 
pasiėmus liudininku šoferį. Tuo tarpu jis rau
sėsi po kišenes, ieškodamas penkiolikos ka
peikų monetos.

Tačiau netrukus visa tai pasidarė nebe taip 
jau svarbu. Minutėms beslenkant Inokenti- 
jus staiga nurimo: jis aiškiai pajuto, jog kito 
sprendimo nėra. Ar tai bus pavojinga ar ne, 
tačiau jei tai nebus atlikta...

Kai visada esi atsargiai apdairus, ar gali 
išlikti žmogum?

Prieš pat Medžiotojų Rato signalines švie
sas jo pirštai užčiupo ir ištraukė išsyk net dvi 
monetas po penkiolika kapeikų — tai sėkmės 
ženklas.

Pravažiavo universitetą. Inokentijus pamo
jo sukti dešinėn. Skubiai privažiavo prie Ar
batoj Inokentijus padavė vairuotojui du 
banknotus ir, neimdamas grąžos, nužings
niavo per aikštę, stengdamasis išlaikyti lėtą, 
vienodą žingsnį.

Arbatas jau skendėjo šviesų liepsnoj. Prie 
kino teatro tiršta eilė žmonių laukė patekti į 
“Balerinos meilės” filmą. Ant požeminio trau
kinio, metro, stoties esanti raudonoji raidė 
M vos buvo įžvelgiama pro tirštą miglą. Či
goniškos išvaizdos moteris pardavinėjo gel
tonos spalvos mimozos šakeles.

Reikia pasistengti visa atlikti kuo grei
čiausiai. Kuo trumpiausiai kalbėti — ir tuoj 
pat pakabinti ragelį. Tada ir pavojaus bus 
kuo mažiausia.

Inokentijus ėjo tiesiai pirmyn. Skubanti 
mergina prasilenkdama metė į jį žvilgsnį. 
Po to dar viena mergina.

Viena iš metro stoties lauko pusėje stovin
čių medinių telefono būdelių buvo tuščia, 
tačiau Inokentijus ją aplenkdamas įėjo į sto
ties pastatą.

Čia buvo keturi aparatai, įleisti sienon, ir 

visi užimti. Bet jo kairėje kalbantysis, kaž
koks praščiokas tipelis ir kiek įkaušęs, buvo 
bebaigiąs ir kabino ragelį. Pasikeisdamas su 
juo, Inokentijus skubiai žengė užtvaron ir 
rūpestingai uždaręs storo stiklo duris jas taip 
ir laikė viena ranka prispaudęs, o antrąja 
ranka, nenusimovęs nė pirštinės, virpančiai 
įmetė monetą ir rinko abonento numerį.

Po keleto užtrukusių, ilgų skambučių buvo 
pakeltas ragelis.

— Klausau, — pasigirdo moteriškas balsas, 
lyg tai atlaidžiai, lyg suerzintai.

— Sakykite, ar čia profesoriaus Dobroumo- 
vo butas? (Jis bandė pakeisti balsą).

— Taip.
— Būkite maloni, prašau, pakvieskite pro

fesorių, c
— O kas jo prašo? — moters balsas buvo 

sotus, aptingęs; ji tikriausiai sėdėjo ant sofos 
ir niekur neskubėjo.

— Matot... Jūs manęs nepažįstate... Bet tai 
ir nesvarbu. Tačiau man nepaprastai svar
bu — pakvieskite, prašau, profesorių! (Kiek 
daug nereikalingų žodžių ir vis per tą ne
lemtą mandagumą!).

— Bet profesorius negali prieiti ir kalbėtis 
su visokiais nepažįstamais žmonėmis, — da
ma įsižeidė, v

Jos tonas pasikeitė į tokį, kad, štai, ims ir 
pakabins ragelį.

O už veidrodinio stiklo, čia pat netoli ka
binų eilės, plaukė, skubėjo minia žmonių, 
vienas kitą lenkiančių. Kažkas jau ir prie Ino- 
kentijaus kabinos atsistojo į eilę.

— Kas tamsta toksai? Dėl ko tamsta man 
negali atsakyti į klausimą?

— Aš jums gero veliju! Aš turiu svarbią ži
nią profesoriui!

— O tai kas ? Dėl ko tamsta bijai pasisaky
ti vardą? (Trenkti dabar reikėtų ragelį. Kaip 
negerai turėti neprotingą žmoną!).

— O tamsta kas tokia? Ar tamsta jo žmona ?
— Jau dabar — ar tai aš turiu tamstai pir

ma pasisakyti?.. Atsakykite tamsta man!
Tuoj pat nuspausti svirtelę! Bet reikalas 

sukasi ne vien apie profesorių... Inokentijus 
jau siuto ir nebesistengdamas pakeisti savo 
balso ar kalbėti patylomis, jis susijaudinęs 
įtikinėjo per ragelį:

— Paklausykite! Klausykite! Aš turiu pro
fesorių įspėti apie gresiantį pavojų.

— Apie pavojų? — moters balsas atlyžo ir 
nutrūko. Tačiau ji nenuėjo vyro pakviesti, 
anaiptol. — Tokiu atveju aš juo labiau ne
galiu jo pašaukti! O gal tai netiesa? Kaip 
galite įrodyti, kad sakote teisybę?

Inokentijųi kabinos grindys svilo po pa
dais ir juodasis telefono ragelis, pritvirtintas 
masyvia plieno grandine plūduriavo jo ran
koje.

— Klausykite! Paklausykit! — jis šaukė nu
sivylęs. — Kai profesorius buvo komandiruo
tėje Paryžiuj, jis pasižadėjo savo kolegoms 
prancūzams kažką perduoti! Na, kažkokį me
dicinos preparatą. Tai turėsiąs padaryti šio

mis dienomis! Užsieniečiams! Ar jūs supran
tate? Na, šitaip daryti tai jau negalima! Už
sieniečiams — nieko neperdavinėti! Iš to ga
linti susidaryti ištisa provoka...

Tačiau — ragelyje kažkas klyktelėjo, ir 
stojo tyla, minkšta kaip vata, be jokio dūz
gimo ar skambučių.

Kažkas nutraukė ryšį.

82 skyrius

PALIKITE VILTĮ VISI ĮEINANTIEJI

Diena baigėsi sėkmingai. Nors baimės 
Inokentijus ir neatsikratė — o nakties metu ji
nai tik stiprėti galės — tačiau ir lygvaros būk
lę, kurios jis po vidudienio pasiekė, jam se
kėsi išlaikyti. O dabar, vakarui, jam reiktų 
pasislėpti teatre, kad liautųsi baiminęsis 
kiekvieno durų skambučio.

Tačiau suskambo telefonas. Nedaug buvo 
likę laiko iki teatro, kai iš vonios kambario 
įėjo Dotti, *) įraudusi ir tokia daili, įsisiau
tusi į purų apsiaustą, įsistojusi į šlepetes, dar 
nenusiėmusi guminės maudymosi kepurai
tės.

Inokentijus stovėjo įsmeigęs žvilgsnį į te
lefoną, lyg šuo į ežį.

— Dotii! Atsiliepk! Manęs nėra namie ir 
tu nežinai kada aš būsiu. Kad juos velnias 
rautų, dar vakarą sugadins!

Viena ranka prilaikydama apsiausto klos- 
tis, Dotti priėjo prie telefono.

— Klausau... Jo nėra namie... Kas, kas? — 
Staiga meiliai nušvito jos veidas. — Sveiki, 
draugas generole! Taip, dabar pažįstu... — 
(Į šalį, vyrui) — Šefas! Gerai nusiteikęs.

Inokentijus sudvejojo. Šefas gerai nusitei
kęs, o asmeniškai skambina vėlų vakarą.

Žmona pajuto jo susvyravimą.
— Vieną minutėlę, girdžiu, durys atsidarė, 

tai jis, turbūt... Taip ir yra... Inijau! Nusivilk- 
si vėliau, skubėk čionai, generolas prie tele
fono!

Nors Datnara jaunystėje nepasekė sesers 
Dineros pavyzdžiu ir nesimokė vaidybos 
meno, tačiau gyvenime suvaidinti sugebėda
vo visai natūraliai. Iš jos balso tono stovinty- 
sis prie antro telefono galo, kad ir koks už
kietėjęs ir įtarus jis būtų, tegalėjo ryškiai 
vaizduotis Inokentijų delsiantį tarpdury — ar 
nusimauti kaliošus ar ne — po to, ryžtingai 
atskubantį su jais per kilimus ir stveriantį 
telefono ragelį.

Šefo balsas buvo malonus. Jis galįs praneš
ti, kad tik ką galutinai patvirtintas sprendi
mas apie Inokentijaus paskyrimą pareigoms 
į užsienį; trečiadienį reikėsią skristi į Pary
žių, o rytoj — perduoti reikalus čia ministe
rijoj. Dabar pat Inokentijus turįs trumpam 
pusvalandžiui užsukti suderinti keletą deta
lių.. Generolas jau pasiuntęs mašiną Inoken- 
tijų atvežti. {Bus daugiau)

*) Dotti — Dotnara Volodina^ Inokentijaus Vo- 
lodino žmona, prokuroro Makarygino duktė.
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KAZYS S. KARPIUS...

Atkelta iš 7 psl. 
valstybių, Meksikos, dar nekomu
nistinės Kubos...).

Dideliu K. S. Karpiaus gyveni
mo ramsčiu yra buvusi žmona 
Ona, klevelandiškių verslininkų 
Virbickų duktė (mirusi prieš ke
letą metų).

“Tautiškame gyvenime negalima 
pavargti”, kalbėjo pagerbimo baliu
je adv. A. Lapinskas. “Negalima nei 
išeiti į pensiją...” Sukaktuvininkas, 
nors jau itr senokai pensijos am
žiaus, kaip regime, nepavargęs per 
50 su viršum spaudos darbe, gerai 
jaučiasi ir šiandieną, būdamas pa
vyzdžiu jaunesniems už save.

Norint bent po kelius sakinius 
aptarti K. S. Karpiaus apysakas, 
reiktų ištiso straipsnio, išeinančio 
iš šio reportažo rėmų. Skaitytojas 
galės nesunkiai įsivaizduoti, kokį 
bagažą yra autorius sukrovęs isto
rinėmis apysakomis ir vaidinimais, 
jeigu čia surašysime tik vardus, su 
vieno sakinio aptarimais. Taigi, štai 
K. S. Karpiaus apysakų ir vaidini
mų sąrašas:
ALGIS IR GIEDRUTĖ — trage

dija iš ankstyvų Lietuvos krikš
tijimo laiku, apie 1200 m. (152 
psl., 1925)/

ALPIS, KĘSTUČIO IŠLAISVIN
TOJAS — D. L. Kunigaikščio Kęs

tučio patekimas pas kryčiuočius; 
jį išlaisvina iš Marienburgo pilies 
belaisvis jaunuolis Alpis ir kartu 
su Kęstučiu pairvyksta i Trakus. 
(288 p., 1942).

ATGIMIMAS — drama iš kovų už 
spauda rusu priespaudos laikais. 
(90 psl., 1928).

BAUDŽIAUNINKĖ — melodra
ma iš baudžiavos laikų. (72 p., 
1930).

BALTIJOS ARAS — istorinė apy
saka iš nuotykių su vykingais XI 
amžiuje, norvegų karaliaus Ola- 
vo laikais. (327 p., 1928).

BIRUTĖ IR KUPRELIS — iš XIII 
a. santykių su Rygos kardinin
kais, kun. Šventaragio laikais (Ši 
Birutė ne Vytauto motina.) (94 p. 
1927.).

DU BROLIAI — istorinė apysaka 
iš lietuvių kovu su mozūrais lai
ku. (35 psl., 1930).

DVI SESERYS — apysaka iš Bab- 
cinos dvaro, did. Lietuvos etmo
no Jonušo laikais. (124 p., 1937). 

DIVORSAS — komedija iš ameri
kiečių lankymosi Lietuvoje litų 
gadvnėje. (64 psl., 1929).

EKSCELENCIJA — komedija iš 
amerikiečių nuotykiu lankantis 
Lietuvoje. (73 p., 1927).

GALIŪNAS — drama iš pasakišku 
lietuvių kovų su “žmogėdžiais iš 
jūros” — vikingais. (79 p., 1927). 

JUODAS KARŽYGIS — apvsaka 
iš gilios Lietuvos senovės (ji pri
vedė autorių parašyti vėliau “Me- 
rūna”) (430 psl., 1927).

JAUNYSTĖS KARŠTIS — ko- 
medijėlė, pirmasis autoriaus raš
to bandymas. (20 p., 1915).

JUOZAPAS IR ZELBORA (1 v.) 
ir PARAONO SAPNAS (II v.), 
biblinė drama iš Juozapo laiku 
Eeipte. (117 p., 1927).

JŪROS MERGA ~ iš lietuvių nuo
tykių su vikingais, puldinėjančiais 
lietuvius iš jūros. (300 p., 1931).

“KRYŽIOKAS” — komedijėlė. 
(24 psl., 1923).

KRYŽEIVIS — iš XII a., kai į 
Lietuva veržėsi kryžiuočiai. (359 
psl., 1929).

KLAJŪNAS — iš Algirdo ir Kęs
tučio laikų, kai Jaunutis, netekęs 
sosto, su savo draugu išvyko į 
rusų žemes. (223 psl., 1932).

MERUNAS — Juodo karžygio sū
nus; apysaka sąryšyje su Apuolės 
kasinėjimų daviniais, iš lietuvių 
nuotykiu su skandinavais puoli
kais X a. (512 psl., 1934).

NENORĖJAI DUONOS — kome
dijėlė iš studentu gyvenimo. (19 
psl., 1915).

PALANGOS PONAITIS — antra 
komedija iš serijos amerikiečių 
nuotykiu Lietuvoje. (69 p., 1929). 

SAMSONAS IR DELILA — dtra- 
ma iš biblinio narsuolio gyveni
mo. (110 p., 1923).

TRIMITAS — rinkinys vėlesnių 
eilėraščiu. (144 psl., 1920).

TAUTOS VAINIKAS — anksty
vieji eilėraščiai, išleisti kartu su 
kitų autorių eik, tilpusiais “Dir
voje”. (172 psl., 1919).

VARGŠŲ KARALIENĖ — pradi
niai žingsniai i istoriniu apysakų 
rašymą, privedę prie lietuvių is
toriniu apysakų rašymo. (242 p., 
1929).

ŽENTAI IŠ AMERIKOS — kome
dija iš amerikiečių lankymosi 
Lietuvoje. (56 psl., 1929).
Prie šio sąrašo tenka dar plridurti 

apie 10 Įvairaus turinio — mokslo 
populiarizacijos, — knygų. Sąrašą 
užbaigiant paminėtina ar ne septy
netas knygų dar rankraščiuose, tarp 
kurių dar vienas eilėraščių rinkinys, 
ketvertas vaidinimų, pora kelionių 
ar įrašymų po Lietuvą ir po Ameri
ką.

Visi spausdintieji dalykai seniai 
išparduoti, autorius savo laiku buvo 
skaitomas, jo istorinėmis apysako
mis, paremtomis nuotykiu, dauge
lis jaunimo ir senimo praturtino ne
gausias senosios Lietuvos istorines 
žinias, regėdami savo protėvius nar
sius, kovojančius dėl savo krašto 
laisvės, mylinčius gimtąją žemę, (r.)

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti

Česlovas Grincevičius, Geroji vasara. 
Mozaikinis romanas. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, 1970. 264 psl. Kaina $5. 
Viršelio aplanką piešė N. Vedegytė-Palu- 
binskienė.

Bronys Raila, Versmės ir verpetai. Aki- 
mirksniy kronikos 3. Broniaus ir Antaninos 
Budginy leidinys, 1970. Platintojas "Drau
gas", 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629 
Kaina $5.00, 352 psl. Viršelio piešinys — 
K. Jezersko.

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė, Rūpestis. 
Eilėraščiai. 130 psl. Išleido J. Karvelio 
Prekybos namai Čikagoj. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė. 1970 m. Kaina $4.00.

L. Vaičiūnienė, Nepriklausomos Lietuvos 
mokytojas ir jo darbo aplinkybės. (Iš 1969 
mėty užrašy). Išleido Chicagos L. Litera
tūros Draugija, 1970 m. Atspaudas iš 
"Naujieny" 1970 m. vasario 9 — 21 d. 
atkarpos. 70 psl. Kaina $1.00.

Edmundas Jasiūnas, Civilinė aviacija 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Išleido 
Chicagos Liet. Literatūros Draugija, 1969. 
32 psl. Atspaudas iš "Naujieny" 1969 m. 
lapkr. 1 — 5 d. atkarpos. Kaina $1.00.

Matas Milukas

Matas Milukas, Lietuvai atsiku
riant palikęs New Yorke lietuviš
kąjį spaudos darbą (bei biznio — 
laivakorčių parūpinimo agentūrą), 
brolio kun. A. Miluko palaimintas, 
parkeliavo atgal į tėvynę, į naują 
veiklą. Su šeima apsistojo Kaune, 
bet per 10 metų plačiai darbavosi 
po visą kraštą. Kūrė bendroves, sa
vo ir kitų amerikiečių kapitalu, ir 
jomis vadovavo, štai jos: Pirmasis 
chemijos pramonės fabrikas “Ato
mas” Kaune (1922); malūnas ir 
elektrinė prie Dubysos, davusi A- 
riogalos miestini; šviesą (1924); Vil
nų karšykla, verpykla ir vandens 
malūnas ant Dubysos tarp Raseinių 
ir Šiluvos (1926); lentpiūvė, vėliau 
laivų statykla, ant Nemuno ties Se
redžium (1928).

Nuo 1930 m. M. M. dirbo Lietuvos 
Banke, Kaune, vyresniuoju kasiinin- 
ku ir seifų skyriaus vedėju, šiose 
pareigose išbuvo iki I-jo bolševik
mečio ir tuo būdu tapo liudininku 
sovietinės nacionalizacijos ekscesų 
bei žmonių nuosavybių konfiskacijų.

1944 m. delsdamas traukėsi iš 
Lietuvos, paskui savo šeimą, rudens 
mėnesius praleidęs pafrontėse, per
sirengęs, skerdžiumi.

Iš M. Miluko plačiau pasklido 
tėvynėje likusiems pirmosios žinios 
apie pabėgusių gyvenimą karo ir po
kario metais Vokietijoje, kai 1947 
jis nusiuntė Lietuvon 30 mašinėle 
rašytų puslapių dabar vadinamo 
“samizdato”, kuriame nupasakojo 
ir karo vargus ir net atsivejančių 
rusiškų - komunistinių pareigūnų 
siaubingą “veiklą”.

šiuo metu M. M. gyvena New 
Yorke, apsuptas sūnų-marčių bei 
dukteru-žentų ir šeimose augančių 
vaikaičių būrio. 85 metų našta ne
beleidžia naujiems darbams, užtat 
pensijos poilsis yra tikrai užtarnau
tas. (a.)

Red. prierašas. “Lietuvių Dienų” 
redakcijoje, redaguodamas anglų k. 
skyrių ir darydamas parašų ver
timus i anglų kalbą, dirba Mato M. 
vyriausias sūnus, buvęs Sibiro trem
tinys Antanas A. Milukas.

Kitais metais minėsime kun. An
tano Miluko — lietuviškos spaudos 
apaštalo Amerikoje — 100 metų 
sukaktį.

Dair galima įsigyti 
Bernardo Brazdžionio 

knygą

"POEZIJOS PILNATIS"
Vienas platintojų rašo:
“Gavau “Poezijos pilnaties” nau

ją siuntą; tik spėjau išpakuoti, ir 
tuoj pat visą dešimti išpirko!

Atsiųskite dar...”

Už savo kūrybą B. B. yra apdo
vanotas Lietuvos Valstybine litera
tūros premija; knygoje, tarp kitų, 
yra atspaustas poeto žodis, pasaky
tas premijos įteikimo šventėje Vil
niuje (1940 metais).

Knyga turi beveik 600 puslapių, 
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.

Išleido ad hoc susidaręs komite
tas, “Lietuvių Dienų” leidyklai ben
dradarbiaujant. Kaina $10

Užsisakyti:
Brazdžionio Rinktinei Leisti Komi

tetas
arba “Lietuvių Dienos’’
Adresas abiejų tas pats
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

BEACON MOTOR HOTEL
Atvykus j Kaliforniją, kviečiame |

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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Simpoziumo jaunimui metu (iš kairės): LKDS-gos pirm. A. Kasuiaitis, 
svečias iš Paryžiaus — inž. A. Venskus, kun. Stasys Yla. Kalba A.
Stasulaitis: _ . •• . .

"... pačios emigracijos gyvybė pirmiausia priklauso ne nuo fizinio ry
šio su kamienu, bet nuo pačios emigracijos valios...’”

Dalis jaunimo simpoziumo dalyvių. Iš kairės: D. Tamuilonytė, A. Razgai 
tis, E. Razgaitytė, E, Čepas.

Simpoziumo dalyviai: J. Staniškis, P. Kliorys, A. IdzeFis, P. Mikšys.
Visos foto nuotraukos Kazio Razgaičio

The symposium for youth, with A. Kasuiaitis, chairman of Lithuanian 
Christian Democrats Assocition, president.

LAIKO IMPERATYVAI

/ Atkelta iš 5 psi.
Šios dvi srovės —vadovaujan

čių sluogsnių papuvimas ir jau
nosios kartos persistengimas įta
koja ir lietuviškuosius “revoliu
cionierius”. Iš čia ir anos beideo- 
loginės ir bepasaulėžiūrinės idė
jos, taip subtiliai peršamos lietu
viškajam jaunimui.

Tačiau nesunku matyti šių idė
jų iškrypimas, nes jos yra tuščia
vidurės. Visų pirmiausia beideo- 
loginių idėjų skelbėjai prieštrauja 
patys sau, nes skelbdami kovą 
idelogijoms ir pasaulėžiūroms, jie 
atstovauja taip pat filosofinei sis
temai, ideologijai, kuriai tarnau
ja su fanatišku ištikimumu. Taigi 
jie kovoja prieš tai, ką savo dar
bu liudija. Iš antros pusės, jei šių 
idėjų siūlytojai ir būtų nuoširdūs, 
jų skelbiamos tezės neišlaiko tie
sos kritikos. Bepasaulėžiūrinio ir 
beideologinio žmogaus iš viso 
nėra, ypač organizuotoje, civili
zuotoje, pluralistinės bendruome
nės plotmėje. Ir negali būti. Ly
giai netiesa remiasi tie, kurie ta
ra, jog tauta, taika, bendruome
nė. jaunimas ir 1.1, kaip realybės 
ir kaip sąvokos yra beideologi- 
nės. Taika nieko nesako, jei joje 
nesukauptas tikrasis jos turinys. 
Katvno, Dachau, Sibiro taika nė
ra Kūrėjo leista taika. Laisvė nė
ra laisvė, iei ji yra Kremliaus lais
vė. Vienybė nėra vienybė, jei ji 
yra nelaisvės vienybė. Žodžiai, 
terminai tie patys, bet už tu žo
džiu slypinčios sąvokos ir realy
bės yra diametraliai skirtingos.

Pagaliau ar nebūdinga, kad 
beideologiniai pranašai visuomet 
niekina krikščioniškąją pasaulė
žiūrą ir ideologijas ir tik retai ta 
ir tas, kurios pagrįstos ateistiniu 
nusistatymu bei materialistmiu 
pamušalu. Tautiškumas dievina
mas. bet i;s turi išsiveržti iš krikš
čioniškosios tiesos rėmu. Kultūra 
vra vertinga, iei ii iš savo orbitos 
išiimo'ia bet kokias krikščionybės 
apraiškas ir 1.1.

Iš tikruių ne pasaulėžiūrinė ar 
ideologinė sąmonę kenkia žmo
gui ir bendruomenei, bet tas be- 
ideologinis analfabetizmas, ar, 
dar blogiau. — ideologinis fana
tizmas. kuris nenakenčia kitaip 
manančiu ir prieš juos kovoja net 
neleistinomis ir nemoraliomis 
pramonėmis.

Iš tikrųjų mums reikia daug 
daugiau pasaulėžiūrinio subren
dimo, kuris yra ypatingai svarbus 
šiandienos mūsų jaunimui, išsta
tytam į painias gyvenimo kryž
keles tiek Vakarų pasaulio, tiek 
lietuviškosios išeivijos plotmėje. 
Krikščioniškoji pasaulėžiūrinė są
monė suteikia gyvenamajai rea
lybei gylio ir tiesos dimensijos ir 
užsklendžia anarchines bei nihi
listines ilaužas.c

Dar daugiau. Jaunimas turėtų 
pasaulėžiūrinę sąmonę integruoti 
į savo gyvenimą kaip vieną pa
grindinių visuomeninio reiškimo
si elementu.

Didžiuotis nuomonės neturėji
mu ar jos neginti, reiškia, didžiuo
tis tuo, dėl ko reikėtų kuo dau
giausia rūpintis. Prasmingas reiš
kimasis visuomenje reikalauja su
brendusios, atviros, organizuotos, 
disciplinuotos pasaulėžiūrinės są
monės, siekiančios visa palenkti 
Tiesos, Gėrio ir Grožio tarnybai.

2.
Šalia pasaulėžiūrinio subrendi

mo ir integralumo, jaunimas tu
rėtų atsiskleisti politinei realybei. 
Apolitiškumas į mūsų jaunimą 
atėjo taip pat per vyresniuosius, 
tiek dar iš Lietuvos, ryšium su 
ten tuo laiku egzistavusiomis są
lygomis, tiek iš amerikinės aplin
kos, kuri persunkta opozicija va
dinamajai “valdančiajai klasei” 
— establishment’ui.

Tačiau ir ši idėja persunkta 
tiek priešprieša, tiek netiesa. Iš 
vienos pusės demokratinė egzis
tencija neįmanoma be partinės 
politikos, kaip valstybinė egzis
tencija neįmanoma be politikos. 
Politika yra kraujas, tekąs vals
tybinio kūno gyslomis; politinės 
partijos ir grupės yra deguonis, 
kuris tą kraują maitina. Atimti iš 
jaunimo politinę sąmonę ar norą 
politika domėtis ir joje veikti, 
reiškia atimti jam dali jo visuo
meninės sudėties, jo pilietinės as
menybės.

Demokratijos eroje mes esame 
apspręsti politikos daugiau negu 
manome, ir iš jos vaduotis reikš
tų grįžti į visuomeninį analfabe
tizmą.

Iš kitos pusės ne vienas tų, ku
rie tiek išeiviją, tiek jaunimą 
bando “saugoti” nuo politikos, 
tai daro grynai politiniais sume
timais, nes lengviausia politiškai 
išnaudoti tuos sluoksnius, kurie 
yra politiškai neišprusę. Šviesi 
politinė sąmonė ir principingu
mas yra demokratinio gyvenimo 
pagrindiniai stulpai. Pagaliau juk 
mūsų kova tiek dabar, tiek le- 
menčiuose momentuose yra ir 
bus iš esmės politinė kova. Todėl 
neigti politinį interesą reiškia 
neigti ir laisvės kovų interesą.

3.
Tiek pasaulėžiūrinis integralu

mas, tiek politinis principingu
mas reikalingas tam tikro inte
lektualinio pajėgumo ir analitiš- 
kumo. Rafinuotos pastangos ma
nipuliuoti visuomenę ir jaunimą 
yra dažnai pagražintos intelek
tualiniu dažu. Tokias pastangas 
suprasti, idėjas neutralizuoti, ak
ciją vykdyti reikalingas žinių ba
gažas bei apskritai intelektuali
nis pajėgumas. Jaunimas šalia
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profesinio lavinimosi turėtų są
moningai studijuoti socialinių, 
ekonominių ir politinių mokslų 
pagrindus. Nedažnas jaunasis 
taps politiku, bet kiekvienas švie
sus žmogus turėtų būti susipaži
nęs su šiandienos politinių srovių 
socialinių sąjūdžių ir strateginių 
krypčių pagrindais.

Toks žinojimas suteikia jiems 
reikiamo kritiškumo analizuojant 
tiek tarptautinės politikos vin
gius, tiek lietuviškos bei ameriki
nės politikos niuansus. Ne vie
nam ir Berlyno problema, ir 
Vietnamo karas, ir Čekoslovaki
jos tragedija, taip net ir Lietu
vos vergija atsivers kitoje švie
soje.

4.
Į šiuos gyvenamojo laiko im

peratyvus sąmoningai jungiu ir 
tautini apsisprendimą, kaip lais
vai prisiimtą vieną pačių didžių
jų žmogiškų vertybių. Jei iš vie
nos pusės tautinė priklausomybė 
negali būti pagal įnorį kaitalio
jama, iš kitos — ji neturi virsti 
šovinistiniu užsispyrimu ar sen
timentaliu ramsčiu be gilesnio 
žmogiško turinio. Tautiškumas 
turi būti surastas ir ugdomas jo 
prasmingose ribose, neužsisklen- 
džiąs savanaudiškoje savybėje ir 
neišnykstąs beprasmiškame kos
mopolitizme. Toks tautiškumas 
padės nustatyti ir tinkamas san
tykių formas tarp tautos kamie
no pavergtoje Lietuvoje ir dia
sporoj - išeivijoje. Tokiu būdu 
tuomet tie santykiai tarnaus ne 
politiniams priešo tikslams — 
skaldyti mūsų jėgas, bet prasmin- 
gesniam abiejų tautos dalių dva
siniam ryšiui stiprinti, kurio ne
galima sutraukyti nei fiziniu iš
siskyrimu, nei kitokiais fizinais 
būdais.

5.
Pagaliau į šių imperatyvų eilę 

jungtinas ir akcijos momentas. 
Neturiu čia galvoje jokios spe
cialios akciios vienoje ar kitoje 
srityje, tik akcija lietuviškoje dir
voje apskritai. Specifiškai tesiū
lau viena: tebūna ši akcija pras
minga. Nesūmkime veiklos srities 
tik dėl to, kad ii lengva ar ma
loni. ar teikia daugiau prestižo 
— tikro ar tariamo. Neišsijunki- 
me iš veiklos remdamiesi bet ko
kiais argumentais. Tik retas ju 
turi pateisinamu. Visi atrastume 
Lno pasitpfsinti. Tačiau neužsiim- 
kime ir tokiais darbais, kurie ne- 
tamauia niekam, išskvrus asme
ninei fratifikaciiai ar panašom 
savvbiniorn, dažnai savanaudiš
kam tikdni. Pr?5 sminga s okt,7v'1- 
mas — štai atsakymas i išeivijos 
skvlima. k”rts mūsų Seivuose nė 

išvengiamas.

Politinės išeivijos būsena nėra

Lietuviškos radijo valandėlės

BALTIMORĖS LIET. RADIJO PROGRAMOS VEDĖJAS 
A. JUŠKUS

Kas New Yorko ir New Jersey 
lietuviams yra Jokūbas Stukas su 
jo radijo valanda “Lietuvos atsimi
nimais”, tas Baltimorės ir Washing- 
tono lietuviams yra Albertas Juozas 
Juškus, kuriam š. m. birželio 25 d. 
suėjo 50 metų amžiaus. Jis drauge 
su Kęstu Laskausku nuo 1948 m.

normali. Emigracija yra iš ne
tvarkos, netvarką atspindi ir turi 
būti pergalėta. Ją pergalėti ir pa
jungti vaisingam darbui reikia 
atspėti ir paklusti gyvenamojo 
momento imperatyvams, juos sa
vo ruožtu sujungiant su nekintan
čiais principais. Mūsų uždaviniai 
nėra lengvi, bet yra aiškūs: at
pirkti emigraciją kūrybine veik
la. Nei pasidavimas, nei drung
nas angažavimasis šios misijos 
neatliks. Kaip Dievo tautos na
riai mes turime purenti Kristaus 
dirvą. Kaip Lietuvių tautos na
riai, turime arti tuos dirvonus ir 
sėti tas sėklas, kurios išdaigins 
tautai ir valstybei laisvę ir ne
priklausomybę.

Tenegąsdina mūsų uraganai, 
jei savo laivą esame pritvirtinę 
prie nesugriaunamos uolos. Jei 
yra sistema, kuri šiandienos re
voliucinėse bangose švyti uosto 
švvturio šviesa, jos vardas — 
krikščioniškoji demokratija, jos 
šaltinis — Evangelijos gelmė, jos 
siekis — kova už žmogaus didybę 
ir laisvę.

pradžios veda Liet. Radijo valandą, 
girdimą kas sekmadienį 10-11 vai. 
ryto. Šiame darbe ištesėtieji 22 me
tai yra ištikima tarnyba lietuvybei.

Neturėdami Baltimorėj didesnės 
savitarpio jungties nei savo laikraš
tėlio ar kultūrinių suėjimų šeštadie
niais, ar dažnesnių susirinkimų Tau
tinėje svetainėje, Liet. Radijo Va
landos reikšmę ypač juntame. Dva
siškai ji mus visus sieja kirūvon.

Daug Juškaus darbo įdėta Bal
timorės svetainėje, kurios šėrų pir
kėjų tarpe jo tėvas buvo pats di
džiausias. Šios bendrovės valdyboje 
Alb. Juškus išbuvo 16 metų, iki 
profesijos pakeitimas tarnyboje (į- 
stojus į ugniagesius) sukliudė jam 
toliau pasilikti valdybos nariu. Bū
damas visokeriopai nagingas, jis 
daug yra prisidėjęs prie Tautinio 
Namo pataisymų. Nesišalina jis ir 
nuo kitos lietuviškos veiklos: akor
deonu jis palydi tautinius šokius, 
salės scenoje jis tvarko šviesas ir 
garsintuvo prietaisus; jis dainuoja 
jau kelintame liet, chore. “Dainos” 
draugijos chcre jis susipažino ir su 
savo dabartine žmona, Elzbieta 
Preibyte, kuri yra puiki jo bendra
darbė. Juodu išaugino du sūnų ir 
dvi dukteri; visi keturi perėjo Šv. 
Alfonso liet, parapinę mokyklą. 
Nors jis nelankęs jokios lietuviškos 
mokyklos, lietuviškai gerai kalba ir 
rašo. Gerai susipažinęs su lietuviš
kais reikalais ir Lietuvos laisvės by
la.

Tarp keliolikos šimtų Baltimorės 
lietuvių čiagimių, Juškus išsiskiria

Albertas J. Juškus — Baltimorės 
lietuvių radijo valandėlės vedėjas, 
vienas veikliųjų senosios emigraci
jos išaugintų lietuvių,

A. J. Juškus, director of long 
standing Radio Program for Lith
uanians in Baltiiimore. He is also 
Assistant Superintendent of Fire 
Maintenance in Baltimore, Md.

nuoširdumu lietuviškam reikalui. 
Savo draugišku būdu ir judrumu, 
savo paslaugumu, visuomet jaukia, 
giedria nuotaika jis sumezga siūlus 
tarp senosios ir naujosios ateivijos, 
sklandžiai užlygindamas jų skirtu
mus. Juškaus asmenyj turime pa
vyzdį, kad galima būti geru šio 
krašto piliečių, nenusigręžiant nuo 
savo tėvų palikimo ir neatsižadant 
savo gimtosios kalbos. Būdamas 
tikru amerikiečiu, lietuvybei jis a- 
paštalauja čiagimių lietuvių tarpe.

Čiagimių tarpe, tur būt, reta kas 
dabar bepalaiko ryšius su giminėmis 
Lietuvoje. Juškus yra išimtis: jis 
ne tik susirašinėja laiškais, bet ir 
dovanų nusiunčia.

A. J. Juškus yra vienas tų vei
kėjų. kurie nesislapsto su savo lie
tuviška kilme ir savo tautos vardu 
nebijo išeiti viešumon. Kai kartą 
čia viešbuty buvo piketuojamas so
vietų ambasadorius, lietuviams le- 
gijonieriams atstovavo vienas uni
formuotas Juškus, išdidžiai nešda
mas legijono vėliavą ir tuo atkreip
damas stambiausio vietos dienraščio 
The Sun dėmesį. Juškų matėme ir 
New Yorke, kur 1965 m. vyko pa- 
baltiečių demonstracija.

Šiuo metu Juškus, neseniai pakel
tas į ugniagesių kapitonus, eina viso 
miesto ugniagesių vartojamų prie
taisų ir mašinų priežiūros ir taisymo 
centrinių dirbtuvių viršininko pa
dėjėjo pareigas (B. M.)
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Iš ARGENTINOS LIETUVIŲ ORGANIZACIŲ SĄJUNGOS VEIKLOS —

ALOS Tarybos posėdis — valdyba ir organizacijų atstovai. Iš kairės — 
I eilėj: Jz. Švenčionis, Leonas Ryšelis, Julius Mičiudas, Kazys Kliauga, 
ALOS tarybos pirm. Arturas Mičiudas; II eilėj: Brolis Pijus Gudelevičius, 
Vincas Grigaitis, Juozas šiušis (LD bendradarbis), R. Staiioraitis ir Leo
nardas Sruoga (Buvo ir daugiau posėdžio dalyvių, bet į šią foto nuotrauką 
nepateko). Foto A. Kirstukas

ALOS tarybos posėdyje liepos 10 
d. parapijos salėje dalyvavo 25 at
stovai (organizacijų ir spaudos).

Svarstyta svarbūs organizacijų 
reikalai, ypač gatvės vardo (Litua- 
ni.a) gavimas Quilmes-Bs. Aires 
priemiestyje. Sudayta komisija 
(ALOS pirm. A. Mičiudas, kun. A. 
Steigvila ir J. šiušis) lankėsi pas 
burmistrą, tarpininkaujant kun. 
Palubinskui. Burmistras pareiškė, 
kad lietuvius pažįstąs kaip gerus 
ir darbščius žmones (jo šeimoje 
auklė buvusi lietuvė). Gatvės var
dą duoti pažadėjo.

Su džiaugsmu sutikta žinia, kad 
Oordobos mieste (už 900 klm. nuo 
Bs Airės) Susivienijimo 6-to sky
riaus pastangomis gauta gatvės var
das LITUANIA. (Š.)

25 delegates representing their 
societies convened in Buenos Aires 
lin July for a session of the Council 
of Argentinian Lithuanian Organi
zations Society (ALOS). Part of 
plenary meeting, left, and the new
ly elected Board members, right.

Scena iš muzikinio veikalo “Pirš
lybos Šapnagiuos”.

Skerdžius (R. Selenis) pasakoja 
jaunimui apie senus laikus ir pra
deda piršti Verutei Jurgį.

Veikalą pastatė Stasio Sližio ve
damas Jaunimo choras Detroite.

Foto K. Srogausko

Scene from a musical “Match
making in šapnagiai”, staged by 
Youth choir in Detroit, Mich.

ARGENTINA — Naujai išrinktoji 
ALOS (Argentinos Lietuvių Organi- 
zacių) tarybos valdyba ir Spaudos 
taryba.

Iš kairės (sėdi) II sekr. Ona Kai- 
reliėne, ALOST pirmininkas Artu
ras Mičiudas; II eilėj stovi: vicep. 
Kazys Kliauga, ižd. Julius Mičiu
das, sekr. Leonardas Sruoga.

Foto A. Kirstukas

VEIDAI IR VAIZDAI
(Faces and Places)

XXXV Tarptautinėje Meno Biena
lėje Amerikos paviljone buvo išsta
tyti penki dail. Romo Viesulo gra
fikos darbai — nuotraukoje matyti 
du : Yonkers I ir Yonkers II.

Bienalės atidarymo foto nuotrau
koje matome (iš k.):dail. R. Viesu
lą, Amerikos paviljono komisionie- 
rfių Lois Bigham, pav. direktorių 
Henry Hopkins, Amerikos Ambasa
dos reikalų patarėją Al. Klieforth, 
Jūra Gailiušytę - Viesulienę, vice- 
komisionierę Margaret Congswell. 
Bienalė truko iki spalio 24 d.

Two etchings of Romas Viesulas 
were on display at Bienalle Inter
national XXXV in Venice, Italy.

Artist, left, and his wife, second 
from right, amongst American of
ficials.
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Br. Marijošius Piemenėlis - vargdienėlis
Cow Iierder

Antano Marti jošiaus, muziko ir 
chorvedžio, sūnūs, išaugo ir žymiai 
reiškiasi! muzikos pasaulyje: Vytau
tas — garsus dirigentas, Romanas 
— solistas baritonas (gyvena Lie
tuvoje), Bronius — baritonas, ope
ros solistas. Bronius, gimęs 1919 m., 
ėjęs muzikos mokslus, nuo 1940 m. 
dainavo Vilniaus radijofone, karių 
teatre, paskui — valst. operetėje.

II-jo pas. karo pasėkoje atsidūrė 
Vakarų Vokietijoje, o dar vėliau 
persikėlė į Kanadą, čia 1952 m. da
lyvavo balso konkurse ir iš 15 ope
retės baritonų laimėjo I vietų. Dai
navo, tačiau iš to nepragyveno. 
Pragyvenimą, užsidirba kaip taksi 
vairuotojas, o šalia dainavimo įsi
gijo kitą nikį (angliškai hobby; 
“inikis” siūlomas mūsų kalbininkų), 
būtent, piešimą. Jis piešia portretus 
ir peisažus. Besitobulindamas šioj 
srityj, Toronte lankė dailės kursus. 
Jo darbai realistiški. Peisažuose. 
daug lietuviško charakterio ir lietu 
viiškų motyvų, kaip ir čia spausdi
namame “Piemenėlio” paveiksle..

“LIETUVIŲ DIENOMS” PAREMTI, 
Įsigydami bilietėlių, aukojo:

ARIZONA
$5.00 — Emily Josen.

CALIFORNIA
$15.00 — C. J. Gordon.
$10.00 — I. Medziukas, S. Pautie- 

nienė, F. Valuskis.
$5.00 — J. Babušis, L. Bagdonas, 

J. Bajoras, J. Balčiūnas, G S. Bal
sys, Dr. B. Barviks, M. Chesna, Dm. 
Cibas, J. Dalbokas, S. Darnusis, A. 
DeGutis, A. Dougeard, J. Dzenkai- 
tis, Pr. Gasparonis, VI. Gylys, Ign. 
Gurčinas, Dr. A. Janus, E. Jarašū- 
nas, D. Šukys Jones, A. V. Jonynas, 
Dr. D. Jučas, J. Jurgilas, MD, J. 
Jurkūnas, J. Katilius, L. Kantas, I. 
Karalius, K. Kilikauskas, A. Kish, 
H. Kmitas, Mr. Mrs. Z. Koronkevi- 
čius, S. Kvecas, E. Kybartas, V. La- 
patauskas, P. Litvinas, A. Logucki, 
P. Mačiulis, W. Maker, A. Markevi
čius, A. Mažeika, L. A. Meskauskas, 
A. Metricks, A. Milčius, J. Mitkus, 
V.Morkūnas, A. Norbutas, J. Nor
mantas, A. Oksas, L. Oksas, kn. A. 
Olšauskas, M. Palaikienė, Rev. Teo

— Rugsėjo 18 — 27 dienomis Chi- 
cagoje buvo surengta dr. Marijos 
Žukauskienės dailės darbų paroda.

— Spalio 2 d. Windsoro universi
teto galerijoje atidaryta dailininkų 
Anastazijos ir Antano Tamošaičų 
dailės, darbų paroda. Ypatingai gau
sus Tamošaitienės audinių skyrius.

— Nuo spalio 10 iki 18 d. Chica- 
goje, Čiurlionio galerijoje, vyko tu
rininga dail. Eleonoros Marčiulio
nienės keramikos darbų paroda.

— Dail. J. Bagdonas spalio 17 — 
24 d. surengė paveikslų parodą De
troite. Parodą globojo D. šalių są
jungos skyrius.

J. Bagdonas tapo 3 paveikslus 
partizanų temomis (Daumanto pra
siveržimas į Vakarus, partizanų šta
bas miške ir kautynės pamiškėje).

— Spalio 31 — lapkr. 1 d. Wood- 
havene, 1 Kolumbo vyčių salėje ren
giama dail. A. Rūkštelės paveikslų 
paroda.

Palis, A. Palubinskas, Pauline Pet
kus, P. Pranis, A. Pranys, K. Priš- 
mantas, J. Raibys, J. Račius, L. Rei- 
vydas, A. Sabaliauskas, St. Casi
mir’s Church, P. Sakas, J. Salys, 
M. Schoretz, MD, J. Snook, B. Stan
čikas, A. Telyčėnas, Tonys Paiting, 
J. Trostianetsky (Globe Parcel Ser
vice), J. Truškauskas, A. Tumas, 
V. Ūsas, A. Underhill, D. Vailokai
tis, J. G. Vainauskas, E. Vasiliaus
kas, J Venckus, L. Zaikienė, A. Zat- 
kus, J. Žukas.

$2.00 — S. Adamonis, J. Andrašū- 
nas, J. Prakapas, Elena Šepikas, F. 
Žukauskas.

$1.50 — L. Jasiukonis.
$1.00 — A. Ambrise, E. Balcekis, 

J. Braz, P. Gauronskas, G. Glazė, 
U. Kubilius, J. Mikalonis, Jim Ree- 
den, Dr. Šaltis.

CONNECTICUT
$5.00 — K. V. Balčiūnas, J. Banio

nis, J. J. Butkus, J. Grinius, F. M. 
Juras, P. Karosas, G. Kazlauskas, 
A. Mesulis, S. šerkšnas, Rev. Z. 
Smilga, W. Woluns, J. žemaitaitis. 
$2.00 —• St. Rūkas.

$1.00 — R. Grajauskas, J. Leo- 
naitis.

FLORIDA —
$5.00 —• J. Mischik.

ILLINOIS
$10.00 — J. Bičiūnas.
$5.00 — A. Alčiauskas, Z. Ašok

lis, J Bagdanavičius, Sylvia Bon
net,, MD, Vysk. V. Brizgys, Bruno’s 
Bakery, P. Gedvilą, B. Jablonskis, 
A. Kairys, J. Kanišauskas, B. Kasa- 
kaitis, MD, M. Kirkilas, M. Klikna, 
K. Klinauskas, L. Krajauskas, T. J. 
Kubilius, Rev. F. Kūra, A. L. La
pinskas, A. Laucis, MD, C. Laucius, 
Lith. American Council, C. Modes
tas, C. Oksas, J. Pastukas, J. K. 
Paukštys, A. Ploplys, Kn. J. Pruns- 
kis, T. Ramonas, M. Rėklaitis, G. 
Sapkus, R. Sidrys, MD, L. šimutis, 
V. Sinkevičius, A. Skridulis, Al. 
Smilga, M. Šmulkštys, Mr. Mrs. 
Šmulkštys, E. Stelmokas, V. Tau
ras, MD, J. Vaičiūnienė, J. Vainei
kis, O. Valentinas, M. Valiukevičius, 
A. Varnas, A W. Yanušas, J. Žile
vičius, J. T. Zurlis.

$2.00 — K. Gudaitis, MD, V. Pet
rauskas, K. Razma, J. Sadūnas, J. 
Salucka.

$1.00 — A. Baronas, K. Pažėraitė.

INDIANA
$5.00 — J. Mikeliūnas, Iz. Va

lančius.
I0WA

$5.00 — Rev. S. Morkūnas.

LOUISIANA
$5.00 — J. Kuprionis.

MAINE
$5.00 — Mary Bishop.

MARYLAND
$5.00 — D. Buračas, Rev. A. 

Dranginis, L. Kačinskas, P. J. La
banauskas, B. Radauskas, V. Rute- 
lionis, J. W. Savage, M. Šimkus, 
Urban’s Photo Studio.

$2.00 — E. Buračaitė, E. Pakulis.

MASSACHUSETTS
$5.00 — P. Bliumas, J. A. Dau- 

gielilo, Br. V. Galinis, V. Gedmintas, 
D. Giedraitis, S. K. Griganavičius, 
Ona Ivaška, Rev. J. C. Jutt, A. Ma
lin, J. Mikšienė, J. Nogėto, G. P. 
Penney, K. šeštokas, So. Boston 
Lithuanian Citizens Assoc., A. Sta- 
pulionis, Kun. J. Steponaitis, A. 
Sužiedielienė, L. Svelnis, T. Vasi
liauskas, A. Vilčinskas, J. B. White.

$2.00 — P. Pauliukonis.
$1.00 —• A. Mantautas.

MICHIGAN
$5.00 — L. Bajorūnas, J. Belinis, 

J. Briedis, J. Černius, Rev. J. V. 
Kluonius, J. Mačiulaitis, J. Miški
nis, J. šepetys, R. Valatka, A. Valys, 
G. Viskantas.

$2.50 — V. Pūras. J
$1.00 — Dr. V. Lėtinius, K. Sra- 

gauskas.
NEBRASKA

$5.00 — S. Martinkus, Rev. L. 
Musteikis, S. Radžiūnas, Rev. J. 
Tautkus.

NEVADA
$5.00 — Stella Šimkus, A. Simon.

NEW HAMPSHIRE
$5.00 — K. Daugėla, Lith. Ame

rican Club.
NEW JERSEY

$10.00 — A. White.
$5.00 — Rev. V Dabušis, K. De

gutis, K. Graudienė, G. J. Levins- 
kas, P. Purenąs, A. Ramanauskas, 
J. Strimaitis, J. Tamašauskas, A.

$3.00 — A. šmulkštsy, MD.
$2.00 — Mrs. T. Visminas.
$1.00 — J. Ramanauskas, R. A. 

Šlepetys.

NEW YORK
$500 — W. Beleckas, Fr. Brucas, 

Ve. Butkys, Lietuvos gen. Konsulas,
S. Jankauskas, A. Kiršteinienė, D. 
Klinga, Kopka, St. Lūšys, Mrs. Ir. 
Okunis, Rev. J. Pakalniškis, Rev. 
A. Račkauskas, Rev. J. Ruokis, A. 
Ruzgas, A. Sabalis, Joanna Simutis, 
K. Simaitis, MD, S. Skobeika, G. Ta
mašauskas, P. V. Vygantas, Stp. 
Zobarsikas.

$2.00 — M. Kregždė, A. Rimydis.
V. Svalbonas.

$1.00 — Miss G. Gobis, A. Koncė, 
R. Masiulionis.

OHIO
$10.00 — A. Martus, MD.
$5.00 — V. Bacevičius, VI. Bra

ziulis, H. J. Butkus, J. T. De 
Righter, A. Gailiušis, K. S. Karpius,
T. S Kriaučiūnas, MD, J. Krištolai
tis, Alf. Mikulskis, J. Naujokaitis,
W. Plečkaitis, J. Stempužis, P. Zig
mantas.

$4.00 — J. P. Vaičaitis.
$3.00 — Rev. T. Narbutas.
$1.00 — Z. Prūsas.

PENNSYLVANIA
$5.00 — Elena Dovydėnas, Ig. 

Grigutis, S. A. Juraitis, Nellie Ma- 
sonis, St. George Church.
RHODE ISLAND

$2.00 — Ana Cleall.
TEXAS

$5.00 — Msgr. F. Bartkus.
VIRGINIA

$5.00 — Br. Aušrotas, Balys Mi- 
laknis.

WASHINGTON STATE
O. J. C. Norem. 1.00

WASHINGTON, D. C.
$5.00 — J. Babrys, Gylys, Dr. E. 

Liatukas, J. Vitėnas, Rev. Dr. T.
$1.00 — žiūraitis, O.P.

CANADA —
$5.00 — V. Aušrotas, J. Bace

vičius, A. Braskys, P. D. Girdžius, 
M. Kizis, A. Kulpavičils, Dr. A. Ma
tukas, Kun. B Mikalauskas, J. Mi
sevičius, Parish of the Resurrec
tion, St. Isidore Parish, A. Šukys, 
A. Skrebūnas, V. maizys.

$4.00 — J. Zmuidzinas.
$1.00 — P. Alšėnas.

VENEZUELA
$5.00 — J. Vaisiūnas, V. Venc

kus.

URUGUAY
$10.00 — Tėvai Jėzuitai,
$5.00 — Anat. Grišonas.

COLOMBIA
$1000 — Dr. F. Proscevičius (ir 

už J. Kaseliūną).
$5.00 —• K Bulvičius.

AUSTRALIA
$5.00 — J. Jakomas, A. Mauragis, 

Herta Piggin, E. Reisonas, M. Sla
vėnas, J. Strankauskas.

$3.00 — Jurgis Vasiliauskas.
$1.00 — M. Lingis.

ITALIJA
$10.00 — Mns. V. Mincevičius.
$5.00 — Vysk. A. L. Deksnys, 

Lituani Don Bosco.

VAK. VOKIETIJA
$5.00 — J. Černiauskas (išplati

nęs bilietėlius savo kolegoms: VI. 
Lebedys, J. Gataveckas, Emil Neu, 
B. Budreika, J. Užkurėlis, M. Pet- 
kūnas), X. X.

MAROCO
$5.00 — Biovaitė.
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LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS, 
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis"

Los Angeles, Calif.
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RADIJAS 

LITHUANIAN MELODIES 
Stotis KTYM, banga 1460 AM 

Šeštadieniais 12—12:45 vai. p. p.
Liet. Radijo valandėlės klubo pirm. Stasė 
Pautienienė, sekr. A. Skirius, ižd. J. Mo
tiejūnas. Programos ved. S. Pautienienė, 
841 Stanford St., Santa Monica, Ca. 90403 

Telef.: 828-3779

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 

LAISVĖS VARPAS
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

MALONĖKITE TUOJAU PRANEŠTI 
APIE JŪSŲ RADIJO PGROGRAMŲ LAIKO, 
ASMENŲ, ADRESŲ IR KT. PASIKEITIMUS.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniu

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.

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

ADMINISTRACIJA RAŠO
Aukos “Lietuvių Dienoms”:

$10.00 — N. Saldukas, Medellin.
$5.00 — J. Petrikonis, MD.
$5.50 — J. Strankauskas.
$400 J. Morkus —
$3.30 — J. Vasiliauskas.

$2.50 — VI. šlaitas.
$2.00 — B. Chomskis, Z Dautar

tas, P. Gylys, A. Varnas.
$1.00 — J. Leonaitiis.
Aukotojams administracija sir

gai dėkoja. Už šią, pavyzdžiui, su
aukotą sumą mes galime apmokėti, 
viršelių klišės padirbdinimą.

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: pasauk 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, III. 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.

LITHUANIAN RADIO FORUM
Bi-Lingual Civic program in English 

and Lithuanian
Produced by Anthony J. RUDIS
Listener Participation Program 

PHONE 445-6842 and ask a question 
Saturday 8 p. m. to 9 p. m.

WXRT-FM 93.1 MHz.
Address: 9339 S. Oakley Chicago, Illinois

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo Prorama 

TĖVYNĖS GARSAI
Girdima penktadieniais 8—9 vak vakaro 

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

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

Detroit, Mich.
LITHUANIAN MELODIES RADIO HOUR 
lietuvių radijo valanda 2 kartu savaitėje— 
antradienį ir ketvirtadienį — 8 iki 9 v. v. 
e. s. t. Detroito WMZK-FM st. - banga 98 

vedėjas — ralph Valatka 
17696 warwick detroit, mich. 48219 

tek 537-5550

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 vak 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, 

1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092 
232-5565. (Code 201)

Kultūrinė lietuvių radijo valanda anglų k. 
per SETON HALL Un-to stotį WSOU-FM 

pirmad vak. 8:05 — 9:00 — 89.5 mg. 
Vedėias J. J. Stukas.

"LAISVĖS ŽIBURYS"

Girdima kievieną sekmadienį 
nuo 9 iki 10 vai. ryto 

iš WHBI 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 kilocyck 

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 vak — 1 vak p. p- 

Programos vedėjai:
Povilas ir Gertruda Dargiai.

Visais reikalais kreiptis:
2040 Spring Hill R„ Pittsburgh, Pa- 15216

Rochester, N. Y.
Kultūrinė lietuviška valandėlė

Sekmadieniais 9—9:30 vak 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. Jtiurilienė, 
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 trečiadienį nuo 11 vai. v.
CFMB stotis — Banga 1410.

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

Telefonas: 669-8834

Toronto, Ont., Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

7 radijo programos savaitėje 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 

4 — 5 vak p. p.
Trečiadienį vak. 7 — 8:15 v. v.
Šeštadienį 3 — 3:30 vak p. p.

Visos programos transliuojamos iš
Toronto stoties CHIN, banga 101 FM

Programos vedėjas Jonas R. Simanavičius.
175 Parkside Dr., Toronto 3, Ont.

Telefonas: 534-1274.

LIETUVIŲ DIENŲ 
žurnalo ir knygy

PLATINTOJAI
J. A. V-se
Brooklyn, N. Y. —■ "Darbininko" adm ja.
So. Boston, Mass. — S. Minku.s
Chicago, Illinois — Balys Brazdžionis, 

'Draugas', 'Marginiai', 'Terra' Gifts 
International.

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

St. Anthony's Parish Library.
Grand Rapids, Mish. — J. Belinis.
Kenosha, Wis. — B. Juška.
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas.
Putnam, Conn. — Immaculata Concepnon 

Convent.
Rochester, N. Y. — A. Sabalis.
Waterbury, Conn. — "Spauda".
Woodhaven, N. Y. — "Romuva".

Anglijoje
Kew, Surrey — "Dainora".
Bradford, Yorks — Kun. J. Kuzmickis.

Australijoje
Adelaide, Edwardstown — A. Kubilius.
W. Brunswick — A. Vingis.
St. Kilda — N. Butkūnas.

Sydney — Kun. P. Butkus.

Italijoje
Roma -— Mnsgr. V. Mincevičius.

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

P Misevičius,
Montreal, Que. — P. Rudinskas, (Parish 

Library)
Sudbury, Ont. — Kun. A. Sabas.

Venecueloje
Caracas — Kun. A. Perkumas.

— Galima gauti senesnių metų 
įvairių atskirų LD numerių.

Pasinaudokite proga, kurie norite 
sudaryti pilnus LD žurnalo kom
plektus.

Betvarkant administracijos archy
vą, yra likę įvairių metų atskirų 
LD numerių. Asmenys, kurie norė
tų gauti atskirų nr., parašykite ad
ministracijai ir nurodykite, kokių 
nr. reikia. Supakavimo ir pašto iš
laidoms pridėkite už kiekv. nr. po 
10 centų; galite siųsti ir pašto 
ženklais.

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 VATICANO.
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The Consul General of Free Lith
uania, Honorable Anicetas Simutis, 
presented the Captive Nations Me
dal as a token of appreciation to 
Gilbert Di Lucia, proprietor of O. 
Henry’s Steak House and sponsor 
of the SALUTE TO LITHUANIA 
at that famous restaurant in Green
wich Village, New York. The pre
sentation was made at a cocktail 
reception, hosted by Mr. Di Lucia, 
to launch the event. Among those 
attending were (left to right): Mrs. 
and Mr. Kestutis Miklas, Miss 
Nancy Umbrazas, Mr. Di Lucia, 
Mr. and Mrs. Simutis, Mrs. Helen 
V. Kulber (coordinator of the pro
ject), and Rev. Kornelius Bučmys 
(editor of Lithuanian weekly “Dar
bininkas”)-

Photo by Ch. Binkius

Nuotraukoje: Gen. ikons. A. Simu
tis apdovanoja G. Di Lucia Paverg
tų Tautų medaliu, atsidėkojant už 
jo palankumų Lietuvos reikalams.

Pavergtų tautų paminėjimui 
New Yorko miesto daly — Green
wich Village, garsiame O. Henry’s 
restorane kur lankosi amerikietiš
kos visuomenės garsenybės, buvo 
suorganizuota SALUTE TO LITH
UANIA dvylikos dienų įvykis.

Savininkas G. DL Luclia daug pri
sidėjo, iškabindamas šalia ameriki
nės vėliavos ir lietuviškų, trispalvę; 
lange buvo dlidžiiulis plakatas; bu
vo išleista 5000 atviručių su liet, 
vėliavos spalvomis, kuri buvo iš
dalinta praeiviams kartu su gausia 
kita medžiaga apie ILietuvų (tarp 
jų Liet. Gydytojų, vadovaujant V. 
Paprookui, išleistas Pavergtos Lie
tuvos klijuojamas ženklelis).

Monsignor Mykolas Krupavičius —

His Country's Leading Statesman
“On October 1st of this year Monsignor My

kolas Krupavičius celebrated his 85th birthday. 
It is an unusual anniversary of an outstanding 
man. Mykolas Krupavičius is universally ac
knowledged as the ‘Father of Lithuanian Chris
tian Democracy’. He surely deserves the vener
able title because he more than anyone raised 
Lithuanian Christian Democracy from a rather 
loose confederation of people and ideas to an 
instrument of social justice and political power. 
It is hard to imagine Lithuanian Christian Demo
cracy without M. Krupavičius. To this day his 
counsel is eargerly sought by the younger lead
ers of the exile movement and he is universally 
revered as one of the greatest living Lithuani
ans.” — This is what the Christian Democratic 
Bulletin tells us about M. Krupavičius. Yet this 
person, famed as a great accomplisher in the 
past, is more than a party member or leader. 
He has come to the fore of leaders of his coun
try by serving in the Diet, later as cabinet minis
ter, — Minister of Agriculture — he has 
gained the authority of one of his country’s 
leading statesmen. During this period he auth
ored and promulgated the model land reform 
which later was acclaimed as one of the finest 
in the world.

During the closing years of pre-war indepen

dent Lithuania M. Krupavičius had retreated 
somewhat from activities of Lithuanian public 
life. He was quietly performing his duties of 
religious pastorization in a remote provincial 
parish. The years of Soviet and German occu
pation, however, demanded his return to the 
greater scene. It was a period demanding a con
solidation of Lithuanian strength and a renewal 
of the struggles for the country’s independence, 
the reclaiming of its rights.

Of course, Germans soon arrested Msgr. M. 
Krupavičius. He was taken to Germany and 
kept isolated there.

Years later, after surviving the ordeals of im
prisonment, safe and alive again, he once more 
immerged into the political activities of Lith
uanian leaders in exile. He was elected pre
sident of VLIK (Supreme Council of Lithuanian 
Liberation, the post-war equivalent of Lithua
nian government in exile). He performed this 
function until VLIK chose to resettle in the 
United States.

We present on pages 20—24 several photo
graphs of Msgr. M. Krupavičius and the acti
vities of VLIK in which he took so prominent 
a part. — Ed.
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A PROMISE KEPT TRUE
70th anniversary of Lithuania represented in Expo Paris, 1900

The great expectations of our 
period of modern history are some
what falling short of their goals, 
we must note, as we are entering 
the final phase of the 20th century.

Foir over a hundred years there 
had been going on quite a natural 
build-up of a closer, freeer world 
that was to be based upon reason
able emancipation of nations and 
people, what in turn was making 
possible enomous material and 
cultural growth, both for citizens 
and countries themselves and for 
the world at large.

There were, of course, situations 
deplorably in need of special atten
tion. Luckily, thetre also were coun
tries worthy to be looked upon for 
this special aid and deserving the 
respect due for their true leader
ship.

Those familiar with the sad his
tory of Lithuania of the last sever
al hundred years know of the coun
try’s tragic plight under tsarist Rus
sia’s occupation, especially at the 
close of the 19th century. Not only 
were Lithuanians withheld from 
proceeding along with other ad
vanced countries then — they were 
actually doomed, threatened to be 
extinguished. Privileged were those 
alone whose path was exile that 
brought them to the free soils of 
benevolent countries, and to the 
United States first of all. The 
respect and freedom that the exiled 
found in their new homes in the 
West proved to be a delivery. Just 
a couple generations of recupera
tion and dedicated, concerted work 
later — and in 1918 the whole 
nation was delivered, too, the coun
try was restored.

A tribute is paid herewith to a 
singular moment and another friend 
of the Lithuanians during this pro
cess, to the French at the turn of 
the century. They had enabled to 
achieve a representation of the then 
fading Lithuania in the “Exposition 
Universelle Internationelle, 1900” 
at Paris, and awarded a gold medal 
issued b the “Republique Francaise” 
to LIETUVA (Lithuania) for ex
hibits shown.

In the true spirit of Frenchmen 
who even now maintain that “Eu
ropean culture is not the product 
of a limited, privileged small num
ber of countries but the result of 
efforts that are common to all 
human groups peopling Europe” 
(Prof. F. Vercauteren of the Uni
versity of Liege, in his recent work 
on history and culture) — the 
French had helped Lithuania in re
turning to the European and inter
national stage, with much to say 
and henceforth also more to contri
bute, on their own again.

The most significant of exhibits 
in the Lithuanian pavilion of the 
Paris Exhibition was an English- 
Lithuanian album, in three volumes, 
with some highlights of Lithuanian 
achievements in the past, of its pe
riod of decline — on problems with 
its German, Russian, Polish neigh
bors — and about the path along 
which its few dedicated patriots 
would be leading it back to regene
ration — a promise that was held 
and which did come true.

Today when Lithuanians are 
going through a recession with the 
other Captive European Nations — 
one not of their making — it still 
is inspiring to listen to their ex
emplary elders, as they kept 
checking their desperation and went 
on applying only to international 
fcrums, or calmly addressing 
themselves to the wrong-doing 
neighbours in question. We quote 
the Publisher’s Preface of the Lith
uanian Albums:*)

“The learned reader, who has 
studied history or the states of East
ern Europe knows well that the 
rulers of the pagan Lithuania have 
done very much for the welfare of 
Christian civilization for two long 
and painful centuries firom the 
time when brave Lithuanian war
riors led by Erdziwill, first among 
all European nations, did not wait 
but went in search for Tartars and 
defeated them on the Sheibakpole 
in 1241... History of the now 
powerful Russian Empire bears 
testimony that in the 13th and 14th 
centuiries the only protector of Rus
sian provinces ruined by Mongo
lians was Lithuania, whose rulers 
having occupied all Western Rus
sia defended her people from the 
tartar extorsions and, though them
selves pagans, granted to their 
Russian subjecjts the greatest free
dom in matters of faith and nation
ality. Lithuanian Grand Dukes 
Erdziwill, Gediminas, Algirdas, 
Kestutis and the latter’s son Vy
tautas have done much foir the 
Slavian world. The victory at Tan
nenberg in 1410.. having adminis
tered a deadly stroke to the Teu
tonic Order has checked the pro
gress of the German world [that 
was] that was making rapid strides 
towards overwhelming the Slavo
nian nations...”

*) Lietuviškas Albumas / Lithu
anian Album. Three parts: 1. Sever
al views having historical and ty
pical value; 2. Lithuanian litera- 
teurs and other prominent men; 3. 
The typical pictures of Lithuanian 
living in their native country as well 
as abroad. Edited by Rev. A. Milu
kas. Shenandoth, Pa. 1900.

Pranas Bražinskas and his son Algirdas, two escapees from Communist 
slavery.

Pranas Bražinskas dir jo sūnus Algirdas š. m. spalio 15 d. pabėgę iš Sovietu 
Sąjungos į Turkiją ir paprašę azylio teisių. Įsėdę į lėktuvą Batumi juodu 
privertė jį skristi į Turkiją. Susirėmimo metu nukauta lėktuvo tarnautoja 
ir sužeisti du pilotai. Bražinskas Turkijos valdžios atstovams pareiškė, 
kad jis ŠĮ žygį vykdęs, kad sūnus galėtų išsimokslinti laisvajame' pasauly. 
Turkų teismas azylio teises jiems pripažino. Sovietai pabėgėlius vadina 
žudikais ir prašo grąžinti, kad jų teismas atitinkamai juos nubaustų. Lais
vojo pasaulio lietuviai telegramomis prašo Turkų vyriausybę, kad iš ver
gijos pabėgę asmenys būtų išleisti į laisvę.

Bražinskai yra pirmieji (po keletos bandymų) iš komunistų vergijos pra
siveržę į laisvę asmenys;. Jau keletas dienų ši žinia neišeina iš pirmųjų 
amerikiečių spaudos puslapių, iššaukusi! daug kontraversinių komentarų.

TWO LITHUANIANS ESCAPE INTO FREE WARLD
Another message comes through as a first Soviet airliner 

is forced abroad

Thursday, October 15th UPI re
ported from Istanbul about a forced 
landing of an Aeroflot airliner at 
Trabzon, a Turkish town on the 
Black Sea near the Soviet border.

The landing was granted by 
Turkish authorities. Two passen
gers stepped off first and without 
resistance surrended to the Turkish 
authorities. They were Lithuanians, 
father and son, Pranas and Algir

"... Only a more profound stu
dent of Polish history knows that 
the greater part of the strength 
necessary to carry on these struggles 
[of protecting Western Europe] 
Poland had acquired after having 
united with the powerful Lithuania 
of the 14th and 15th century. Very 
few even know that the great gen
iuses who crowned with halo of 
glory the fallen Poland were Lith
uanians: A. Mickiewicz... T. Kos- 
ciusco... who loving their father- 
land identified heir needs with those 
of Poland and spoke the Polish 
language.”

These volumes have become a 
rarity now. However, an analysis of 
them Lithuanian readers may find 
in the biography of “KUN. ANTA
NAS MILUKAS” (by V. Mingėla, 
Detroit, Mich. 1962, 384 pages). 
This book opens immense vistas of 
the life of Rev. A. Milukas, the ini
tiator, spirit and publisher of LITH
UANIAN ALBUMS, leading or
ganizer of the Lithuanian partici
pation in the Paris Exposition of 
1900, author of approximately 200 

das Brazilnskas, who made a request 
to be given political asylum.

Thus started an event that since 
has been growing into implica
tions on an international scale. Ra
dio and the great press began the 
reporting of developments instantly 
and without cessation.

Free Lithuanians the world 
over were alerted, touched, fired.

Turn to page 19

other publications most of which 
wetre published by himself here in 
the United States, over half a mil
lion copies, and through his efforts 
primarily brought over to enlighten 
his enslaved old-countrymen. The 
gigantic accomplishments of Rev. 
A. Milukas deserve a separate eva
luation as his 100th birthday ap
proaches on Jue 13, 1971. Espe
cially as the pionjeer, the first Lith
uanian who introduced the vast 
heritage of his country to the Eng
lish speaking peoples, therelp win
ning world opinion and influencing 
his country’s fate.

Upon his death (72), after a 
working career in America of ovetr 
50 years, he was called an Apostle 
of the Press by the Roman Catholic 
diocese of Brooklyn publication 
“The Tablet” (No. 4 of March 27, 
1943): “At one and the save time, 
a litterateur, lecturer, linguist, facile 
translator, apologist, polemicist, a 
born organizer, a fieiry crusader for 
the oppressed and underprivileged, 
and, last but not least, a priest 
of God.” A. M.
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Soviet Russia issues once in while stamps on a “Lithuanian Theme”, some
times even with a Lithuanian phrase. Here two such samples are shown:

1. The capital of Lithuania — VILNIUS. 2. A Lithuanian kolkhoz farmer 
couple, with the Soviet Lithuania flag and coat-of-arms.

Sovietų sąjunga retkarčiais išleidžia pašto ženklų ir “lietuviškomis” te
momis. čia parodomi du tokie p. ž.: 1. Vilniaus vaizdas nuo Gedimino 
kalno, 2.Lietuvos kolchozninkai, komunistinė vėliava ir herbas.

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
By Antanas Bernotas

Part CXX1X

If we once more glance back 
into midsummmer of 1944, as we 
have seen already, many Lithua
nian people left their country be
cause of the approaching front. 
Many more, however, did not leave 
the country, for various reasons: 
some could not, others did not 
want to, still others had no possi
bility to leave. Finally, there were 
those who remained and started 
underground fights against the re
invading enemy — the communist 
Soviet Russia. By the end of 1944 
in many places, especially in east
ern Lithuania, near Lake Narutis, 
and in Žemaitija, mostly in wooded 
areas, there were to be found hund
reds of Lithuanian partisans, who 
started protective fights against 
the occupants. There were the for
mer Lithuanian army soldiers and 
officers, “šauliai”, joined by stu
dents, farmers and workers, who 
were patriotic-minded and who 
wanted to drive the enemy away 
from their country.

The partisans had heard, that the 
Western Allies had proclaimed an 
Atlantic Charter, according to 
which, all countries, who were de
prived of their independence during 
the war, would regain it after war 
was over. When the Western Allies 
could not enact the provisions of 
the said proclamation and the situ
ation in the re-occupied country 
worsened from day to day, the par
tisans started to struggle for free
dom on their own.

The partisans’ aim was to pre
serve their national rights by fight
ing Russian occupational forces and 
their installed Lithuanian local 
communist party officials, collabor
ators and traitors; thus by dis
obeying communist orders and 
proclamations they chose not to sur
render to ’the occupants theiir men 
and their country’s produce, but to 
prevent arrests and deportations. 
The fight went on with arms and 
with propaganda means. In the en
tire country there soon were organ
ized about 100,000 partisans, who 
were divided by areas, each having 
its own headquarters and leaders, 
and all having Lithuanian army 
uniforms and insignia. In some 
places they even had their military 
schools and took exercises.

The Bolsheviks realized that the 
partisans’ movement was becoming 
dangerous for them, insofar as it 
had under control most of the pro

vinces, while bolsheviks could only 
keep in check the townships. They 
began to move into Lithuania ex
perienced fighting troops mostly 
NKVD units. Two NKVD divisions 
set up their headquarters in Lith
uania —• one in Vilnius, another 
one in Šiauliai. The local communist 
authorities additionally organized 
so-called “istrebitels” (or “stribs”) 
throughout the country. The “Stnlib” 
contingents consisted of local re
sidents; they were armed and their 
job was to fight the Lithuanian 
partisans alongside with the Red 
Army units and the militia. After 
the concerted action of inimical 
forces the partisans suffered in
creasingly greater losses, their hid
ing places became scarcer, their 
arms and food supplies ran shorter 
and grew more acute.

The difficulties of the partisans 
developed even more when the 
communist government began to 
organize all the country’s farmers 
into a kholhoz and sowhoz system., 
wherein the farmers lost all their 
land property and other posessions. 
Russians knew well the tactics of 
partisan movements, consequently 
they had all the residents living 
in the woods or in nearby areas, 
who could help partisans by pro
viding them with food or shelter, 
moved out of their homes. The eva
cuated homesteads were burned 
down, their inhabitants were mostly 
deported to Siberia. Partisans were 
forced to live in the uninhabited 
woods and had to hide themselves 
in bunkers. The woods were often 
combed out by armed and well 
trained NKVD units. Partisans 
fought back courageously and per
formed thousands of heroic deeds. 
Numerous are the cases where a 
handful of partisans killed hundreds 
of enemies forces before succumb
ing. Nevertheless, without any help 
from the outside world, lacking 
arms and food and after suffering 
thousands of casualties from their 
ranks in action, they had to cease 
struggling in about 1952.

In some places the partisans 
were called “vanagai” (hawks), in 
some others “miško broliai” (broth
ers of the woods), but mostly “lais
vės kovotojai” (the freedom fight
ers). It is estimated that during 
the postwar decade of hard fight
ings, Lithuanian partisans have 
lost about 30,000 men (and women).

Occupied Lithuania, receiving no

TWO LITHUANIANS ...

Continued from page 18

They understood the message of 
their old-countrymen who also could 
become desparate in seeking to get 
loose from captivity. And their un- 
destanding, their concern, for both 
the interests of all captive Lithua
nians and the two successful pre
sent escapees is saddened only by 
the realization that innocent peo
ple’s lives and safety are pushed 
across their road to emancipation 
Normal means of communication 
across their road to emancipation, 
are inaccessible to them — every 
would-be escapee across the curtain 
knows this but risks his life never
theless.

“... Wanted free world school 
for son. Russians Press for extra
dition of father and boy, 19...” — 
were the Los Angeles Times head
lines on Saturday, Oct. 17th.

Bražinskas Pranas, 46, deported 
to Uzbekistan and not allowed to 
resettle in Lithuania had for three 
years been planning this escape 
from his double captivity. An ex- 
serviceman of the Lithuanian army 

help from the western powers, re
signed. Armed fighting ceased, and 
passive resistance took its place. 
Still the Lithuanian, though cut off 
and forced to go along with the 
occupant, has not lost his hope once 
again to become free and to 
be independently building his fu
ture. Meanwhile — Lithuania re
mains under hard Soviet occupation.

THE END 

Netrukus, šių metų šventėms, LD leidykla išleidžia
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and now a truck driver he had well 
prepared the deviation of the im- 
pregnable AN-24.

The killing of the stewardess was 
explained as accidental “when the 
pilot started flipping the plane”. 
The copilot and other person were 
only wounded.

“Turkish court calls hijacking 
political” (L. A. Times, Oct. 19th). 
The court refused to order the 
arrest of the Lithuanians. It may 
be added that for endless years the 
Turks have been granting political 
asylum for numbers of oppressed 
people from across the border.

Soviet claims for extradition 
were turned back. “It is Turkey’s 
duty internationally” to return to 
the soviets their plane and passen
gers, but the extradition request is 
a different and more complicated 
matter”, declared a spokesman for 
the Turkish Foreign Ministry (L. 
Angeles Herald-Examiner, Oct. 19).

Meanwhile Lithuanians from all 
over the world are by thousands 
cabling to Ankara, to the President 
of Turkey with thanks and in hope 
that pressures from Russia will be 
withstood and a greater justice be 
safe-guarded: That of the rights 
of smaller nations and their citi
zens, for this is what the so-called 
hijacking case involves, should be 
preserved. Only regulation found
ed on international law can 
bring justice to all concerned: 
countries, big and small, and their 
citizens. The captive nations should 
not remain as scapegoats for Rus
sia. (M.)
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Continued from page 17

SALUTE TO LITHUANIA

SEPTEMBER 19 to 30, 1970

A text, distributed by O. Henry’s 
Steak House to guests for the inau
gural Captive Nations event

Lithuania is the first of the Cap
tive Nations to be saluted by Mr. 
Gilbert Di Lucia in his famous 
restaurant. He believes that the 
tragic fate of former free and inde
pendent nations, now under Com
munism, and the efforts towards 
restoration of their human and 
civil rights should be brought more 
strongly to public attention; he is 
doing so in his field.

O. Henry’s is a popular meeting 
place for civic leaders, diplomats, 
professional people, celebrities, out- 
of - town visitors, local residents... 
for lunch, dinner, supper, drinks.

Large American and Lithuanian 
flags displayed in front of the res
taurant, smaller ones placed on 
the tables, relevant literature pro
minently set, and other projects 
will make an impression.

Salute to Lithuania coincides 
with the 31st year of the infamous 
Molotov-Ribbentrop Pact by which 
territorial and political disposition 
of the Baltic Republics — LITHUA
NIA, LATVIA, ESTONIA — as well 
as other nations, was secretly a- 
greed upon by Stalin and Hitler and 
fulfilled by the military invasion 
and occupation by Soviet Russia.

The United States and other gov
ernments of the Free World do not 
recognize this illegal action of in
corporating the Baltic Nations into 
the U.S.S.R. Legations and con
sular offices in many countries re
present these former independent 
states.... yet, incongruously, offi
cials of the Soviet Union speak for 
them in the United Nations.

See you at O. Henry’s to SA
LUTE LITHUANIA! West 4th St. 
and 6th Avenue, New York City. 
(Helen V. Kulber, coordinating 
Chairman).

• Dr. Juozas Kazickas, a public 
leader and financier of renown, has 
been nominated by the Nixon ad
ministration to be a member of the 
Advisor Board within the Small 
Business Administration in the 
district of New York. According 
to the Republican Party’s director 
of its nationality sector, Laszo C. 
Pastory, 29 such nominations have 
been made throughout the country 
from various nationality groups.

• Lilian šukytė, of the Metropo
litan Opera, is currently partici
pating with success in the music 
life of West Germany. She sang 
Fiordilig at Munich, in Mozart’s 
“Cosi fan tutte”. The performance 
has been filmed for TV. Her next 
appearance is to be with the Berlin 
Opera, in “La Traviata”. Then 
again in Munich, as Mimi in “La 
Boheme” an in R. Strauss’s “Cap
ri ccio”.

• Barry J. Palmer, of Lithuanian 
descent, is a journalist of renown, 
residing in Nashua, N. H., A steady 
participant and speaker at Lithua
nian commemorative events, he is 
presently running for the state’s 
senate seat. Mr. Palmer speaks 
Lithuanian.

• The bicycle race event of 
Buenos Aires, Argentina, was won 
by a Lithuanian, Viktoras Limbą.

• Monsgr. Dr. A. Bačkis, first 
secretary of the Holy See’s mission 
to Ankara, has been given a new 
appointmen, to Nigeria. He left 
Turkey for the new country’s 
capital, Lagos, on Oct. 3rd.

• Kęstutis Padvalskis is offi- 
ciat a coordinator at the Minis
try of Economics in Argentina and 
is a close collaborator of the min- 
inster, Dr. Moyano Llerena.

• Dr. Ernestas Paršelis has won 
over a number of competitors and 
is now invited to lecture on philo
sophy at Buenos Aires, University’s 
Faculty of Law.

• Violeta Nešukaitytė, the 19 
year-old table tenis star of Toronto 
(Vyčiai, LSK) has again won the 
Canadian championship, her fifth 
such victory.

QUESTIONS — ANSWERS

Q — Us it legal to fly a foreign 
flag in the United States?

A — Whitney Smith Jr., director 
of the Flag Research Center in 
Lexington, says the U.S. Flag Code 
only forbids the display of a for
eign flag in a higher position than 
the American flag or in a larger 
size. Massachusetts law provides a 
penalty for anyone who displays a 
foreign flag on official buildings 
unless authorized by a Governor’s 
proclamation — such as Feb. 16, 
when the pre-Russian occupation 
Lithuanian flag is flown to mark 
Lithuanian Independence Day.

(Boston Evening Globe, March 
30, 1970).

Books & Periodicals
EVENING SONG

(Vakarinė daina)

A collection of Lithuanian Folk 
Tales, Legends and Fables by Vy
tautas F. B el iajus. Price $3.00.

“Legends, songs, dances, and 
kindred folk arts are the best me
dia for the expression and under
standing of the true spirit and 
character of any nation. Through 
them, one gets to know the people 
of a nation, their background, 
struggles, and aspirations”.

In Evening Song, Mr. Beliajus 
has translated over twenty tales, 
legends and fables that have been 
told to countless generations. He 
has captured the poetic and richly 
descriptive contents in his stories. 
We see in “Lizdeika” the deep sor
row of Krivių Krivaitis for the 
death of his first wife and the love 
of his second wife; his fear for his 
son’s life and his plan to save Liz
deika. In his story of Eglė, Queen 
of the Adders we are shown how 
and why the Oak, Ash and Birch 
trees became the strongest, while 
the trembling aspen is weak and 
small and trembles in the slowest 
wind.

These tales and others have been 
handed down through generations 
of Lithuanians and are as much a 
part of Lithuania’s heritage as the 
“Dainos” or songs of her people and 
times. This book is recommended 
reading for adult and children, for 
this generation as well as the next.

C. B.

U.S. ELECTIONS IN THE MIRROR 
OF COMMUNIST PROPAGANDA

One of the pre-election propagan
da gimmicks was to compare the 
Soviet palling, “the most democra
tic in the world,” as it was de
scribed to general elections in 
capitalist countries, more parti
cularly in the U.S..A. Here is an ex
ample from a broadcast of Radio 
Riga:

“The U.S. polling system is far 
from elementary democracy. Un
der the mask of democracy, peo
ple are voting but do not elect 
anybody, and this camouflages 
a dictatorship of the rich... Power 
is held by 18 big financial groups 
and they are linked by 200 giant 
monopolies which control two 
thirds of U.S. industry. Behind 
these 200 monopolies are 60 
families whose wealth amounts 
to thousands of millions.” 
(Newsletter from Behind the Iron 

Curtain, June, 1070).

Lithuanian Radio Broadcasts 
to deported compatriots in Siberia

are being conducted successfully 
from “Veritas” in Manila since 
July.

Amongst program contributors 
are: Romas Kezys of New York, 
Juozas Stempužis of Cleveland and 
Petras Viščinis of Brockton, Mass.

There is a urgent need of funds 
which should be directed to Na
tional Foundation (Tautos Fon
das), 6414 56 th Rd., Maspeth, N.Y. 
11378.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 90
DIENŲ Už VISAS TAUPYMO

SĄKAITAS

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

y- UŽ TERMINUOTUS
O HOUSING CD

/U INDĖLIUS

TAUPYMO SĄSKAITOS IKI 
$20,000 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

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 ASS'N

B. R. PIETK1EWICH,

President

2555 W. 47 th St., Chicago 32, Ill.
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Viiko pirm. prel. M. Krupavičius (sėdi II iš kairės) su Vliko delegacija 
Romoje. 1950 metais.

l-je eilėje sėdi V. Sidzikauskas — Vliko politinės komisijos pirmininkas, 
prel. Mykolas Krupavičius, Vliko pirmininkas, vysk. P. Bučys, min. Stasys 
Lozoraitis, V. Lozoraitienė, Juozas Brazaitis — Vykd. Tarybos užsienių 
tarnybos vald., Už jų Romoj gyvenantieji lietuviai.

VLIK delegation in Rome, Italy, in 1950. Second from right — Msgr.

Mykolas Krupavičius
Vienam didžiųjų Nepriklausomos 

Lietuvos valstybininkų, prel. Myko
lui Krupavičiui, spalio 1 d. suėjo 
85 metai. Laisvojo pasaulio spauda, 
nežiūrint kokios ideologinės kryp
ties, šią sukaktį atžymi gausiais 
raštais, nušviečiančiais jo gyvenimo 
ir darbų kelią, vadindami dideliu 
valstybininku, žymiausia dabar gy
venančių lietuvių asmenybe, autori
tetu, kurio nuomonė įtaigoja ne 
vien jo partijos žmones, bet ir dau
gelį lietuvių patriotų.

Intensyviai ir produktingai į vals
tybinį darbą M. Krupavičius įsijun
gė Steigiamojo Seimo laikais, veik
damas krikščionių demokratų eilėse. 
Būdamas žemės ūkio ministeriu, jis 
pravedė žemės reformą, kuri pasta
tė lietuvį ūkininką ant kojų, suregu
liuodama mažažemių ir didžiaže- 
mių klausimą taip, jog Lietuvos že
mės ūkis galėjo pasukti augimo ke

-------------------------------------1

Prel. M. Krupavičius (dešinėje) su spaudos atstovais — M. Kižyte, LAIC 
vedėja, ir dr. P. Grigaičiu, “Naujienų” dienraščio vyr. redaktori'um 1954 m.

Msgr. M. Krupavičius, President of VLIK (right), Miss M. Kižys, direc
tor of the Lithuanian Information Center, Dr. P. Grigaitis, Editor-in-Chief 
of the Lithuanian Daltly “Naujienos”, publ. in Chicago, Ill.

LIETUVIŲ DIENOS, 1970, LAPKRITIS 

liu. Net ir dabar, kai kurie Pietų 
Amerikos kraštai, ieškodami pro
blemos išsprendimo, pavyzdžiu ima 
Krupavičiaus pravestą Lietuvos že
mės reforma.

Vėliau kurį laiką gyvenęs atokiau 
nuo valstybinių pareigų, prel. Kru
pavičius grįžo politinėn arenon, kai 
Lietuvą ištiko okupacijos (komunis
tų ir nacių). Vokiečiai, norėdami jį 
eliminuoti, ištrėmė į koncentracijos 
stovyklą. Dėl to jo politinis autori
tetas dar labiau pakilo. Karo veiks
mams pasibaigus, prel. K. buvo iš
rinktas Vliko pirmininku, ir tas pa
reigas jis energingai ėjo, iki Vilkui 
persikeliant į JAV.

Prisidėdami prie jubiliato pager
bimo, sekančiuose puslapiuose duo
dame keletą vaizdų iš veiklos, prel. 
M. Krupavičiui esant Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pir
mininku.
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Prelatas Mykolas Krupavičius — Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvin.mo Komiteto (VLIK) pirmi
ninkas pokalbyje su spaudos atstovais.

Msgr. M. Krupavičius, chairman 
of The Supreme Committee for the 
Liberation of Lithuania. Prel. M. Krupavičius kalba Vliko veiklos ir 

Lietuvos laisvės klausimais.

Prel. M. Krupavičius musų istorijoje žinomas 
kaip vienas geriausių kalbėtojų- oratorių.

Vliko ir Vykdomosios Tarybos nariai ir ben
dradarbiai, palydint Vliko ir VT pirmininkus 
Į JAV-bes. Iš kairės: dr. V. Literskis, V. Gai
lius, M. Gelžinis, V. Alseika, A. Pauliukonis, 
VT pirm. K. Zaikauskas, J. Jakštyris, E. Ba- 
bionaitė, J. Lukošius, Vliko pirm. prel. M. 

Krupavičius, K. žalkauskienė, J. Bataitis, dr. 
P. Karvelis, H. Jakužaitis, B. Drungienė, T. 
Šidiškis.

VLIK and Executive Council members and 
officials see off chairman K. žalkauskas 
and Msgr. M. Krupavičius on visit to the US. Msgr. M. Krupavičius, prominent speaker.



Prel. Mykolas Krupavičius, Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to (Vliko) pirmininkas (vidury) 
tarp JAV Kongreso Atstovų Rūmų 
narto Ch. J. Kersteno ir inž. A. Ru
džio, Chicagos .lietuvių .veikėjo, 
Vliko būstinėje Vokietijoje, kai pa- 
tarieji du lankėsi šioje lietuvių in
stitucijoje (Vokietijoje) ir tarėsi 
su lietuvių vadovaujančiais politi
kais Lietuvos laisvės ir vadavimo 
klausimais.

Ch. J. Kersten , U.S. congress
man (r.), Msgr. M Krupavičius, 
gressman, Msgr. M. Krupavičius, 
President of the Supreme Commit
tee for Liberation of Lithuania, and 
Eng. A. Rudis from Chicago dis
cussing Lithuania’s liberation prob
lems.

Pirmoji Vliko sesija Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Iš k. Į d. sėd'i — 
K. Bielinis, J. Kaminskas-Kairys, H. Brazas, prel. M. Krupavičius, J, Stik- 
liorius, dr. P. Karvelis, pulk. Juozas Andrius; stovi — J. Valaitis, dr. J. 
Petronis, Pranas Vainauskas, Juozas Audėnas, dr. Antanas Trimakas, E. 
Turauskas, V. Mašalaitis, dr. Domas Krivickas, inž. A. Novickas, prof. B. 
Vitkus, P. A. Petrauskas, V. K. Banelis, M. Brakas, Antanas Mažiulis.

First session of the Supreme Committee for the Liberation of Lithuania, 
in U. S.
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