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Ir. Sandanavičiūtė. (in this picture missing

all boy students).
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M. Januška, iš Winipego, užsimokėda
mas prenumeratą, laiške rašo:
"...."Liet. Dienos" yra labai didelės ver
tės žurnalas, nes jame yra daug vertingy
aprašymy ir gražiy nuotrauky, pvz., kaip
Jokūbo Stuko darbas — tikrai vertas mi
lijono doleriy, nes tokie aprašymai gali
daug lietuviy išjudinti į didesnį veikimą,
vienybę, savo ka.bos meilę išeivijoj.
Taip pat vertas milijono doleriy darbas,
kas leidžia Liet. Dienas, nes tai gražiausias
liet, žurnalas, leidžiamas Amerikos konti
nente."
Pasitaiko siauro asmeninio intereso...

...Savo tautos darbuotojy pagerbimas,
ypač jam mirus, yra mūšy kultūrinio ly
gio pažymys. Manau, kad sutiksite, kad
kartais pas Jus pasitaiko vaizdy, turinčiu
tik siauro asmeninio intereso.
Taip pat Inž. Architekty suvažiavimo atžymėjimas tik baliaus nuotraukomis jį sukasdienina, kai tuo tarpu ten buvo momenty daug vertesniy mūšy tautinės kul
tūros požiūriu. Buvo keltas tautinės ar
chitektūros klausimas, išnešta ir paskelb
ta net į Lietuvą rezoliucijos protestuojant
prieš mūšy kultūros paminkly naikinimą
(Trys kryžiai Vilniuje ir kt)., prieš svetimy
architektę su svetimu charakteriu statomus
mūšy miestuose visuomeninius pastatus.
Taip pat išnešta rezoliucija prieš mūšy
tremties milijonines statybas, kuriy projek
tuose atsispindi kitos kultūros, sava igno
ruojama. Balius, nors ir pasisekęs, buvo
tik užsimiršimo kas esam vaizdas.
Chicago, III.
Jonas Mulokas
Lenkiški p. ženklai neturėtų būti maišomi
su Nepr. Lietuvos ženklais

Šiandien gavau šių mėty pirmąjį "Lietuviy Dieny" numerį, labai ačiū, malonu
turėti gražios išvaizdos žurnalą savo na
muose. Aš, būdamas filatelijos mėgėjas,
tuojau mečiau žvilgsnį į Lithuanian History
in Stamps ir nustebau, kad tarp Lietuvos
gražiausiu pašto ženkly įterptas lenkę Že
ligovskio okupacinis ženklas. Aš tikiu, kad
tai atsitiko per klaidą, todėl trumpai no
riu paaiškinti.
"Litwa Srodkowa" ('Centrinė Lietuva*) ir
lenkę gen. Želigovskio 1920 ir 1922 metę
laikotarpio pašto ženklai okupuotam Vilniuus kraštui ir, žinoma, jeigu būtę žygis
pavykęs, būtę likę visoje Lietuvoje. Ję
ponai lenkai išleido 43 vienetus, užgrobę
Vilnię ir lietuvię paštus dar buvo per
spausdinę Lietuvos pašto ženklus nuo 10
skatikę iki 5 auksinę, viso 10 vienetę. Šie
ženklai mums turi priminti: lenkę klastą,
Suvaikę sutartį, Vilniaus užgrobimą ir
paruoštus lenkę mums vergijos pančius—■
okupuoti visą Lietuvą. Tai tokia istorija
siy lenkiškyjy ženkly, ir, trumpai tariant,
neturėty jie būt maišomi su Nepr. Lietu
vos pašto ženklais.
Birmingham, England
V. Tamašauskas

WASHINGTON© VYSK. McNAMARA lietuvaičiŲ tarpe Vasario 16 minėjime Lietuvos At
stovybėje Washingtone, D. C. Iš kairės: Vida Zubkienė, vysk. McNamara, kun. Giedra,
Danutė Tautvilaitė.
Foto ALDA

BISHOP McNAMARA of Washington, D. C. with a group of Lithuanian-Americans
during the commemoration of Independence Day of Lithuania.

SAVAJAM KRAŠTUI IR SAVIESIEMS
r

STEPONAS KAIRYS, New York, N. Y.,
Mano senųjų draugų gretos Lietuvoje labai praretėjo. Per Lie
tuvą ištikusius žiaurius bandymus netekau mylimos žmonos, seserti
ir brolių. Tartum turėjo susilpnėti sielos saitai su gimtuoju kraštu,
tačiau iš tikrųjų yra priešingai. Kartu su tūkstančiais iš tėvynės pabė
gusiųjų ir mano meilė savajam kraštui, saviesiems, visai gimtajai ap
linkai pasilieka gyva, nesilpstanti ir veikli.
Man reikšmingoje dienoje savo tautiečiams norėčiau palinkėti—
laisvės! Laisvės nuo prievarta Lietuvai užkarto Maskvos rėžimo.
Laisvės nuo okupanto. Laisvės nuo mūsų praeities klaidų ir viso
kių negerovių. Laisvės patiems kurti savo ateitį darnioje, socialinio
teisingumo pradu tvarkomoje bendruomenėje.
Noriu manyti, kad būsiu teisingai suprastas. Ir man per pirmą
ją Sovietų okupaciją trumpam teko patirti, kas yra Lenino-StalinoNikitos bolševizmas. Buvo lengva kelti pakitėjusias materialinio gy
venimo sąlygas ir net ūkinio gyvenimo neapdairų laužymą pagal aklai
mūsų sąlygoms taikomą Maskvos pavyzdį. Tikrojo socializmo idea
las buvo daug kam darbo Lietuvos savas. Tačiau tankais pas mus
atvežtas Kremliaus bolševizmas buvo rytietišku despotizmu dėta
santvarka, kurta milijonų žmonių kraujo klanuose. Toje bolševizmo
santvarkoje nebuvo vietos laisvam žmogui.
Pats, kad ir trumpai gyvenęs teroro, moralinio bei intelektua
linio prievartavimo troškinančiam ore, suprantu, ką turėjo pakelti ir
tebekenčia lietuvių tauta per jau tiek okupacijos metų, ir todėl linkiu
jai laisvės visų pirma.
Ir kiek dar betektų vargti ir kentėti, niekuomet nenustokime vil
ties, kad ir vėl būsime laisvi... Lietuvos jaunime! Tu esi tautos atei
ties nešėjas. Likimas skiria tau be galo svarbų uždavinį — Lietuvą
išlaisvinti ir ją atkurti demokratišką, grįstą socialinės lygybės, teisin

Lietuvos N epriklausomybės Akto signataras

gumo ir žmoniškumo pradu. Išsaugok save nepaviliotą, nesuklaidin
tą, nepalaužtą, lietuvišką ir ryžtingą ateities uždaviniams.
Būkime geros minties. Bytietiškas komunizmas, nežiūrint savo
dalinių laimėjimų ūkio srityje, mokamų sunkiomis dirbančiųjų auko
mis, nežiūrint paradinės mokslo ir technikos pažangos, buvo ir bus
nužmoginimo tvarka. Bolševizmas, kur tik įsigalėdamas, siekia pa
versti žmogų fiziniu ir protiniu robotu. Jo sukurta santvarka tėra
klaikus istorinis praeinantis laikotarpis. Ji jau pradėjo trūnyti iš vi
daus, netekusi moralinio pateisinimo ir kūrybiško veržlumo, iš savųjų
šalininkų ruošdama sau priešus. Tai todėl dabar bolševizmo vadai
taip atkakliai puola vadinamus revizionistus.
/Pabaiga 17 psl.
PROF. STP. KAIRI sveikina Mass. sen. John E. Powers Vasario 16-tos minėjime Bostone.
Sen. J. E. Powers greets Prof. S. Kairys at Febr. 16th observance in Boston, Mass.

BENDRAM REIKALUI
Su Klaipėdos netekimo dvidešimtmečio sukaktimi,
kurią kovo 23 d. prisimename ne be susimąstymo,
daugelyje minčių, besisukančių apie Mažosios Lietu
vos likimą, prabėga visa eilė vardų, kurie šalia pa
triarcho Martyno Jankaus į mus kalba skatindami
mylėti brangųjį Baltijos panemunių kraštą ir visomis
jėgomis kovoti del jo laisvo rytojaus.
Vienas tokių Klaipėdos krašto lietuvių patriotų yra
Jokūbas Stiklorius (1871-1942). Dar prieš I pas. ka
rą jis pradėjo reikštis Mažosios Lietuvos liet, orga
nizaciniame veikime bei kultūriniame gyvenime, įstei
gė "Aukuro Draugiją Tautos Kultūrai Kelti" ir jai
pirmininkavo, buvo vienas Klaipėdos Konservatori
jos organizatorių, prisidėjo prie Valst. Teatro skyriaus
Klaipėdoje steigimo, buvo vienas iš "Ryto" steigėjų
ir tt. Klaipėdą aneksavus naciams, Stiklorius buvo
areštuotas, jo turtas atimtas... Išleistas iš kalėjimo
šviesesnių dienų nebematė, po sunkių išgyvenimų
ir paliegęs mirė 1942 m. Tilžėje, sulaukęs 70 m. a.

PRELATO P. JURO INVOKACIJĄ

MASSACHUSETTS VALST. SENATE pirmą kartą istorijoje

lietuvis kunigas atkalbėjo invokaciją Vasario 16 proga,
iš kairės: W. Wall iš Lawrence, sen. J. Powers iš Boston,
Senato prezid., prel. P. Juras, kalbėjęs invokaciją, ir
adv. J. Grigalius iš Bostono.
L. to R.: Senator W. Wall of Lawrence, Mass., Senator
J. E. Powers of Boston, President of Senate, Msgr. F.
Juras of Lawrence, Mass., and Att. J. Grigalus, Boston.
This marked the first time in the history of the Se
nate that a Lithuanian priest gave an invocation on the
occasion of the February 16th commemoration.
SEN. KEATING kalba Vasario 16 minėjime New Yorke.

SEN. KEATING speaks at the Feb. 16 commemoration
in New York.
Foto V. Maželis

SENATORIAI IR GUBERNATORIAI
šių metų Vasario 16-tos proga 15 JA valstybių
gubernatoriai paskelbė Lietuvos Dienas (Calif.,
Conn., Illinois, Indiana, Iowa, Md., New Jersey,
Ney York, H. Hemp., Ohio, Penn., R. I., S. D.).
Senate Vasario 16 d. proga kalbėjo 12 sena
torių (vasario 16-tą) ir 4 sen. vasario 17 d.
Atstovų rūmuose kalbėjo 69 kongresmanai ir
9 pateikė savo pareiškimus; Vasario 17 savo
pareiškimus pateikė 5 kongresmanai. Tekstai
bus atspausti Kongreso Rekorduose.
D. L. LAWRENCE, Pennsylvanijos gubernatorius,
pasirašo proklamaciją, skelbdamas Vasario 16 lietuvių
diena. Iš k. į d. (sėdi:) Kun. J. F. Boll, LRKS dvasios va
das, ALT viceprez., gub. D. L. Lawrence, W. T. Kvetkas,
ALT vald. narys; stovi: W. Kelauskas, G. Sedauskas ir
M. Zujus, "Garso" redaktorius.
DAVID L. LAWRENCE, the governor of Pennsylvania,
issued proclamation designating February 16 as Lithu
anian Independence Day.

GUB.

Tėvo pėdomis pasuko ir jo sūnus Jonas Arvydas
Stiklorius, (g. 1914) aktyviai įsijungdamas į liet, vi
suomeninę veiklą, baigęs Berlyne teisę ir Klaipėdoje
pradėjęs teismo kandidato stažą. Po 1939 m. S. tu
rėjęs pailkti Klaipėdą, persikėlė į D. Lietuvą ir čia
ėjo Panevėžyje, Molėtuose ir kt. tardytojo, teisėjo,
mokytojo pareigas. 1941 m. Laikinojoje Vyriausybėje
dirbo Teisingumo Ministerijoj, vėliau buvo Panevėžio
m. valdybos juriskonsultu, čia 1941 m. vasario 16 d.
vedęs Taisą Paulauskaitę (augina sūnų Joną).

Po 1944 pasitraukęs į Vakarus, dirbo amerikiečių
įstaigose vertėju, civiliniu gynėju, IRO įstaigose, kol
1950 emigravo į JAV. Gyvena Philadelphijoje, čia
Temple un-te baigė studijas, gaudamas b. laipsnį.
Philadelphijoje S. įsijungė į aktyvią visuomeninę
veiklą, dirbdamas bendruomenės valdyboje, vado
vaudamas teisininkų skyriui ir kt. Paskutinius dvejus
metus J. A. Stiklorius yra Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto vicepirmininkas. Mūsų redakcijos atstovas
Philadelphijoje padarė su Stiklorium pasikalbėjimą,
kurį pateikiame skaitytojams kaip vieną iš balsų, šau
kiančių visus į bendrą Lietuvos laisvinimo darbą.

— Kokią Klaipėdos krašto ateiti vaizduoja
tės, Lietuvai laisvę atgavus? Ar Klaipėdai vėl
negrėstų iš vokiečių pusės?

— Noriu atvirai pasakyti, jog aš avirtai ti
kiu, kad ateis diena, kada Didžioji ir Mažoji
Lietuva, dabar kenčiančios sovietinę vergiją,
vėl bus laisvos ir drauge džiaugsis nepriklau
somybe. Vokiečių grėsmė, jeigu ji iš viso bus,
bus, reikia manyti, mažesnė ir silpnesnė, kaip
buvo prieš 20 metų. Svarbiausia taip bus dėl
to, kad po II pas. karo vokiečiai buvo nustumti
į vakarus taip lemtingai, kad tik gal po dau
gelio metų jie vėl galės pasauliui skelbti, kad
Rytprūsiuose gyvena du milijonai vokiečių.

šiuo momentu Mažojoje Lietuvoje — Klaipė
dos krašte ir šiaurinės buvusios Rytprūsių pro
vincijos pusėje, — vokiečių beveik nebėra, ir
nepanašu į tai, kad jų kada nors vėl bus tiek,
kad galėtų sudaryti rimtesnę grėsmę lietu
viams. Be to, atrodo, kad busimoji Europa
tvarkysis kitaip, jau nebe atskirų, suvereninių
valstybių pagrindu, bet bus kas panašaus į
Europos Jungtines Valstybes, ir tada, žinoma,
tautybių santykiai plėtosis visai kitaip. Tačiau
nesu pranašas ir negaliu pramatyti ateities.
— Ką galėtumėt pasakyti apie Mažosios Lie
tuvos atstovavimo vaidmenį Vyriausiam Lietu
vos Išlaisvinimo Komitete?

— Malonu konstatuoti, kad seniau (ypač po
1923 m.) pasireiškusieji istoriniai, kultūriniai
ir religiniai skirtumai tarp Mažosios Lietuvos
ir Didžiosios Lietuvos lietuvių, kartais trukdę
bendrą veiklą, dabar jau yra beveik visai pra
nykę ir kad dabar vyksta nuoširdus bendradar
biavimas siekiant didžiojo mūsų visų tautos
tikslo — laisvės. Mažosios Lietuvos lietuviai,
daja, yra negausūs ir žmonių skaičiumi ir iš
tekliais. Ir tik dėl to nesireiškia taip, kaip no-

BENDRAI DIRBAME
retų. Tačiau kiek esamomis aplinkybėmis galijie reiškiasi ir savo įnašų tautos laisvės kovai
duoda.

Malonu konstatuoti, kad specifinės Mažosios
Lietuvos problemos, kaip Lietuvos vakarų sie
nos, santykiai su vokiečiais etc., randa plinų
VYLIKo narių supratimų ir kad tuo atžvilgiu
jokių didesnių konfliktų nėra.
Mažosios Lietuvos atstovai Vlike, įvertindami
jo didelę reikšmę Lietuvos laisvinimo darbe,
yra pasiryžę ir toliau visomis jėgomis jį rem
ti ir jame nuoširdžiai bendradarbiauti.
— Ar turi pagrindo tvirtinimai, kad VLIKas
einąs nykimo keliu?

— Neturi. VLIKas dirba, siekdamas savo už
sibrėžtojo svarbiausio tikslo — Lietuvos lais
vės, ir šiame darbe jųio knykimo žymių nėra.

Kai kas iš fakto, kad ne kasdien girdi spau
doje apie VLIKo darbus ir žygius, ir iš to, kad
viena kita grupė iš jo išėjo, nori padaryti iš
vadų, kad VLIKas nyksta, tačiau tokia išvada
visiškai neatitiktų faktinosios padėties. VLIKo
darbuotojų tarpe netrūksta nei idėjų, nei ryž
to jas įgyvendinti. Jeigu tos idėjos didele da
limi negali būti įgyvendintos taip, kaip norėtų
si ir kaip reikėtų, tai tam yra priežasčių: lie
tuvių tauta yra negausi ir žmonėmis, ir mate
rialiniais ištekliais, šiuo metu neturi ginkluotų
pajėgų, ir jos teritorija žiauraus priešo okupuo
ta; tremtyje, laisvajame vakarų pasaulyje lie
tuvių yra nedaug, jų materialiniai ištekliai ne
didelį, — vienas iš labiausiai VLIKo veiklų var
žančių faktorių ir yra lėšų trūkumas; juk jis
JAV-se neturi nei vieno apmokamo tarnautojo;
aišku, kad tokiose sunkiose sąlygose laukti iš
VLIKo didžių darbų ir spindinčių žygių yra ne
racionalu. Prisideda dar ir tai, kad VLIKo dar
bas iš dalies yra tokio ramaus, lėto ir dėl to
gal nesenstančio pobūdžio, kad apie jį kalbėti
daug negalima; prisideda ir tai, kad nėra ga
limybės painformuoti draugų, kartu neinfor
muojant ir priešų. Tad gal ir vienam kitam,
ypač nevisai geros valios tautiečiui, gali kilti
įtarimas, kad VLIKas nyksta. Aš tačiau galiu
tvirtinti, kad taip nėra. VLIKas dirba, kur tik
gali ir kaip tik gali. Pasiklausykite tiktai lie
tuviškų radijo programų iš Madrido, Romos ir
Vatikano radijo stočių ir pasiteiraukite, kokio
įspūdžio jos daro pavergtoje tėvynėje.
— šalia VLIKo atsiradus naujiems viene
tams, pvz., L. N. T., ar nepatiriate darbų kryžiavojimosi ar kenksmingumo bendrojo Lietu
vos laisvinimo žygio baruose?

— Aišku, jog jėgų skaldymas bendrų darbų
trukdo ir kad būtų visiems daug geriau, jeigu
pasisektų rasti pagrindų bendrai veiklai. Aš
žinau, kad yra tam tikrų ideologinio ar kitokio
pabūdžio skirtumų tarp mūsų politinių ar ideologinių grupių, tačiau esu linkęs manyti, kad
tai visai nėra blogybė; juk valstybėse, kuriose
yra tik viena partija (pvz. nacių Vokietija ar
komunistų Sovietų Sųjunga) visai nėra malonu
gyventi. Norėčiau čia taip pat pareikšti, kad
VLIKe man tenka bendradarbiauti su grupė
mis, kurių ideologijų ir pažiūrų ne visi bruožai
man priimtini, tačiau tai mums visai netrukdo
bendradarbiauti laisvinimo darbe, nes visi esam
lietuviai ir, kaip tokie, turime bendrų idealų
ir siekimų, žinau, kad ir VLIKo veikloje neda
lyvaujančiose grupėse yra puikių patriotų, vi
sais atžvilgiais kvalifikuotų duoti gražų įnašų
į bendrų laisvinimo darbų. židnau,ak, kad jų
stovėjimas šalia laisvinimo veiklos tų veiklų
silpnina, ir dėl to nuoširdžiai sveikinčiau jų
įsijungmų į jų.
— Esate aktyvus bendruomenininkas. Kaip
žiūrite į Lietuvių Bendruomenės organizacinę
reikšmę ir kaip Jums atrodo JAV LB dabartinė
padėtis?

— Lietuvių Bendruomenės organizacinę, vi
suomeninę ir kultūrinę reikšmę vertinu pozity-

JONAS STIKLORIUS, Philadelphia, Pa., su žmona T. Stikloriene ir sūnum Jonu. J. Stiklorius yra VLIK vicepirm.

JONAS STIKLORIUS, Philadelphia, Penn., with his wife
and son. Mr. Stiklorius is Vice-President of the Supreme
Committee for Liberation of Lithuania.

viai. Didžiosios tautos nelaimės metu yra bū
tina tokia organizacija, kuri jungtų visus geros
valios lietuvius, be politinių, ideologinių ar ki
tokių skirtumų į vienų stiprų, veiksmingų ir
darbingų vienetų bendrųjų didžiųjų idealų ir
siekių labui. Dabartinė JAV LB yra puikiai or
ganizuota ir gražia veikia. Jeigu jos veikla
vis dar nėra tokia plati, kaip mes jų norėtume
matyti, tai aš būčiau linkęs kaltinti tų, deja,
ne visai mažų mūsų visuomenės dalį, kuri vi
siškai pasidavė dolerio kalimui bei savo rei
kalėlių tenkinimui ir vengia bent kiek daugiau
padirbėti lietuviškiesiems reikalams.
JAV Lietuvių Bendruomenėje aš pasigendu

glaudesnio naujųjų, tremtinių, ir seniau į šį
kraštų atvykusiųjų lietuvių bendradarbiavimo,
čia vėl yra skirtumų, kuriuos mutatis mutandis
matėme seniau Mažosios ir Didžiosios Lietuvos
lietuvių tarpe; aš tačiau esu įsitikinęs, kad ir
čia nėra tokių skirtumų, kurių abipusė gera
valia nepajėgtų nugalėti.

PRIE BENDRO STALO, ieškant nuomoniy sutarimo įvai
riais Lietuvos vadavimo klausimais. Vasario 16 d. proga
L. Fronto Bičiuliai Free Baltic patalpose, New Yorke, su
rengė pokalbį, kuriame dalyvavo keliy grupię vyr. ir
jaun. kartos atstovai. Čia matome prie prezidiumo stalo
trijų vienety atstovus (iš k. į d.): V. Rastenis, L. Taut.

S-ga, J. Brazaitis, L. Fronto Bičiuliai, dr. A. Trimakas,
VLIKo pirmininkas.

Nesiimčiau apibendrinti, tačiau iš savo as
meninio patyrimo galiu pasakyti, kad jeigu tie
santykiai nėra visai geri, tai čia daugiau bū
tų galima reikalauti iš naujųjų ateivių, o seniau
atvykusieji lietuviai, kiek man teko pastebėti,
rodo žymiai daugiau geros valios tuo atžvilgiu.

THREE LITHUANIAN FUNCTIONARIES, V. Rastenis,
J. Brazaitis and dr. A. Trimakas all of New York City,
during a round-table discussion.
V. Maželis

Naujienos pradėjo eiti 1914 m.
vasario 19 d. Pirmasis numeris pa
sirodė kaip savaitraštis. Tačiau lei
dėjai jau iš pat pradžių paskelbė,
kad artimiausiu laiku, kai tik bus
galima, Naujienos bus paverstos
dienraščiu. Tai ir buvo padaryta tų
pačių metų rugp. 1 d., kai prasidėjo
I-sis Pasaulinis karas. Ir nuo to
laiko eina be pertraukos ligi šiol.
Tada pagrindinis kapitalas visų
balsų nutarimu buvo padidintas iki
50.000.
— Aš pirmą kartą buvau atvykęs
į Ameriką, — pasakoja toliau dr.
Grigaitis, — 1906 m. pabaigoje ir
čia išbuvau, kaip socialdemokratų
partijos įgaliotinis, ligi 1907 m. lie
pos mėn. Sugrįžęs į Europą, nuvy
kau į Berną, ten baigiau teisių
mokslus ir dvejus metus studijavau
filosofiją. Pritrūkęs pinigų, vėl vy
kau į Ameriką. Chicagoje gavau
jurisprudencijos mokslų daktaro
laipsnį. Iš pradžių, apsigyvenęs Baltimorėj, redagavau savaitraštį Pir
myn. Paskiau, po kokių 10 mėnesių,
Naujienų b-vė pakvietė redaguoti
Naujienas. Ten atvykau 1914 m. ir,
išskyrus vieną pertrauką, iki šiol
esu jų redaktorius.

DR. PIJUS GRIGAITIS, "Naujienę" redaktorius ir ALT centro valdybos sekretorius.

DR. P. GRIGAITIS, Editor of the Lith. Daily "Naujienos" (News), Chicago, III. Foto D. Č.

"NAUJIENOMS" 45 METAI
Los Angeles ALT skyriaus pa
kviestas, šiemet j Vasario 16-sios
minėjimą Los Angeles lietuvių ko
lonijoje, kaip pagrindinis kalbėto
jas, buvo atvykęs iš centro ALT
vykdomojo komiteto ilgametis sek
retorius d r. Pijus Grigaitis,
kuris minėjime pasakė konstrukty
vią kalbą, ypatingai iškeldamas ne
tai, kas mus skiria, bet kas visus
lietuvius jungia. Drauge jis nušvie
tė, kokiomis sąlygomis susikūrė
Amerikos Lietuvių Taryba, kokie
buvo pavojingiausi Lietuvos bylai
momentai ir kokios yra ateities
perspektyvos.
Dr. P. Grigaitis atsilankė j Lie
tuvių Dienų žurnalo leidyklą, kur
vienas iš redaktorių turėjo su juo
išsamų pasikalbėjimą, apimanti tiek
svarbesnius momentus iš “Naujie
nų” praeities, tiek ALTo veiklą bei
jo santykius su VLIKu (Vyriausiu
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu).
Pasikalbėjimas išėjo “dvigubas”:
pirmąją jo pusę, liečiančią “Nau
jienas”, jų 45 metų sukakties pro
ga, dedame dabar; antrąją pusę —
apie ALT ir Lietuvos laisvinimo
veiklą — įdėsime kitame LD nr.

Chicagoje leidžiamas dienraštis
“Naujienos” skaitomos įvairių ideo
logijų žmonių, nors jos savo ideolo
gijos neslepia ir dažnais atvejais
net gana griežtai pasisako. Ne vie
nam “Naujienos” patinka dėl šių
motyvų:
1. Jos yra aiškiai antibolševikinės
ir gal daugiau už kitus liet, laikraš
čius deda medžiagos prieš bolševi
kus ;
2. Jos aiškiai stoja už ALTą ir
VLIKą. Ar tik ne daugiau iš visų
liet, laikraščių deda Eltos žinių.
3. Jose, nors ir nesutikdami su jų
linija arba pasilaikydami sau tam
tikrų rezervų, kaip patys skaityto
jai sako, ne kartą “randą tai, ko ne
randa kitur”...
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Gi dr. P. Grigaitis bus ar ne pats
ilgiausią stažą turįs redaktorius.
Kartu su vyr. redaktorium dr. P.
Grigaičiu, kurio žinioje yra veda
moji laikraščio linija ir taip vadina
mi “editorialai”, kuriuos dažniau
siai jis pats ir rašo, dirba eilė kitų
redaktorių.
Atkarpą, literatūros priedą ir ko
respondencijas tvarko senas žurna
listas inž. Kostas Augustas, kuris
taip pat pavaduoja vyriausiąjį dedaktorių, kai pastarasis išvažiuoja
į Washingtoną, New Yorką ar kitur
visuomeniniais reikalais. Vietines
žinias rašo ir bendradarbiauja ki
tuose dienraščio skyriuose senas lie
tuvių spaudos “vilkas” Nepriklauso
moje Lietuvoje, žinomas feljetonis
tas Juozas Pronskus, slapyvardžiu
Aklasmatė išleidęs pagarsėjusią
knygą “Magaryčios”, kurių pirmoji
dalis išspausdinta “Naujienose”.
Pirmąjį puslapį, t. y. pasaulio po
litikos žinias tvarko Stasys Vaino
ras, pogrindžio kovotojas, neseniai
išvertęs Nobelio laureato Lagerkvisto romaną “Barabą” ir šiaip
pasižymėjęs žurnalistiniais gabu
mais. O meno dalimi rūpinasi ir ją
tvarko dail. Mikas Šileikis.
šalia eilinių numerių, šeštadie
niais “N.” išleidžia pridedamą li
teratūros, kultūros ir meno laidą,
kur priglaudžiami ir įvairūs sky
riai, kaip studentų, meno, o pa
staruoju laiku bibliografijos biule
tenis.
Buvo įdomu išgirsti iš paties re
daktoriaus
— Kokie yra ryškesni “Naujie
nų” praeities momentai?
— Naujienas įsteigė Chicagoje
grupė lietuvių socialistų, tam reika
lui suorganizavusi bendrovę “Lithu
anian News Publishing Co.”, Inc.
Ji buvo įregistruota Illinois vals
tybėj. Tos b-vės pagrindinį kapitalą
sudarė iš pradžių 15.000 dolerių.

— Kaip Naujienoms, kairiosios
ideologijos laikraščiui, pavyko išsi
laikyti griežtoje bolševikų-komunistų opozicijoje, kai ne vieną iš socia
listų jie patraukė Į save ar stačiai
Įpainiojo?
— Kai Rusijoje iškilo bolševikai,
tai jų šalininkai puolė Naujienas,
visaip jas niekindami, šmeiždami.
Jiems pritarti ėmė ir kaikurie iš
b-vės direktorių. Bet N-nas redaguo
ti aš ėmiausi su sąlyga, padaręs
tuo reikalu susitarimą, kad direkci
ja nesikištų į redagavimą. Tačiau
bolševikų šalininkai ėmė rašinėti
visokius laiškus, priiminėti rezoliu
cijas etc., visokiais būdais puldami
tuos, kurie nėjo su jais. Ir kaiku
rie iš direktorių, laužydami susita
rimą, pradėjo kištis į redagavimo
reikalus. Tada aš iš redaktoriaus
pareigų pasitraukiau, į savo vietą
pasiūlydamas savo pavaduotoją,žimąjį žodyno autorių A. Lalį. Aš
pats tuo tarpu pradėjau organizuo
ti soc. demokratų kuopas ir viešose
paskaitose puoliau bolševikus. Ka
dangi Lalis laikėsi tos pat antibol
ševikinės linijos, kaip ir aš, tai vė
liau turėjo pasitraukti ir jis.
— Kaip pagaliau susitvarkėte su
komunistais?
— 1919 metų vasarą susirinko Amerikos socialistų partijos konven
cija. Aš kreipiausi į konvenciją —
ir visi bolševikai, visos į juos pa
krypusios kuopos buvo iš partijos
išmestos. Ne tik lietuvių, bet ir ki
tų tautybių. Tada jie susiorganizavo
atskirai ir įsteigė komunistų parti
ją (1919 m. rugsėjo pradžioj).
įsitikinusi, su kuo turinti reikalą,
Naujienų bendrovės direkcija vėl
kreipėsi į mane, prašydama, kad
grįžčiau atgal į Naujienas ir im
čiausi jas redaguoti. Su tuo jų
prašymu sutikau — ir nuo to lai
ko redaguoju jas iki šiol. Tačiau
bolševikuojantieji vistiek nenurimo
— pasiėmė advokatą ir mėgino N.
kontrolę pagrobti per teismą, be
kitko, skųsdami, esą neteisėtai bu
vęs padidintas pagrindinis bendro
vės kapitalas, nors tat buvo pada
ryta visų vienu balsu. Aišku, jie by
lą pralaimėjo — ir nuo to laiko N.
galėjo ramiai dirbti, apsivaliusios
nuo komunistų simpatikų.
— Ar Naujienų ideologinė kryptis
visą laiką išbuvo tokia, kaip dabar,
ar būta praeity kokių skirtingumų?
— Naujienos buvo socialistinės
krypties, bet nepartinis laikraštis.

Jos laikėsi nusistatymo, jog patys
darbininkai, politiškai subrendę, at
ėjus laikui, parlamentiniu keliu pa
ims valdžią. Jos visados buvo prieš
visokius sąmokslus, ginkluotus su
kilimus. Tuo tarpu bolševikų įvyk
dytas Rusijoje perversmas kurį lai
ką Amerikoje buvo labai populia
rus. Mat, amerkiečiai tada dar ne
turėjo su jais jokios patirties. Ame
rikoj yra galingi žydai, todėl caro
laikais vykę žydų pogromai buvo
čia labai nepopuliarūs. Rusų val
džia buvo laikoma labai reakcinga.
Dėl to reakcingumo JAV buvo net
nutraukusios su ja prekybinius
santykius. Todėl bolševikai, uždrau
dę antisemitizmą, jau vien dėl to
tarp žydų simpatikų pasidarė labai
populiarūs. Spauda irgi palankiai
rašė apie bolševikus. Naujienos bu
vo vienintelis socialistų laikraštis,
smerkęs be jokių kompromisų bol
ševizmą. Dėl to man, kaip redakto
riui, ne kartą susidarydavo įvairių
keblumų. Paskiau kaikurie socialis
tai ėmė atsipeikėti, pamatę, kokie
iš tikrųjų yra bolševikai. Reikia at
siminti, kad tuo metu didžioji spau
da, net toks Hearstas su 20 dien
raščių ir visa plejada žurnalų ilgą
laiką atsidėjęs juos gynė. Gi antikomunistams tais laikais buvo be
veik neįmanoma viešai pasirodyti.
Tačiau mes prieš bolševizmą, ne
paisydami kliūčių, kovojome nenu
sileisdami visą laiką.

— Kokia Naujienų pozicija buvo
Lietuvos atžvilgiu?
— Naujienų kryptis yra demokra
tinė. Tai yra svarbiausias dalykas,
ypačiai reikšmingas taikant demokratybę Lietuvai, besirūpinant jai
išgauti laisvę. 1914 m. Amerikoje
įvyko du lietuvių seimai: R. Kata
likų Federacijos Chicagoje, o visų
kitų grupių — Brooklyne. šiame
seime pasiūliau rezoliuciją — kad
Lietuvai būtų pripažinta tautinio
apsisprendimo teisė Rezoliucija bu
vo priimta visais balsais. 1916 m.
Naujienos įdėjo iš Lietuvos visą se
riją straipsnių, kurių autorius bu
vo Stp. Kairys. Rašė, kad lietuviuo
se bręsta nusistatymas, jog Lietuva
turės būti nepriklausoma. Kaip visi
žino, Vasario 16 dieną ir buvo Ta
rybos paskelbta nepriklausoma Lie
tuva Visdėlto tada visiems ilgesnį
laiką pastoviai išlaikyti bendro dar
bo vienybę buvo dar neįmanoma.
Tik dabar, kai buvo įsteigta A. L.
Taryba, vieningai laikomės per 18
metų. Ir neapsirinkame. Tik tauti
ninkai kurį laiką buvo atsimetę. Ki
tos grupės dirba išvien, nors po Ijo karo bendras darbas kažkaip ne
sisekdavo.
N. ir kitokiais būdais prisidėjo
daug prie Lietuvos atstatymo. Per
Naujienas siųsdavo pinigų savo gi
minėms, mat, prie N. veikė pinigų
siuntimo ir laivakorčių agentūra.
Tuo būdu buvo pasiųsta į Lietuvą
gal milijonas kitas dolerių. Naujie
nų b-ve organizuodavo į Lietuvą
ekskursijas, kurias palydėdavo jų
agentas. Aš pats aplankiau Lietuvą
1923 m., ką tik prijungus Klaipėdos
kraštą, ir išbuvau joje 5 savaites.
Naujienos pačios suorganizuoda
vo ar aktyviai rėmė ir daug kitų vi
sai Lietuvai naudingų žygių. Jos
pvz. rėmė Dariaus Girėno transat
lantinį skridimą. Darius dėl to pats
pasiūlė nuvežti 10 egz. Naujienų ir
juos įteikti mano parinktiems 10
asmenų. Lėktuvui sudužus, N. nu
meriai buvo rasti kartu tarp jo ske
veldrų. Naujienose buvo taip pat
suorganizuotas komitetas antrajam
skridimui į Lietuvą remti (LITUANICA II-ji). Kur čia visus tuos
žygius, kur Naujienos prisidėjo, ir
beišskaičiuosi.
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SCENOS

Iš Algirdo Landsbergio dramos “Penki stulpai turgaus aikštėje”
ATS1SISVEIKINIMAS
IŠTRAUKA IŠ 1-jo VEIKSMO

ši scena vyksta partizanų požemi
niame bunkeryje, 1951 metais, Lie
tuvoje. Antanas Daugirdas, 33, par
tizanų būrio vadas, už pusvalandžio
turi nebesugrįžtamai apleisti bun
kerį, kuriame jis išgyveno septyne
rius metus. Genė Karaliūtė, 19, par
tizanų ryšininkė nuo 12 metų am
žiaus ir mylinti Antanų, nenori skir
tis su juo. Tačiau Antanas, taip
pat mylįs jų, žinodamas, kad jam
maža vilties išlikt gyvam bevyk
dant ateinančios dienos uždavinį,
pasiryžta ištausoti jos gyvybę, įsa
kydamas jai grįžti namo.
ANTANAS
Aš visad galvojau, kad aš buvau
geras vadas. Aš klydau, Gene.
GENĖ
Bet tu buvai! Kas galėtų būt ge
resnis: motina, tėvas, auklė, moky
tojas, kunigas — keturiasdešimčiai
vyrų...
ANTANAS
Būt atsakingu už jų visų vysty
musi, už jų likimus — ir visad iš
laikyt atstumų. Vienintelė klaida,
vienintelis mostas — priglaust tvir-

tai, ar nustumt per toli — ir viskas
sudužta. Ar man užteks laiko atsta
tyt draugystę su Leonu ir laimėt
Jono draugystę?
GENĖ
Kų jūs darysit? Kur jūs eisit?
ANTANAS
Mes darysim kų darę. Bet urvų
mes paliksim. Ir niekad nebegrįšim.
GENĖ
O aš?
ANTANAS
Tavo ryšininkystė baigėsi. Tu tu
ri dar vienų svarbių kelionę — na
mo. Aš dar vienų didelį rūpestį —
kad tu sugrįžtum saugiai. Tada su
naikink viskų, kas mena tavo ke
liones ir pradėk naujų gyvenimų.
GENĖ
Aš nenoriu saugiai sugrįžti. Aš
nenoriu naujo gyvenimo.
ANTANAS
Aš įsakau. Atsimink, kol tu grįši
namo, tu vis dar esi mano vadovy
bėje. Gene, man tas labai daug
reiškia — aš turėjau pasiųst tave
namo, kai tu buvai dvylikos.
GENĖ
Man devyniolika!
ANTANAS
Aš atsimenu, kada tu pirmų sykį
atėjai pas mus. Tokia pramuštgal
vė, greitom akim, išsipešusiom kase
lėm. Ar tu dar tebeturi tų rudų suk
nelę, kurių tu dėvėjai tų dienų?
GENĖ
Mano mažoji seselė dabar nešio
ja jų.
Ji pavargusiai atsisėda ir nu
siima savo šlapius batelius bei
kojines.

Genė (Violeta Žilionytė): "Aš einu nuimt
to netikro žiedo..."

Partizanų vadas Antanas Daugirdas (Z. Dučmanas), Albina Rimkaitė, sekretorė teismo
raštinėje (V. Morkūnienė), partizanas Jo
nas: "Leisk man nužudyti tą tardytoją..."

Antanai — prašau — atsimink
mane, kaip aš esu dabar.
ANTANAS
Kaip aš galėčiau pamiršt tave?
Tu atėjai pas mus kovai praside
dant. Per liūtis, per rudenio miglas,
per gruodų, tavo pėdelės — vis tik
resnės, vis tvirtesnės — ieškojo
keliO- į mūsų urvų. Tu matei mus
laimėjimuose ir viltyse. Tu augai
mums pralaimint ir mirštant, mū
sų žaizdom sukrekant ir nebeužsiveriant. Tu augai, o mes senom.
Sodybos tuštėjo, kolūkiai plėtėsi,
kalėjimai pilnėjo — Lietuva nyko:
tu gražėjai. Aš visad atsiminsiu ta
ve devyniolikos, nes dėl mūsų tu
galėjai nesulaukti nei trylikos.
GENĖ
Kai aš buvau trylikos — ir ke
turiolikos — po kiekvienos kelio
nės tu padėdavai man džiovint ko
jas. Aš visad laukdavau šito, bris
dama per pelkes galvodavau. Jau
keli metai kaip aš pasigendu tavo
rankų. Kodėl tu nebepadedi man?
ANTANAS
Ar tu nesupranti? Gene, Gene.
Aš taip pat laukdavau tavęs prie
žarijų. Mano rankos, kaip beturčio
skulptoriaus, stengdavosi atkurt
tavo kojas iš oro ir prisiminimų.
Bet penkioliktų rudenį aš nebega
lėjau toliau apgaudinėt savęs —
mergaitė niekad nebegrįš: pas ma
ne beateis jauna moteris. Aš turė
jau pasitraukt.
GENĖ
(iššaukinačiai) Kodėl? Ar moteris
nejaučia daugiau, giliau kaip mer
gaitė. Moteriai tavo rankų reikia
daugiau kaip mergaitei.
ANTANAS
Prašau, nekalbėkim apie šitų!
GENĖ
(Po valandėlės tylos) Gerai, bet su
viena sųlyga. šis vakaras paskuti
nis; ateity niekas nebelauks manęs
čia su šilima. Padėk man išdžiovint

REŽ. PETRAS MAŽELIS, Cleveland, Ohio, ir dramos autorius A. Landsbergis, New York,
liet, seimo metu New Yorke aptaria veikalo pastatymą. Veikalas "Penki stulpai turgaus
aikštėje" Clevelando LB dramos konkurse laimėjo premiją. Veikalą pastačius Clevelande
ir gastroliavus Detroite, liet, spaudoje pasirodė prieštaraujančię pasisakymę. Sekantį se
zoną New Yorko Lambs teatro grupė pasirinko pastatyti angliškai. Angliškoje versijoje
neminima Lietuva, nei komunistinė Rusija, pavergusi Lietuvą; ten minima tik didelė vals
tybė pavergusi mažą ir iškeliama tos mažos pogrindinė kova dėl laisvės. Foto V. Maželis.
Producer P. Maželis and Playwright A. Landsbergis, author of play Five Posts in the
Marketplace. An English version will be performed by N. Y. Lambs Theater.

kojas, kaip tada, kai aš buvau ke
turiolikos.
ANTANAS
Bet aš paaiškinsiu tau!
GENĖ
Niekas, niekados daugiau. I jūsų
urvų teatras kelių lapės ir barsu
kai.
ANTANAS
Atsisėda prie jos. Paima 'jos
pėdą j rankas ir švelniai glosto
j?-

Dabar tu niekad daugiau nebesirgsi slogom.
GENĖ
Mano kojos mergaitiškai naivios.
Dabar jos tiki, kad tavo rankos nie
kad nebesiskirs nuo jų.
ANTANAS
Gene, tu pažadėjai.
GENĖ
Gerai, aš kalbėsiu apie kitkų. An
tanai, tu buvai labai geras, labai
kantrus su manim.
ANTANAS
T u buvai gera ir kantri su ma
nim.
GENĖ
Laiko neturėdamas, rūpesčiais
apkrautas, tu mokei mane.
ANTANAS
Aš tik stengiaus išsaugot sau, kų
aš pats kadais buvau išmokęs. Bet
laikui bėgant tau buvo vis mažiau
naudos iš manęs. Miškas, žaizdos,
plienas vis giliau įsibrėžė į mano
sųmonę. Pažiūrėk į mūsų rašomų
mašinėlę. Mes beveik nieko nebegalim su ja parašyt: jai trūksta
raidžių M ir O. Tas pat su manim,
su mumis visais.
GENĖ
Mano visam gyvenimui užtektų
tavo vardo raidžiu. Be M ir be O.
ANTANAS
(Subardamas) Gene! (Buvusiu to
nu) Jau rytoj mano urvinė patirtis
bus tau visai nebereikalinga. Tau
NUKELTA į 8 PSL.

Partizanas Leonas Olšauskas (vaid. Egid.
Žilionis): "Man vistiek, su plaučię skudu
rais tik viena kita savaitė beliko..."

Tardytojas (Ign. Gatautis), Albina (V. Mor
kūnienė): "Pačiame partizaninię kovę įkarštyje prie stulpę matėsi pririšti nuogi
partizanę lavonai..."

5 STULPAI...
/Atkelta iš 7 p.
nebereikės ieškot priedangos, bėgt,
šaudyt. Tau reikės gyvent, kovot vi
sai kitaip. Kitą mėnesį baigiamieji
egzaminai, ar ne? Kokie tavo pa
žymiai dabar? Nepergeriausi?
GENĖ
Vidutiniai.
ANTANAS
Tu turėsi gerai mokytis. Stenkis
pakliūt į universitetą. Pažadėk man.
Jų melai tau nebus pavojingi. Tavo
protas, nervai, jausmai — tavo vi
sas kūnas atmes juos. Tavo kojos,
prisiminusios drėgmę. Aš stengiau
si tau duot pagrindą istorijoj, filo
sofijoj, literatūroj. Nepamiršk šito.
Mokykis.
GENĖ
Aš nenoriu mokytis! Aš noriu gy
vent kaip dabar. Mano namai čia—
prie tavęs, čia ramu, čia nėra gar
siakalbių, plakatų, akmeninių vei
dų.
ANTANAS
Gene, man nepatinka, kad tu taip
kalbi. Tai miškas tavy; vėjai, susi
rinkę tavyje per septyneris metus.
GENĖ
O man nepatinka tavo kalba! Man
nereikia pamokslų. Aš perdaug jų
girdžiu namuos. Tu man ne tėvas!
ANTANAS
Ne, Gene. Man dar trūksta poros
metų.
GENĖ
Kas tu esi man? Aš noriu, kad tu
ištartum, kas mes esam vienas ki
tam. Tada aš galėčiau nešiotis tą
žodį, miegot su juo prie savo krūti
nės, bučiuot jį pabudus. Pasakyk
man.!
ANTANAS
Nusisuka. Valandėlė tylos.
Jei aš ir žinočiau tą žodį, aš nie
kad jo neištarčiau ir uždaryčiau sa
vo lūpas. Gene — man trisdešimt
trys!
GENe
Tu esi jaunas ir stiprus.
ANTANAS
Prieš tave visas gyvenimas. Jis
turi tau labai daug dovanų. Laikai
gali pasikeist. Tavęs dar laukia va
saros vakarai, dainos, nematyti vei
dai; naujų drabužių prisilietimas,
senų pažįstamų daiktų užtikrinan
tys žvilgsniai. Jauni vaikinai nedrą
siai ir lūkestingai laukia užkalbint
tave. Ir vergijos metu mergaitės
nenustoja svajojusios: jos visad
svajos apie tuos dalykus.
GENĖ
O moterys? Tu sakai, kad aš mo
teris.
ANTANAS
Ir mergaitė ir moteris, šitas amNUKELTA į 10 PSL.
Motina (Dalila Mackialienė), Tėvas (Emilis

Skujenieks): "Gyvent, išgyvent, nugyvent"
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O. L. Milašius

MEILES

A P 0 T E 0 Z E

Aš esu daug mylėjęs; aš turiu
teisę apie tai kalbėti. Bet vargas
tam, kuris be reikalo mini Amžino
jo vardą! Nieko nėra svetimesnio
mūsų apverktinam protui, kaip ši
baisi ir švelni meilė, kuri yra bū
ties principas ir kuri verčia mūsų
širdį brolautis su kelio akmenėliu;
nes mes esame nubausti vilkti gy
venimo naštą, ir mūsų meilė yra
pasigėrusį amžinybe. Viskas yra
neaišku tuose dalykuose, kurie ga
lėjo būti prieš mus, viskas yra pa
slaptis tuose dalykuose, kurie turi
būti po mūsų; tačiau dvasia nenori
atskirti meilės idėjos nuo to, kas
mes buvome, prieš ateidami į šį pa
saulį, ir nuo to, kas mes būsime, iš
keliavę iš jo; ir tas faktas, kad lai
kiname prieglobsty mes galime ta
pačia meile mylėti taip, kaip ir
skirtingos įvairių epochų būtybės,
yra galbūt tikriausias argumentas
prieš nemirtingumo neigėjus. Mei
lės praeina ir miršta, bet meilė gy
vena ir išlieka; žemiškų jos formų
— meno, entuziazmo, grožio — pa
sireiškimo yra tokia jėga, kad ji
visuomet nugali melą, šlykštumo ir
kvailumo tėvą. Meilė yra tai, kas
sudaro asmenybę.
Mano pirmas rūpestis buvo tas,
kad aš visuomet rūpinausi nuslėpti
nuo Meronės savo mintis, švelnioji
Meronė atėjo iš labai toli; ji buvo
man mielas ir jaudinąs laukinių
Bretinoro sodų vaiduoklis; ji buvo
slaptoji mano gyvenimo prasmė,
mano būvio forma, esanti už laiko
ribos, oždžiai, kuriuos jai kalbėjau,
nė vienas nesirišo su dabarties
daiktais, o švelnus mano kalbų pa
prastumas nuolatos jaudino mano
sielą. Koks aš primityvus! — gal
vojau. Ką reiškia šis ar anas daly
kas? Ar aš dar esu Saanos gyven
tojas? Kaip prigimtis dainuoja ma
no balse! Koks mirusių girių šlamš
timas, koks keistų, išnykusių paukš
čių sparnų plasnojimas! Kokios vai
kiškos maldos saulei, mėnesiui, ty
lai, vėjui! Kaip jaučiame, kad visa
tai jau kadaise buvo pasakyta — la
bai seniai, anksčiau negu visi daik
tai! štai žodis, skambus vienaprasmis žodis, švelni, paslaptinga, per
matoma atsinaujinusių metų laikų,
išnykusių ir vėl atsiradusių pasau
lių kalba, praeinantieji iškilmingos
giesmės garsai, giesmės be pra
džios ir galo! Ir aš kartoju: “Mano
brangioji gyvastie, mano didysis ne
ramusis angele, mano napasiekiama mylimoji! Tavo akys, tavo ran
kos, tavo keliai, tavo burna! Tavo
pėdsakas dulkėje, tavo balsas nak
tyje, tavo miegas mėnesienoje, ta
vo plaukai vėjyje!
Kodėl tu esi
kaip gėlės žiedas viršum vandens,
kaip paukščio lizdas medžio šovoje
ir kaip aidas girioje, kuri baugina?”
Aš kalbėjau šiuos varganus ir šven
tus dalykus ir kiekviename žodyje
radau pasaulio mįslės žodį...
Stebėdamas dangų ir jūrą, kartais
aš jausdavau savo sielos gelmėse
atsirandant tokią didelę meilę, kad
man atrodė, jog kilniausias reginys
nuo jos nublukdavo; o tada, liudy
damas daiktams savo meilę, aš tik
atsimindavau ties vaikystės lopšiu
verkiančio senelio glamones. Aš
sau šaukdavau: “štai maitintojas
vandenynas, kuris buvo sukurtas,
ištirtas ir uždarytas naktyje, štai
naktis, kuri buvo išmatuota ir ap
supta šviesos.” Pakilo besiskudžiantis vėjas; mano mintis apie meilę
nukeliavo toliau negu vėjas ir to
liau negu ta, kuri ten spinduliuoja
ir kuri vadinasi Venera. Koks ma
žas atrodo realybės apskritimas,

apsuptas dvasinio centro!
Nagi,
tikrai, koks mažas ir juokingai ža
vus šis vaikiškas universas, duotas
mano baisiai meilei!
Aš jo visai
nesuprantu, bet esu jame įrikiuotas.
Menkiausias dalykas pralenkia ma
no protą: kelio smiltis, jūros ašara,
žuvėdros sparnų plasnojimas. Bet
ar svarbu, kad mano protas tik reiš
kia, kad žmogus suartėji su daik
tais, kad juose išsilieji ir kad suži
nai, jog esi svetimas savo paties
protui? Aš nepažįstu būties prie
žasčių, bet aš jas jaučiu. Aš jaučiu,
kad meilė ir grožis gali viską, vis
ką, išskyrus “nebūti”. Mieli, mieli
daiktai! Mieli ir neištiriami! Kaip
reikalinga mano užuojauta tavo gy
venimui! Kaip tavo nepasibaigiamumas tave gązdintų, jei nepasibaigiamumo idėja nebūtų pati ma
no meilė! Kokia darna viešpatauja
tarp mūsų! Ar aš nesu tavyje, o tu
manyje? Kiek švelnumo už mūsų ir
mumyse, kiek reikalingos ir ne
svarstomos išminties!
Ir atrodo,
kad šis didelis judąs pasaulis tikrai
sukurtas supratimui mano milžiniš
kos plakančios širdies! Meilė! Pra
džia ir galas, Meilė ir meilė. Aš
kvailai šaukiau: “štai tu, štai paga
liau tu, Meile!
Koks mielas tavo
veidas! Ir koks baisus tavo šešėlis
šalia mano šešėlio! Prieš mums su
sitinkant tu buvai man tik Dievas,
varganas asmeninis Dievas; Die
vas danguje ir baimė žmogaus šir
dyje. Ir štai pagaliau tu pati, štai
tu meilė, meilė ir kančia! Taip,
kančia! Ak, tikrai taip, kančia!
Nes tu nusivilkai savo paslaptį. Tu
pralenkei protą anose senosiose sa
vo dieviškumo dienose; tu buvai
įsivaizduojama; tavo vardas buvo
Nepasibaigiamybė;tavo pasirodymo
data buvo Ateitis.
O dabar tu esi čia, prie manęs,
tu, nenutrūkstamas kūrimas, tu,
daiktas, kuris nesirūpina save pa
žinti, tu, pirmasis naujagimio riks
mas! O Meile, o begalybe, nusivil
kusi savo paslaptį! Tu Dievas kil
niajame savo nuogume, tu triuški
nanti būtinybė, tu Proto valdovė,
tu Kristaus duonos, vyno ir gimdy
mo pasauly! Tu esi tobula kalba
vaikiškame išminčių mikčiojime.
Tu venam amžinoji idėja arba nesu
randamas daiktas, o kitam aiškioji
valia. Pati būdama savaiminga, tu
negali būti nei idėja, nei daiktas,
nei valia! O baisioji Aiškybe! O
Begalybe, nusivilkusi savo paslap
tį! Kokia poezija, kokia muzika,
koks paveikslas, koks šokis kada
nors išreikš tavo amžiną ir savo
tišką stebuklingumą, kai tu žėri sa
vo pačios buvimo spindesiu! Ateik!
Apkabink mane! Keliaukime į so
dus, kurie yra prie jūros! Keliau
kime prie šaltinių, kurie yra girio
se! Mindžiokime savo žmogiškomis
kojomis smiltis, kurios glamonėja,
ir akmenis, kurie sužeidžia, ir dul
kes, nukritusias nuo mėnesio, kurio
šviesoje visi daiktai atrodo seni!
Ir šūkaukime, kad mus išgirstų mū
sų sūnūs, visų laikų ir visų rasių
dievai! O kad aš nebebūčiau dau
giau vyras ir kad tu nebebūtum
daugiau moteris! Nes tu esi meilė
manyje, ir mes esame aukščiausia
vienybė, sudaryta iš dviejų žemiškų
vienetų... Ateik!
Apglėbk mane,
Meile! Tu esi žvaigždynų giesmė,
mažas darnus išlenkimas Frigijos
sraigėje, tekančios saulės arfa, vė
jų prieglobstis, putojančios jūros
nualpimas! Tu man davei pažinti
amžinybę! Tu gyvojo Dievo sūnus!
“Tavasis veidas spindi kaip saulė,
tavieji drabužiai balti kaip šviesa.”

Paskutiniais savo gyvenimo metais Mi
lašius daug laiko skyrė biblinei egzegezei,
kuri iš dalies liečiama ir žemiau spausdi
namame laiške, rašytame argentiniečiui ra
šytojui Galtier, M. raštų vertėjui į ispanų
kalbą. Milašius taip pat yra parašęs stu
diją ir apie iberinę lietuvių kilmę.
Paryžius, 1934 m. birželio 27 d.

MIELAS POETE IR DRAUGE,
Jūsų laiškas, kurį aš ką tik ga
vau, man suteikė didelį malonumą.
Ačiū jums už mielą pažadą išversti
mano studiją apie Išrinktosios Tau
tos kilmę. Aš esu tuo sužavėtas (su
žavėtas jūsų sumanymu, o ne sa
vo studija, nors ši yra tikra tiesa,
ilgą laiką slėpta nuo oficialaus
mokslo).
Visi jūsų pastebėjimai Hebero ir
kt. klausimais yra visiškai teisin
gi. Kas liečia iberines-lietuviškas
analogijas, tai jos išaiškinamos tuo
faktu, kad lietuviai sudaro vieną
seniausių iberinių neolitinių šiau
rės Rytų Europos kolonijų. Aš eti
mologiškai išstudijavau lietuviškus
archajinius vardus ir juos sulygi
nau su tais vardais, kurie labai
dažni Biblijoje ir taip pat baskiniuose-kantabriniuose padavimuose.
Kaip Irlandija ir šiaurės Škotija,
Lietuva yra iberinė kolonija. Iberai buvo dideli navigatoriai, ir lie
tuviškas gintaras traukė juos į ši
tas Baltijos jūros pakrantes gero
kai dar prieš Salomono ir faraonų
laikus. Ir kadangi lietuviai yra iberai, tai dėl to ir Baltasis žirgas, jų
emblema, vaidina tokį svarbų vaid
menį Apokalipsėje.
Visas neolitinis Viduramžis (Mediteranija) buvo iberiškas. Strabonas yra tvirtinęs, kad jo laikų kor
sikiečiai kalbėjo visiškai ta pačia
kalba kaip ir ispaniškieji iberai...
Mano mielas poete ir drauge! Sa
vo iššifruotoje Apokalipsėje aš ne
galėjau pasakyti nė tūkstantosios
dalies to, kas man yra paaiškėję.
Visa Biblija (aš ją skaitau hebra
jiškai) atveria savo paslaptis mano
rankose. Visa Biblija nuo Genezės
iki Apokalipsės yra kriptograma,
šifruota Amžinojo telegrama. Visa,
ką aš paskelbiau, išsipildys iki rai
dės. Bet jūsų kilnioji šalis ir visa
Pietų Amerika bus pasigailėtos,
nors jos ir bus arti šiaurės Ameri
kos kataklizmo. Taip pat ir Pran
cūzija nedaug tenukentės nuo Ang
lijos katastrofos. Kas liečia Rusiją,
tai pietinės jos provincijos pateks
po gražia ir didele mėnulio ketvir
čio skiltimi...
Ačiū dar kartą, mielas poete ir
drauge, už jūsų simpatiją ir suma
nymą išversti bei išspausdinti ma
no studijėlę apie hebrajų kilmę.
Manau, kad ji negali nedominti is
panų arba, geriau sakant, abiejų
kontinentų iberų.
Jums visai atsidavęs
O. V. de L. Milašius
Iš prancūzų k. vertė Juozas Tininis
— Nauja Milašiaus raštų laida prancū
ziškai. Praėjusį mėnesį Editions Andre Sil-

vaire išleido vertingą knygą, vardu MILA
ŠIUS. Joje išspausdinti šeši Milašiaus laiš
kai kolegoms rašytojams ir taip pat ke
turi laiškai, rašyti Milašiui. Tačiau didžiąją
knygos dalį sudaro studijos apie Milašiaus
kūrybą, rašytos Milašiaus draugų ir jo ger
bėjų. Studijų autorių tarpe yra du lietu
viai: Aldona Šlepetytė ir S. Bačkis.
Taip pat minėta leidykla yra išleidusi
visus Milašiaus raštus vienuolikoje tomų,
drauge su dviem atskirais tomais, kurių
vienas vadinasi Rinktiniai eilėraščiai, o ki
tas — Milašius gyvenimas ir kūryba. To
mo kaina apie 3 dol. Leidyklos adresas:
Edition Andre Silvaire, 8 Rue Monsieur
Le Prince, Paris, Vle, France.

OSKARAS LADISLAUS L. de MILOSZ-MILAŠIUS

SALOME

Vertė G. L Židonytė

—Mesk auksą gedulo, kur tavo lūpos kraujo veidrody
Lytėjo savo atspindi, lyg gėlę melodingą,
Kurią saldu sužeist!
Gyvenimas Išminčiaus neatstos, o mano Salome,
Laukinio, tartum kūnas, Tavo Rytu šokio,
Nei tavo lūpų kruvinojo raudžio, nei tavo krūčių dykumų
— Paskiau, papurtydama garbanas, kurių švytėjimas
Į mano širdį skverbiasi lelijų raudonų žiedais,
/ spalvos!
— Tas garbanas, kur saulės ir žemčiūgų įtūžimas
Ugniniais žybčioja kardais, —
Panieka skelbki savo kruvinu juoku,
O Kūno Groži, apsigaubęs
Aklu ir šaltu deimantų gaisru!
Didi tava kūryba, ir aš tavim gėriuos,
Nes akys Pranašo, nakties ir kraujo ežerai,
Kur liūdesys — vaiduoklis atsispindi
Tartum ruduo sunykusių gėlų rasoj,
Tartum dienų žlugimas lietaus balose,
Pažins, tavo dėka, Užmiršties gėrį!

— Ach! Į šitą liūdną veidą, blaškomą
Dar neužgesusių haliucinacijos žibintų,
Pažvelgdama akim, saulėtom, lyg laukinės gėlės,
Lyg jūros bangos spinduliuos,
Gali tu ploti rankom, garsiai juoktis
Savuoju azijatišku juoku, įsimylėjusiu į mirtį!
Nes išdidumo mintys, tuštybėje kuklumas
Tavo linksmumui kritę
Su skambesiu tuščiavidurio stabo, ir brangenybių netikrų
• / riksmų,
Neverti tavo rankų, žvilgančių ir atlenktų
Lyg dalgės ir kardai,
Tavo plaukų, tartum sudžiūvusi žolė, karčių, kietų,
Salome, Salome, Garbingoji, Tu išvijai
Tą juodą vanagą — Nuobodulį — iš H erodo širdies,
Ir šokdama aukojai mirtį!
Išmintis bręsta Žemės alkiui,
O tu vis gyveni! ir tu kvėpuoji, Groži,
Santalu tavo kūnas dvelkia
Ten, kur pabyra tavo balsas akordais retais,
Ir tavo gyslose laukinėse Pasaulis troškulį malšina,
Kur verčias purpuru brutalaus džiaugsmo sūkuriai!
— Ir mes, pažįstantys vienintelę tikrovę,
Instinktų Salome, tau atnašaujam savo širdžių auką,
Galingiau plakančių, nei išgąstingais vakarais
Beviltis skausmo varpų šauksmas,

OSKARAS L. MILAŠIUS, lietuvis poetas prancūzę kalba, miręs Paryžiuje prieš 20 metę.
OSCAR L. LUBICH MILOSZ-AAILASIUS (1877-1939), Lithuanian diplomat and poet.

O. V. de L. MILAŠIUS (1877-1939) kritikos pripažįstamas vienu iš didžiausię pirmosios
šio amžiaus pusės poetę. Jis buvo poetas mistikas, aiškiaregis ir pranašas, iš apokalipsės
iššifravęs ir paskelbęs kai kuriuos ateities Įvykius. Bene pats geriausias jo kūrinys yra
misterija Miguel Manara; Lietuvoje šis kūrinys buvo žinomas iš puikaus A. Vaičiulaičio
vertimo; taip pat buvo išspausdinta jo rinktinės poezijos knyga, parengta to paties ver
tėjo. Iš kitę jo kūrinię ypač garsūs yra šie: Dekadanso poema, Septynios vienatvės, Mei
lės pradžia (žiūr. 8 psl. ištrauką lietuviškai), Mefibosetas, Lamuelio išpažintis. Prieš 15
metę Šveicarijoje išleista jo raštę 10 tomę. Šiais metais Paryžiuje baigiama spausdinti
11 tomę jo raštę laida.
Milašius, kilęs iš istorinės Rytę
nėje tarnyboje. Tyrinėjo lietuvię
tūrą, laikomas nemažesniu poetu
pats apie save yra pasakęs: "Aš

Lietuvos, save laikė lietuviu, dirbo Lietuvos diplomati
kilmę, kūrė tik prancūziškai ir įėjo į prancūzę litera
už Rimbaud, Nerval, Baudelaire ar Verlaine. Milašius
esu lietuvis poetas prancūzę kalba"

Milašiaus garsas, ypač po mirties, vis labiau kyla, ne tik Prancūzijoje, bet ir pasaulyje.
Leidžiami vertimai vokiečiy, ispanę, o paskutiniu metu ir anglę (K. Rexroth) kalba. Šio
LD nr. angliškoje dalyje dedamas rašinys parašytas amerikiečio doktoranto Paryžiuje,
rašančio tezę apie Milašiaus kūrybą (Jis pateikė ir porą M. poezijos vertimę).
Milašiaus poezijos pasaulyje įsakmiai minimas Lietuvos vardas; jo poezijos vaizdai ir
vizijos daugeliu atveju iš tolimos vaikystės Čerejoje. Visa dvelkia didinga aristokratiška
dvasia, kuri mums, kaimiečię vaikams, Lietuvoje kartais gal buvo savotiška egzotika, o
kartais ne visai artima dėl nemėgiamos lenkiškos dvarę dvasios. (M. tėvę turėtus dvarus
konfiskavo sovietę valdžia). Gi dabar, kai viskas tolsta ir nueina, kaip ir Milašiui į pa
sakiškąją romantišką praeitį, jo poezijoj "jo" ir "musę" Lietuva įgauna vieną poetinį rūbą.
Prancūzijoje Milašiaus sukaktis paminėta iškilmingai. Prie to daug prisidėjo Lietuvos
atstovas dr. S. Bačkis, kuris daug fotografinės medžiagos suteikė ir "Lietuvię Dienoms".

O. V. de L. Milašius (1877*1939), celebrated French-Lithuanian poet, acclaimed by critics
as one of the finest writers of his time, along with Rimbaud, Nerval, Beaudelaire and
Verlaine. The poet hailed from East Lithuania, worked in the Lithuanian Legation and
was a true Lithuanian, though he chose to create in the French tongue. (See pp 22,23)

Mes trokštame, kad viesulas, sukeltas tavo suknios
Ir tavo garbanų, gėlėmis nusagstytų,
Pagaliau Darbų ir Idealų
Dūmus išsklaidytų,

O Salome, mūs gėdų Salome!

MEILĖS APOTEOZĖ, 8 p., ištrauka iš prozos veikalo Meiles pradžia,
vertė Juozas Tininis.
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5 STULPAI...

DANGUOLĖ PULKAUNIKAITĖ IR EUGENIJUS BARTKUS, jaunieji, vestuviy puotoje su tėvais (jaunosios tėvai kairėje, jaunojo — deši
nėję) Los Angeles, Calif. Vestuvėse dalyvavo daug vietos ir iš kitur atvykusię svečiy, gimininiy. Tai buvo viena šauniausiy puoty Los
Angelėje. Jaunoji Bartkienė buvo veikli liet, org-ję veikėja, inž. E. Bartkus yra L. Taut. S-gos pirm, ir Amerikos Liet. Tarybos vicepirm.
Mr. and Mrs. E. BARTKUS, Chicago, III., with their parents, Mr. and Mrs. Pulkaunikas and Dr. and Mrs. Bartkus, during their wedding
party in Los Angeles, Calif., on February 7, 1957.

tautų katile išauginti lietuviškai
sveiką jaunąją kartą.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO ŠEIMOSE PROBLEMA
“LIETUVIŲ DIENŲ ’ŽURNALO ANKETA
Mūsų redakcijos bendradarbis A.
Astašaitis Detroite kreipėsi į keletą,
šeimų liet, kolonijoje. Jos žadėjo sa
vo patyrimais pasidalinti su LD-nų
skaitytojais. Pirmoji atsakė S. Kaunelienė, 4 vaikų motina, mokytoja,
aktyvi Detroito liet, veikėja. Sa
vo nuomonę ji pareiškė daugiau ob
jektyvia forma, vengdama visur sa
kyti aš, aš, aš... Ji čia daugiau kal
ba mokytojos vardu.
Svarbiausi lietuviško auklėjimo taš
kai: tautinė aplinka, lietuviška mo
kykla ir lietuviškos organizacijos
Kiekvienas lietuviukas, be katali
kiško, turėtų turėti ir tautinį var
dų. Tai būtų jo pirmoji, kaip lietu
viuko žymė Iš praktikos žinau, kad
ir amerkiečiai mokyklose tuos var
dus gražiai ištaria.
‘Tėvų ir namiškių pareiga iš pat
mažens kūdikio ausį pratinti tik
prie lietuvių kalbos, o jo akį prie
lietuvių tautodailės išdirbinių. Tau
tinė vėliavėlė savo gražiomis spal
vomis patrauks jau ir kūdikio akį.
Vytis, koplytėlė ar lietuviški audi
niai tepuošia kiekvieno lietuvio, o
ypač to, kuris turi vaikų, namus.
Tėvų pareiga vaikams padainuoti
lietuviškų dainelių, papasakoti liet,
pasakų ir išmokyti poterių. Vaka
rais tėvas ar motina privalo pa
žaisti su vaiku, prižiūrėti, kad gra
žiai pasimelstų. Bent iki 10 m. am
žiaus, vaikai turėtų melsti namuo
se garsiai. Duoti progą, vaikams pa-
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žaisti su lietuviukais.
Iš patyrimo žinau, kad jau 5 me
tų vaikutį galima pradėti leisti į
lietuvišką šeštadieninę mokyklą.
Kad vaikas pirmiau pradės lietu
viškai mokytis, gaus daug geresnį
lituanistinį pagrindą. Pradėję leis
ti vaiką į lietuvišką mokyklą, nesiskųskime (ypač vaikui girdint),
kad sunku bus šeštadienį jį vežio
ti, kad ten jis nieko neišmoksta ir
pan. Toks galvojimas ar skundimasis tai mirštama nuodėmė lietuviš
kuoju atžvilgiu. Gyvenimas rodo,
kad tokių tėvų vaikai blogai moko
si, sunkiau suvaldomi ir blogai vei
kia kitus mokinius.
Per porą valandų mokytojai ne
išmokys vaikų skaityti ar rašyti,
jei tėvai namuose net nežvilgters,
ar vaikas paruošė pamokas, neno
rės jam padėti.
Jau 10-ti metai Detroite veikia
lituanistinė mokykla. Turim daug
mokyklinio amžiaus vaikų, bet mo
kyklą lanko vos 69 šeimų vaikai.
Vyresnio amžiaus vaikų beveik 4050% kasmet nubyra. Kodėl? Tėvai
nebepriverčia!
Pradėję leisti vaiką į mokyklą,
įrašykime į liet, jaunimo organizciją, k. a. skautus, ateitininkus ar
kt. Padėkime organizacijos vadovy
bei, sudarydami veikimui tinkamas
sąlygas. Susipratusios lietuviškos
šeimos, bažnyčiai, mokyklai ir jau
nimo organizacijoms padedant, vie
ningai dirbdami, pajėgs ir šiame

Reikia nugalėti aplinką
Mūsų redakcijos bendradarbis B.
Raugas Philadelphijoje, darydamas
pasikalbėjimą su J. Stiklorium, Vil
ko vice pirmininku, Klaipėdos ir kt.
klausimais, užklausė ir kaip šiam
Mažosios Lietuvos patrioto sūnui
sekasi auginti jaunąją atžalą, ko
kios klūtys ir kaip jos sekasi nu
galėti? Atsakymas gautas toks:

čia mudu su žmona turime pro
blemų, kurias, kaip teko girdėti ir
pastebėti, turi daugelis tremtinių
šeimų Amerikoje, tiek lietuvių, tiek
nelietuvių.
Išsivežėme sūnų iš Lietuvos tik
pustrečių metų amžiaus, atsieit, be
jo paties pergyventų prisiminimų iš
gimtojo krašto ir be sąmoningos ir
taip svarbios įtakos, kurią darė jau
nuoliui lietuviška mokykla ir aplin
ka. čia, kur tenka leisti vaiką į ne
lietuvišką mokyklą ir kur jis, be to,
dar neturi progos kasdien susitikti
su savo bendraamžiais jaunuoliais,
svetimoji įtaka yra tokia stipri, kad
nevisados duodasi nugalima. Dar
prisideda aplinkos įtaka — televi
zija, filmos, knygos, žurnalai, pa
galiau nelietuviai draugai, — visa
tai taip stipriai traukia į ameriko
niškąjį tirpinimo katilą, kad sunku
rasti lygaus patrauklumo jaunuo
liui lietuvišką atitikmenį. Ypač jun
tame trūkumą lietuviškos literatū
ros, tinkamos jaunuoliui, kuris jau
nebe vaikas, bet dar nevisai suau
gęs. Stengiamės tačiau daryti, ką
tik galime, ir tikimės, kad rezulta
tai bus geri.

/Atkelta iš 8 p.

žius pats pavojingiausias. Jos daž
nai įžiūri dalykus, kuriuos, prisimi
nusios vėliau, šypsosi ir purto gal
vą.
GENĖ
Netiesa! Mūsų žodį, Antanai, mū
sų žodį!
ANTANAS
Staigiai atsistoja.
(Labai griežtai) Mes, urvuose, esam skirti mirčiai! Gyvieji turi lai
kytis nuošaliai nuo mirusiųjų. Kuo
toliau, tuo geriau.
Tyla. Tada GENĖ užsideda sa
vo kojines, batelius ir užsivel
ka švarkelį.
GENĖ
Antanai, ar tas kada nors baigsis ?
ANTANAS
Taip, Gene. Kitaip viskas, ką mes
darėm, būtų beprasmiška.
GENĖ
Tada — tada pažadėk, kad ateisi
pas mane.
ANTANAS
Aš pažadu. Kai mūsų visos kovos
baigsis, aš ateisiu pas tave.
GENĖ
Ar tu palydėsi mane?
ANTANAS
Aš negaliu. Aš labai norėčiau, bet
aš negaliu. Sudiev, Gene.
Jis pabučiuoja ją i kaktą.
GENĖ
Sudiev, Antanai.
Ji staigiai pabučiuoja jį į lūpas.
Jis negali susilaikyti ir atsako.
Ilgas, švelnus pasibučiavimas.
Tu ateisi — aš žinau! Mes būsim
drauge, mes turėsim labai daug lai
ko. Aš nežiūrėsiu į jokį vyrą, Anta
nai. Aš niekad neištekėsiu — kol
tu ateisi.
GENĖ apsisuka ir išeina aukš
tyn laipteliais.
ANTANAS
Gene, būk labai atsargi. — Sek
spindį miške — Gene —
Dangtis užsidaro.
Gene...

JONO

ARMONIKA

IŠTRAUKA IŠ ANTRO VEKSMO
8-to paveikslo
Partizanas JONAS, 28 metų, persi
rengęs tariamuoju pajauniu, apskri
ties miesto profsąjungų salėje, su
ypatingu uždaviniu. Per septyneris
metus miškuose jis nuolat ilgėda
vosi savo pamiltos armonikos.
NUKELTA į 17 PSL.
Partizanas Jonas Stankus (vaid. R. Apa
navičius): "Aš mačiau, kaip jis (tardytojas
Red.) siautėjo, vežė šeimas".

TOKS BUVO ANTANAS VANAGAITIS
JONAS J. BACHUNAS, Sodus, Mich.

Jau lygiai dešimt metų, kai nebė
ra jo mūsų tarpe, šis ilgus metus
ištikimas čikagietis su šiuo pasau
liu atsisveikino betgi ne Cihcagoje,
o savo kelionės metu į pietus,
Gulfporto miestelyje, Mississippi
valstybėje, kur netikėtai ištiktas
širdies smūgio, jis mirė 1949 m. ko
vo 10 dienų.
Bet palaidojom jį Chicagoje, jo
mieste, kur į paskutinio poilsio vie
tų jį palydėjo tūkstančiai draugų,
pažįstamų, gerbėjų. Aplankę jo ka
pų ir pažvelgę į antkapį, jūs pa
skaitysite šiuos kelis žodžius:
Už dainų, raštų ir žodį dėkinga
Lietuvių Tauta. Paminklas pasta
tytas lietuvių lėšomis...

Tuose keliuose žodžiuose pasa
kyta labai nedaug ir kartu — labai
daug. Lietuviai reiškia dėkingumų
Vanagaičiui ne už jo paliktus ko
kius, sakyčiau, medžiaginius turtus,

nybės ir jo atliktų darbų Amerikos
lietuviuose, tai padarė V. Alantas
jo biografijoje šiais žodžiais:
“...jis apėmė plačius kultūrinio
bei visuomeninio darbo pintus ir...
Vanagaičiui viskas sekėsi. Jis su
kūrė Dzmdzi-Drimdzi teatrų, kuris
turėjo didelio pasisekimo, jo Mar
gutis ir radijo ‘dienžodis’ susilaukė
plataus atgarsio ir paramos plačiuo
se išeivijos sluoksniuose, Margučio
piknikai buvo gausingai lankomi,
Vanagaitis pirmas su dideliu pasi
sekimu ėmė ruošti pobūvius, iškil
mes bei koncertus didžiųjų viešbu
čių salėse, jis buvo populiarus kaip
muzikas, artistas ir kalbėtojas, žo
džiu, visus Vanagaičio darbus lydė
jo sėkmė... Kartais Vanagaitis bu
vo muzikas, kartais — artistas, kar
tais — žurnalistas, kalbėtojas, or
ganizatorius, visuomenininkas, bet
pirmų pirmiausia jis buvo lietuvis.”

ANTANAS VANAGAITIS, muzikas, aktorius ir visuomenės veikėjas, miręs prieš 10 metę.
Muzikos mokslus ėjęs Lietuvoje ir Vokietijoje, Lietuvos nepriklausomo gyvenimo pirmai
siais metais labai pasireiškęs teatre, atvyko į JAV ir čia visam laikui savo talentu įaugo.
The late A. Vanagaitis, whose popular songs and good humor enlivened LithuanianAmerican life for many years. Lith. recently commemorated a decade sine his death.

ALGIRDAS BRAZIS ir ANTANAS VANAGAITIS radijo programoje traukia duetą.
A. Brazis and A. Vanagaitis performing a duet during one of Vanagaitis' radio program.

didingus pastatus, bankus ar preky
bines įstaigas, kuriuos mirusieji pa
lieka savo giminėms ar paskiria
tautiniams reikalams, tuo lyg ir
pratęsdami savo atminimų ir pasi
likimų gyvųjų pasaulyje. Antanas
Vanagaitis mums davė ir paliko tik
“labai mažai kaštuojančius” — dai
nų, raštų ir žodį. Pasakyčiau net—
daugiausia jis mums davė ir išmo
kė dainų, davė naujų dainų arba
priminė senųsias. Tas šildė mūsų
dvasių, teikė malonumo ir džiaugs
mo, tas sutivrino mus būti lietu
viais, gerbti savo tautybę, mylėti
savo tautų. Tai visai kito masto ir
neįkainojamos vertybės, kurias sun
ku ir lyginti su paliekamais me

A. VANAGAITIS (dešinėje) su jo įkurtos ♦
trupės Dzimdzi-Drimdzi nariais. Iš d. V.
Dineika, J. Dikinis ir J. Olšauskas, dabar
gyvenąs Amsterdame.
The late A. Vanagaitis, right, with mem
bers of his Dzimdzi-Drimdzi group.

džiaginiais turtais.
Aš nemokėčiau pilniau ir trum
piau apibūdinti Vanagaičio asme-

Čiurlionio ar Dainavos ansamblių
niekas nenukonkuruos, bet vadina
mos “lengvosios muzikos” ar ’’ma
žojo teatro” srityse mes vis dar te
besame mažučiai ir yra labai daug
vietos augti ir stiprėti. Po pirmojo
pas. karo Dzimdzi-Drimdzi buvo la
bai didelis “hit” visose Amerikos
lietuvių kolonijose. Mėginimų kų
panašaus daryti turime ir dabar, ir
visai neblogų. Vitalis Žukauskas sa
vo “vieno žmogaus teatru” daug
yra pasiekęs ir beveik visur turi
gero pasisekimo. Bet dabar butų
sųlygos kų nors stambesnio ir pa
stovesnio sukurti... kol dar naujoji
lietuvių ateivių karta nesuspėjo nu
tautėti.
Liet. Bendruomenės vadovybė,
siekdama daugiau įtraukti į savo

veiklų senuosius Amerikos lietu
vius, gal nepadarytų klaidos savo
parengimuose daugiau pateikdama
jų mėgto ir suprantamo Vanagai
čio repertuaro. Plačiau kalbant, aš
čia turiu galvoje ne tik vienų Vana
gaitį. Ir kitų Amerikos lietuvių žy
mesnių kompozitorių, kaip Pociaus,
Sarpaliaus ar čerienės dainos čia
labai tiktų ir būtų nepamirštinos.
Vanagaitis, palikęs didelį įnašų
Amerikos lietuvių kultūrai ir lietu
vybei savo daina, raštu ir žodžiu,
lieka mums ir toliau tas pavyzdinis
stulpas, kurį prieš dešimtmetį gy
venimo audrai išvertus, mums liku
siems, o ypač jaunimui reikia mė
ginti naujus stulpus statyti, kaip
savo metu tautiečius ragino Vincas
Kudirka.

J. KAJECKAS (kairėj) su ponia (dešinėj) ir JAV valst. sekretoriato pareigūnas Frohlick su
ponia, Lietuvos pasiuntinybėje priėmimo metu Vasario 16-tos minėjimo proga. ;priėmiman
atsilankė eilė valst. depart, pareiūny, vysk. McNamara, senato kapelionas F. B. Harris,
kongrm. Daniel Flood ir kt. aukšty amerikiečiy, įvairiy valst diplomaty.
Photo Aida
J. KAJECKAS, left, and Mrs. Kajeckas, right, Washington, D. C. with Mr. and Mrs<Frohlick from the State Department during reception at the Lithuanian Legation.

V. ČIŽIŪNAS kalba Vasario 16 minėjime

New Yorke.
Foto V. Maželis
V. Čižiūnas speaks during the February
16 commemoration in New York City.

FOSTER FURCOLO, Mass, gubernatorius, pasirašo "Lietuvos Respublikos Dienos" pro

klamaciją. Iš k.: J. Sonda, ALT sk. sekr., A. Matioška, ALT sk. pirm. J. Arlauskas, ALT ižd:,
J. J. Grigalus, ALT sk. narys, Ernest Stasiun'as, gubern patarėjas, William Gorski, gub.
spaudos sekr. pad.
GOV. FURCOLO of Massachusetts proclaims Feb. 16th as Lithuanian Independence Day
NEW JERSEY GUB. ROBERT B. MEYNER pasirašo proklamaciją, paskelbdamas Vasario 16
Lietuviy Nepriklausomybes Diena. Iš kairės: (sėdi) adv. A. Salvest, N. J. valst. gynėjo
padėjėjas ir L. K. B-nės centro pirm., R. B. Meyner, N. J. gub:, M: Služis, Liet. Pol: kl:
pirm.; stovi J. Mėlynis, Kearny-Harrison Balfo pirm, ir Liet. K. B-nės centro sekretorius.

GOV. MEYNER of N. J. signs the Lithuanian Day proclamation on Feb. 16th, 1959.
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ADV. BREDES, New York, skaito gub. pro

klamaciją.
Foto V. Maželis
Li.th.-American attorney BREDES of New
York, reads the Governor's proclamation
designing the Feb. 16 as Lithuanian Day.

VASARIO 16 WASHINGTONE,
NEW YORKE, NEW JERSEY
IR BOSTONE
VASARIO 16-TOS

PETERSBURG,

Florida,

vasarvietėj. Iš kairės: teisėjas J. Zuris (sė
di), stovi — klubo pirm. F. Šeštokas, dr.
Domas Jasaitis iš Tampos, Mikas Vaidyla,
"Sandaros" red. ir ALT ižd.
Prominent Lith.-American functionaries
at the commemoration of Feb. 16 in St.
Petersburg, Fla.
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WORCESTER! 0 LIETUVIAI
Bendros žinios

Worcester (sk. Vūsteris), Mas
sachusetts, yra gražioje gamtos
aplinkoje Naujosios Anglijos mies
tas, apsuptas kalvų, miškelių ir
ežerų. I šių indėnų apgyventų Quinsigamondo apylinkę (šiandien tuo
vardu vadinamas didžiausias Worcesterio ežeras) pirmų kartų bal
tojo žmogaus koja įžengė 1673 m.
Tais metais čia atvyko du misio
nieriai, Daniel Gookin ir John Eliot.
Pastarasis buvo baigęs Cambridge
un-tų ir išvertęs į indėnų kalbų šv.
Raštų., atspausdintų 1661-63 metais.
Pradžioje misijos sekėsi. Kitais me
tais Daniel Gookin už 12 anglų sva
rų, du švarkus ir keturis jardus me
džiagos nupirko iš indėnų 8 kv. my
lias žemės, kur ir pradėjo kurtis
pirmi baltieji.
Kaip ir kitose Amerikos vietose,
taip ir čia nemaža kraujo pralieta
kovose su indėnais. Miestui vardų
davė pirmieji gyventojai, atvykę
iš Anglijos Worcesterio miesto. Gy
ventojų skaičius iki 1820 m. nepra
šoko 3,000. Po to miestas pradėjo
sparčiai augti. 1848 m. Worcesteriui suteiktos miesto teisės.
1850 m. W. jau turėjo 17,000,
1900 — 118,000, 1929 — 180,000 ir
1955 — 203,000 gyventojų. Nors
miestas nesusisiekia su jokiu van
dens keliu, tačiau čia kūrėsi įvai
rių rūšių pramonė, ir šiandien yra
grynai pramonės miestas, laikomas

didžiausiu pasaulyje pramonės mies
tu, neturinčiu vandens kelių.
Pirmieji lietuviai kuriasi

Kada pirmieji lietuviai atvyko
į Worcesterį, nežinoma, greičiau
sia, paskutiniame XIX a. ketvirty
je, kaip ir į kitus rytinio pakraščio
miestus. 1891 metais čia jau buvo
kelios dešimtys lietuvių šeimų, ir
tais metais į Worcesterį pirmų kar
ti atvyko lietuvis kunigas Juodišius
iš Brooklyno išpažinčių klausyti.
1894 m. W-je jau buvo apie 400
lietuvių, ir vyskupas leido steigti
parapijų. Tais metais įsteigta ir pir
moji lietuvių šv. Kazimiero Drau
gija, kuri dar ir šiandien gražiai
veikia. Tos draugijos nariams rei
kalaujant, ir parapijai duotas šv.
Kazimiero vardas.
Parapijos organizatorius ir pirma
sis jos klebonas buvo kun. Jonas
Jakštis. 1895 m. pastatyta ir pa
šventinta medinė bažnytėlė. Atvy
kus didesniam lietuvių skaičiui, ki
lo reikalas naujos talpesnės bažny
čios. 1903 m. pradėta statyti nauja
mūrinė bažnyčia. Tais pat metais
įrengtas bažnyčios rūsis ir pradėta
ten melstis, o senoji bažnytėlė pa
versta parapijos sale.
Parapija auga

1908 m. kun. Jakštį pakeitė kun.
Vincas Bukaveckas. 1913 m. atvy
ko klebonauti jaunas, nepaprastai

Visos nuotraukos Meilus Photo Studio
WORCESTERIO lietuvių veikėjų grupė su svečiais 1953 m. birželio tragiškų įvykių minė

jime. Sėdi iš k. į d.: J. Bertašius ir L. Leknickas (išvykę), Lietuvos Laisvės k-to pirmį V.
Sidzikauskas (gauna miesto raktus iš miesto burmistro), burmistras, O'Brien J. Šalavėjus,
adv. A. Mileris; stovi: Pr. Aukštuolis (išvykęs), Pr. Pauliukonis, A. Kauševičius, J. Vizba
ras, L. Kačinskas (išvykęs), Pr Stanelis, A. Kriaučelis.
LITHUANIAN CIVIC LEADERS and guests, Worcester, Mass.

WORCESTERIO lietuvių šv. Kazimiero parapijos bažnyčia.

Foto nuotrauka D. Č.

LITHUANIAN ST. CASIMIR'S CRURH, Worcester Mass.

KUN. JONAS BAKANAS, dabartinis Šv. Kazimiero oar. klebonas, kun. A. Petraitis (miręs)
ir vyskupas John Wright kun. A. Petraičio 25 metų klebonavimo pagerbimo metu.
Rev. J. Bakanas, Pastor of St. Casimir's Parish, the Rev. A. Petraitis (deceased) and
Bishop John Wright. Photo was taken at time of Petraitis' 25th anniversary as pastor.

energingas ir atsidavęs savo parei
goms kun. Jonas Jakaitis, kuris ne
tik sutvarkė beirstančių parapijų,
bet Worcesterio lietuvių kolonijų
iškėlė į pirmųjų lietuvių kolonijų
vietų. 1916 m. baigė statyti pradėtų
mūrinę bažnyčių, po bažnyčia įren
gė salę, buvusios senosios bažny
tėlės vietoje pastatė didelę mūrinę
parapijos mokyklų, kuri 1924 m. bu
vo pašventinta. Mokykla pavesta
vadovauti šv. Kazimiero Kongre
gacijos seserims, kurių vienas Worcesteris yra davęs apie 50. šian
dien parapijos mokyklų lanko arti
400 mokinių.
Kun. J. Jakaičio laikais buvo
įsteigta daug religinių, karitatyvinių ir tautiškai kultūrinių organi
zacijų. Gražiai veikė teatro mėgėjų
grupė, kuri Worcesterio ir apylin
kės lietuvių kolonijose yra pasta
čiusi daugybę scenos veikalų. Jau
nimas suorganizuotas į Lietuvos
Vyčių, moksleivių bei literatų drau
gijas. Jo veiklos dėka Worcesterio
lietuvių kolonija atliko milžiniškų
darbų atsikuriančios Lietuvos la
bui. Worcesteriškiai lietuviai išpir
ko per $100,000.00 vertės paskolos
lakštų.
Aušros Vartų parapija

Kun. J. Jakaičio pasiūlymu 1925
m. įsteigta antra Worcesteryje lie

tuvių Aušros Vartų parapija, kurios
klebonu nuo 1927 m. iki šiol yra
žinomas Amerikos lietuvių veikė
jas, geras organizatorius ir didelis
patriotas prel. Konstantinas Vasys.
Jis pastatė naujų bažnyčių ir pui
kiai suorganizavo parapijos reika
lus. Gedimino kalnas, ant kurio sto
vi bažnyčia, gražiai sutvarkytas, vi
sur matyti rūpestingo šeimininko
ranka, šalia kalno nedidelė gatve
lė irgi pavadinta Gedimino vardu.
1955 m. Worcesterio vyskupas John
\\ right kunigų Vasį pakėlė prela
tu.
Blogi “taupumo” vaisiai...

Kun. J. Jakaičiui 1929 m. įstojus
į tėvų marijonų vienuolynų, šv.
Kazimiero parapijos klebonu pa
skirtas kun. Augustinas Petraitis,
miręs 1957 m. Jis taip pat buvo
patriotas, sielojosi dėl nutaustančio lietuvių jaunimo, bet būdamas
autarkinių pažiūrų ii- neakcijos
žmogus, lietuvybę palaikė ne gyva
organizacine veikla, o tik statiniu
lietuvių kalbos išlaikymu, todėl kai
kurių tautiškai kultūrinių organiza
cijų veikla žymiai susilpnėjo arba
visai apmirė.
Po kun. A. Petraičio mirties šv.
Kazimiero parapijos klebonu pa
skirtas Worcesteryje gimęs ir au-
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VAIZDELIS "UŽDRAUSTOJ ZONOJ". Vaidina ateitininkai moksleiviai savo šventėj 1957.

ATEITININKAI presenting play in Worcester, Mass.

LIET. MENO MĖGĖJŲ CHORAS, vadovaujamas muz. J. Beinoriaus.

LITHUANIAN CHOIR, Worcester, Mass. Choirmaster is J. Beinortus

žymėjęs laiškų akcija JAV vyriau
sybės atstovams. Lietuviškų reika
lų propaganda svetimtaučiuose pasžymėjęs adv. A. Mileris. Neminint
mirusiųjų, iš gyvų veiklūs visuom.
veikėjai yra kat. org. nariai J. Glavickas, Juozas Svirskas, V. Glavec
kas. LRK Moterų s-gos aktyvios
veikėjos yra Julija Mack, M. Wat
kins ir jos duktė Genovaitė Kaneb,
V. Liutkienė ir jos duktė M. Pauliu-

konienė, buv. Moterų Dirvos red., ir
M. Vaškelevičienė (Wackel), pasi
žymėjusi ir poezijoje. Iš vyčių veik
lesni asmens yra S. Vaškelevičius,
J. Ginkus, D. Šimkus. Santariečių
tarpe vadovaują yra M. žemaitaitis,
A. Kriaučelis,, J. šalavėjus ir kt. Iš
naujų ateivių be jau minėtų, skau
tuose ir sporto gyv. aktyviai reiš
kiasi St. Prapuolenis, taut, s-goje
PABAIGA 19 PSL.

Prof. Stasio Šalkauskio ateitininkų kuopos vėliavos šventinimas; šventina kun. A. Petrai

tis, prie vėliavos stovi kūmai: St. Stanelienė ir Pr. Pauliukonis.
THE ATEITININKAI new flag is being blessed by the late Rev. A. Petraitis, Worcester.

PRIE AUŠROS VARTŲ bažnyčios, Worcester, Mass., rikiuojama procesija į šv. Kazimiero

bažnyčią šv. Kazimiero 500 m. gimimo sukakčiai (1958) paminėti. Vadov. prel. K. Vasys.
1958 metų šv. Kazimiero parap. mokyklos VIII skyriaus graduantai.
PROCESSION forming in front of Aurora Gates Parish in Worcester, Mass.

gęs susipratęs lietuvis
kun. Jonas Bakanas.

patriotas

Organizacijos ir kita veikla

Iš apie 60 įvairių Worcesterio lie
tuvių organizacijų didžiausia ir tur
tingiausia yra Lietuvių Piliečių Klu
bas, dar kun. Jakščio įsteigtas, ku
ris kartais pašaipomis vadinamas
“trečia Vūsterio parapija”. Jis turi
1,200 narių, jo turto vertė siekia
$300,000.00, o metinės apyvartos jis
padaro apie $120,000.00.
Anksčiau buvo garsus šv. Kazimiero parapijos choras, vedamas
vargonininko J. žemaičio, dabar
Worcesterio lietuvių ir kitataučių
tarpe sėkmingai garsina lietuvišką
dainą Lietuvių Meno Mėgėjų Ratelio
choras, įsteigtas 1949m.ū jam ilgą
laiką vadovavo ir daug sielos įdė
jo muz. Zigmas Snarskis; dabar
chorui vadovauja muz. Jonas Beinoris.
Meno Mėgėjų Ratelis turėjo ir
teatro grupę, kurį, aktoriaus H. Ka
činsko (atvykstančio iš Bostono)
vadovaujama, pastatė dramą “Auš
ros sūnūs”. Prie Ratelio veikė ir
tautinių šokių grupė, kuriai vado
vavo Iz. Savickaitė. Tai grupei pa-

irus, ta pati vadovė buvo suorga
nizavusi iš ateitininkų šokėjų gru
pę. Dabar tas pareigas yra perė
musi gražiai besireiškianti skautų
šokėjų grupė, Vizbaraitės vadovau
jama.
1950 m. įsteigta šeštadieninė li
tuanistikos mokykla, kuri iki šiol
veikia; ją lanko apie 60 mokinių.
1953 m. įsteigta Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė. Gana aktyviai
reiškiasi 1957 m. įsisteigęs sporto
klubas “Vytis”. Yra ir kitų lietu
vių sporto komandų.
Nusipelnę naujų ateivių labui

Naujųjų lietuvių ateivių labui yra
nepaprastai daug nusipelniusi, va
dinama “Tremtinių Motina”, 1958
m. mirusi Anelė Zubavičienė, kuri,
kun. A. Petraičiui pritariant, yra
sudariusi per 100 sutarčių. Naujai
atvykusiems daug padėjo susirasti
darbą V. Staliulionis. Taip pat buvo
didelis naujų ateivių bičiulis 1954
m. miręs kun. Stasys Vembrė.
Beveik 50 metų Worcesteris turėjo
laikrašti

SKAUTAI ŠOKĖJAI Worcesterio tautę festivalyje.

Nuo 1907 m. iki 1955 m. su per

traukomis Worcesteryje buvo lei
džiamas savaitraštis
“Amerikos
Lietuvis” kurio paskutine red.-leidėja buvo Juozapina Leonaitė (re
dagavo jos kviesti asmenys).
“A. L.” sustojus, kurį laiką Lie
tuvių Bendruomenės vietos apylin
kės pirm. V. Mačys leido vietos ži
nių biuletenį “Worcesterio Lietuvių
žinios”.

ŠEŠTADIENINĖS LIT. MOKYKLOS eglutė (1956). Mokyklos mokiniai su savo jaunesniais

broliukais ir sesutėmis. Ję tarpe ir Kalėdų Senelis.
Parish school pupils enjoy Christmas tree and Santa Claus, 1956.

AMERIKOS LIETUVIO leidėja J. Leonaitė ir
žurnalistas Balys Brazdžionis, kurį laiką
talkininkavęs (dabar gyvena Chicagoje).
J. Leonaitė, former Publisher of "Ame
rikos Lietuvis" and Balys Brazdžionis.

Worcesterio veikėjai

Iš žymesnių veikėjų reikia pami
nėti šv. Kazimiero par. vikaras kun.
Jonas Jutkevičius, 1946-51 m. buv.
Vyčių C. vald. dvasios vadas, pasi-

SCOUT DANCERS taking part in festival of nations in Worcester, Mass.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SODALIETĖS vaidina (1955) "Akloji

kunigaikštytė".
A scene from a play, staged by members of St. Casimir's parish sodality, Worcetser.

pulk. leit. a.

Špokevičius

LIETUVOS JAUNIMAS KOVOSE PRIEŠ OKUPANTUS
Tęsinys iš LD nr. 2

Lietuvis generolas rašosi rusiško
mis raidėmis
29 šaulių korpo vadu buvo Vit
kauskas, Lietuvos kariuomenės ge
nerolas, kiekviena proga tiek kari
ninkams, tiek kareiviams, pastebė
davo, jog esąs komunistų partijos
narys. Visada tvirtindavo, kad Lie
tuvą tik komunizmas teišgelbės.
įdomu, kad kiekvieną trečiadienį į
korpo štabą šaukdavo 259 š. pulko
vadą su pulko komisaru ir atvyku
sioms generolas nieko kito neras
davo pasakyti, kaip pakartoti, kad
Lietuvą išgelbės tik komunizmas...
Vitkauskas nemėgo 259 š. pulko
vado ir kiekviena pasitaikiusa pro
ga stengdavosi jam įgelti. Taip,
pvz. jis norėjo padaryti ir 1941 me
tų Velykų švenčių metu vykusiuo
se korpo pulkų štabų manevruose.
Pulkai, batalijom} vadams vadovau
jant, atliko šaudymo pratimus ir
pozicijų tvirtinimo darbus. Prati
muose dalyvavo daug generolų ir
aukštųjų komisarų iš Pribovo. Gen.
Vitkauskas Pribovo vadovybę pa
informavo, kad silpniausiai pareng
tas pulkas esąs 259. Pribovo patik
rinimo svoris buvo nukreiptas į 259
šaulių pulką. Pratimams pasibaigus
įvyko tų pratimų nagrinėjimas. Pul
kų, divizijų vadų ir korpo vado akivazdoje Pribovo vadovybė atkrei
pė gen. Vitkausko dėmesį, kad iš
visų korpo pulkų 259 š. pulkas yra
geriausiai kautynėms paruoštas.
Ta proga tenka priminti įdomu
faktą, kad 1939 metais gen. Vit
kauskas būdamas Lietuvos kariuo
menės generolu ir Vilniaus rinkti
nės vadu (Lietuvai dar esant Ne
priklausomai valstybei), Lietuvos
kariuomenės įvedimo į Vilniaus
kraštą ir SSSR kariuomenės pasi
traukimo iš krašto dokumentą pasi
rašė rusiškomis raidėmis! Vitkaus
kas pirmas iš lietuvių karininkų
apsirengė rusiška uniforma, reika
lavo iš karininkų, kad jie visur
kalbėtų tik rusiškai, buvo didelis
pataikūnas komunistams ir komisa
rams, pavydus ir gobšus. Net to
kiose smulkmenose, pvz. būdamas
Lietuvos kariuomenės 9 pešt, pulko
vadu, kiekvieną geresnį arklį atsi
radusį pulke pasiimdavo sau. Būda
mas 9 p. p. vadu turėjo net 3 fa
jetonus! Asmeniniame gyvenime
žmogus buvo be charakterio, pvz.
taktiniuose pratimuose niekados ne
sugebėdavo apsispręsti ir daryti
greitų sprendimų, o dėl to įvykusius
nesusipratimus suversdavo pavaldi
nių sąskaiton.
29 š. k. vado padėjėjas buvo ru
sas gen. majoras Rozanov. Korpo
komisaras buvo Cariov. Korpo poli
tinio sk. viršininkas buvo Macijaus
kas, surusėjęs lietuvis. Atvyko į
Lietuvą su raudonąja armija ir bu
vo didelis Lietuvos priešas. Gru
bus, akiplėšiškas ir status.

259-me šaulių pulke
179 pešt, divizijos vadas buvo L.
kariuomenės gen. Pundzevičius, ge
rai išsiauklėjęs ir visų karių myli
mas vadas. Bet 1940 m., berods,
gruodžio mėn. buvo pašalintas. Po
jo divizijos vadu buvo paskirtas ge
nerolas Čepas (čepauskas). šis ge
nerolas Lietuvos kariuomenėje bu
vo pulkininku, 5 p. p. vadu. Gene
rolu pakeltas jau “liaudies kariuo
menėje”. Jis buvo labai susirūpi
nęs Lietuvos likimu ir kai 259 š. p.
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vadui teko su juo atsisveikinti, jis
su ašaromis akyse pastebėjo, kad
lietuvių tauta žiauriai naikinama...
259 š. p. komisaras buvo Kazačiok. Pulko vado padėjėjas buvo
maj. Denisov. Išgėręs jis gana at
virai pakalbėdavo, paverkdavo apie
sunkius laikus Ukrainoje...
Be minėtų pulko liet, karininkų,
kaip žymus komunistinis veikėjas
pasireiškė kapit. Goge, liaudies ka
riuomenėje pakeltas į majoro laips
nį. Pradžioje perkeltas į 2 p. p.,
vėliau jis buvo paskirtas puskari
ninkių mokyklos vršininku. Savo
auklėtinius jis auklėjo grynai ko
munistinėje ir rusiškoje dvasioje.
Jis pats pamokas dėstė tik rusiškai,
nuolat kalbėjo mitinguose ir garbi
no komunistinę santvarką. Bet
nuostabu — pulko komisaras Kazačiok jo nemėgo. Koks buvo netikė
tumas, kai vieną dieną pulko vadas
gavo iš majoro Gogės raportą, pra
šantį jį atleisti iš kariuomenės, nes
jis išvažiuojąs į Vokietiją! Tai bu
vo perkūno trenksmas visiems ko
misarams. Visi komisarų įkalbinė
jimai pasilikti, nedavė rezultatų.
Maj. Gogei išvažiavus, vieną dieną
pulko komisaras Kazačiok davė pul
ko vadui paskaityti maj. Gogės laiš
ką, parašytą pereinant Vokietijos
sieną. Laiške majoras rašė, kad jis
Vokietijon važiuojąs tik dėl žmo
nos. bet ir toliau liekąs komunistu,
ištikimu komunistinei santvarkai ir
Vokietijoje gyvendamas jis dirbsiąs
komunizmo naudai.
Ryšių kuopos vadu buvo vyr. Įeit.
Valiūnas. Jis savo kuopoje tvarkė
si visiškai komunistinėje dvasioje.
Jo kuopos raudonasis kampelis bu
vo visam pulkui pavyzdys. Pulko
komisaras nuolat nurodydavo ryšių
kuopą kaip pavyzdį visiems, o vyr.
Įeit. Valiūną girdavo, vadindamas
geru raud. armijos karininku. Tai
buvo tik geras užsimaskavimas an
tikomunistinei veiklai slėpti. Kiek
vėliau vyr. Įeit. Valiūnas buvo su
sektas, areštuotas ir dingo be ži
nios. Jo likimas nežinomas.
Buvo ir kitokių atsitikimų. Kar
tą, prieš pat išvykstant 259 šaulių
pulkui į poligoną, pulko vadas su
pulko komisaru nuvyko anksčiau
susipažinti su stovykla (Pabradėj).
Progai pasitaikius, kai pulko komi
saras turėjo pasikalbėjimus su kuo
pų politrukais, 259 š. p. vadas turė
jo galimybių plačiau pasikalbėti su
majoru A. Bartkum, paskirtu poli
gono butininkų vadu, (šie du kari
ninkai buvo pažįstami nuo 1924 m.).
Majoras A. Bartkus pareiškė: “Nuo
1926 m. aš esu komunistų partijos
narys. Aš taip pat žinau, kad par
tijos nariai yra intendantūros pulk.
Otto Milaševičius ir pulk. Įeit. Vla
das Baršauskas. Bet esu apgautas,
suvedžiotas r visiškai nusivylęs ko
munistų partija. Karui ištikus aš
nusišausiu”. Savo pažadą majoras
įvykdė — jis nusišovė karo pra
džioje. Taip pat ir pulk Įeit. Milaše
vičius yra nusišovęs, o pulk. Įeit.
Baršauskas buvo areštuotas ir din
go be žinios.
Iš viso pulke buvo apie 60 Lietu
vos karininkų, įvairių laipsnių ir
įvairiose pareigose. Išskyrus vieną
kitą komunistuojantį, visi kiti ka
rininkai buvo geri lietuviai, ištiki
mi Lietuvai, nekentė rusų-komunistų. Karininkai nesižavėjo komunistne propaganda, nesiviliojo siūlomo
mis komunistų gerovėmis ir karje

romis, išliko ištikimi savo tėvynei,
ir tai, aišku, buvo Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo visų mokyklų
auklėjimo išdava.
Puskarininkiai, išskyrus keletą,
kurie buvo nelietuviai, visi kiti gi
liai suprato tėvynės nelaimę, ken
tėjo, išliko geri lietuviai patriotai.

Eiliniai pasirodo neeiliniais!

Pulkas buvo sukomplektuotas iš
Kauno miesto ir apylinkių gyvento
jų, sudaviečių ir žemaičių. Eiliniai,
taip kaip karininkai ir puskarinin
kiai, nepasidavė komunistinei pro
pagandai, nepabūgo persekiojimų,
sustiprintų užsiėmimų, prasto mais
to. Net trumpas poilsis nepalaužė
eilinių fizinio atsparumo. Visa ko
munistinė propaganda nuėjo nie
kais — Lietuvos eiliniai liko gilūs
patriotai ir tik laukė progos komu
nizmu nusikratyti. Pulko politrukai
kas dieną rasdavo komunizmo apaš
talų paveikslus išvietėse, gautą ko
munistinę literatūrą eiliniai degin
davo... Net ir stropiausi politrukų
sekimai nieko negelbėjo.
Viskas velniui ant uodegos...
Buvo ir rimtesnių vykių. 1940 m.
rudenį vienas pulko batalijonas dir
bo Alytuje prie aerodromo įrengi
mo. Vieną dieną ateina pulko ko
misaras Kazačiok ir sako pulko va
dui: “žinai, batalijone, kurs dirba
Alytuje prie aerodromo statybos
darbų, įvyko kontrrevoliucija.” Pa
sirodo, buvo taip. Vieną rytą poli
trukai jų pastangomis įrengtame
“raudonajame kampelyje” tarp Le
nino ir Stalino paveikslų rado pa
kabintą dar ir velnio paveikslą;
raudonoji žvaigždė buvo nuimta nuo
viršaus ir uždėta velniui ant uo
degos...
1940 m. spalio revoliucijos su
kakčiai paminėti Vilniuje buvo
kruopščiai rengiamasi. Kariuome
nės parade turėjo dalyvauti ir 29
š. korpo pulkai. Kariai buvo moko
mi kaip turi elgtis aikštėj ir parado
metu pro raud. kariuomenės vado
vybės tribūną praeidami. Esą, pa
radą priimsiąs raud. kariuom. ge
nerolas. Po jo kalbos pulkai iškil
mingu maršu turės pražygiuoti pro
tribūną. Kai jis pasveikins pulkus,
reikės atsakyti “sveikas drauge” ir
šaukti “ura” tol, kol generolas pa
baigs sveikintis su visais pulkais.
Buvo padarytos kelios repeticijos,
viskas vyko sklandžiai. Iškilmių
dieną Vilniaus pulkai išsirikiavo
aikštėje. Lietuviškieji pulkai buvo
kairiajame sparne. Atvyksta parado
priėmėjas — generolas. Pasisveiki
na su pulkais ir pradeda nuo dešinijo sparno, atsieit, nuo rusų pulkų.
Rusai šaukia “ura”. Prijoja prie lie
tuviškų pulkų ir sveikina. Tyla.
Niekas neatsako ir niekas jokio
“ura” nešaukia. Tas pats pasikar
toja praeinant pro tribūną. Lietu
viški pulkai nepasuka galvų tribū
nos link ir nešaukia “ura”. Argi
tai nepuiki lietuviško patriotizmo
demonstracija net ir tokiose sąly
gose, kada joks organzuotas susi
tarimas buvo negalimas?

Karių areštai
Kiekvieną naktį iš pulko* sąstato
būdavo areštuojama kariai. Už ką
ir koks jų likimas — nežinota. Ta
da pulko štabas pasiteiravo. Atsa
kymas buvo: nebūkit juokingi, jums
niekas to nepasakys ir jokių žinių
nesuteiks. Areštuotųjų karių turtą
be jokių ceremonijų nurašykite į
nuostolius, — tai yra viskas, ką aš
galiu jums pasakyti, baigė komisa
ras.

Tiktai labai retais atsitikimais
areštuotieji kariai būdavo
pa
talpinti pulko daboklėm Paprastai
iš jos labai greitai paimdavo NKVD
ir jie dingdavo. Bet vieną kartą,
tai buvo 1941 m., iš 259 š. p. eilių
buvo areštuoti keturi kareiviai ir
patalpinti į pulko daboklę. Jie nak
tį, pasinaudodami tamsa, išpjovė
geležinius virbus ir pabėgo. Pulke
buvo paskelbtas aliarmas. Buvo įsakyta tuojau pasiųsti pėsčius, va
žiuotus (traukiniais ir auto priemo
nėmis) bei raitelius karius pabėgu
siųjų gaudyti. Po kelių dienų gau
dytojai sugrįžo bėglių nepagavę.
Jau karui prasidėjus, pas buvusį
259 š. p. vadą atvyko du kariai, ta
da pabėgę iš daboklės, ir pasakė:
“Dėkui Tamstai, kad nekliudei
mums pabėgti. Mes buvome Kara
liaučiuje.”
Pulko karininkų masinis arešta
vimas buvo įvykdytas 1941. VI. 14.
Jų areštui buvo panaudota apgau
lė: visi karininkai, kurie buvo nu
matyti areštuoti, buvo pasiųsti ne
va į naktinį pratimą. Jiems tik iš
vykus iš stovyklos ribų, jie buvo
apsupti NKVD dalinių;
čia pat
jiems nuplėšti laipsnių ženklai, ir
jie išvežti nežinoma kryptimi.

Aukštesniųjų karininkų pašalinimas
1941 m. birželio pirmomis dieno
mis pradėta šalinti aukštesnieji 29
šaulių korpo karininkai. Pirmiausia
pašalinti pulkų vadai. Jų vieton pa
skirti raud. armijos karininkai.
259 š. p. vadas pašalintas 1941 m.
birželio 6 d. ankstų rytą. Visi 29
korpo pašalintieji pulkų ir divizijų
vadai buvo pasiųsti į Rygą, į Pri
bovo kadrų skyriaus viršininko ži
nią. Iš ten visi pasiųsti į Maskvą, į
perauklėjimo mokyklą. Išsiuntimas
buvo vykdomas individualiai. Pake
liui į Maskvą, dar Lietuvos terito
rijoje, areštuoti pulk. Breimelis ir
pulk. Rajeckas.
Taigi, jau 1941 m. birželio pirmo
je pusėje lietuviškiems pulkams va
dovavo raudonardmiečiai vadai, o
vieton anksčiau areštuotųjų jaunes
nių karininkų buvo atvykę daugiau
sia iš Sibiro dalinių rusai.
Rusais pradėta papildyti ir lie
tuviškieji pulkai. Pavyzdžiui, į 259
š. p. eilinius karius papildyti at
siųsta mongolai, anksčiau stovėję
Tauragės įguloje.
Lietuvius pulkų vadus pašalinus,
įsakymai pulkui pradėta skelbti ru
siškai. Nuo tada ir tarnybinė kalba
kariuomenėje buvo rusų kalba.

Pasipriešinimas: koks ir kieno
žinoma, kad organizuotas pasi
priešinimas buvo visai įmanomas,
nes tauta tam reikalui buvo pa
rengta. Kodėl organizuotai nepasi
priešinta, nesiimu nagrinėti, nes
neturiu tam duomenų. Tada, kai
Sovietų S-ga jau turėjo Lietuvos
Respublikos teritorijoje raud. armi
jos įgulas, kai tos įgulos jau buvo
apsupę mūsų administracijos cent
rus, teritorija buvo paskirstyta į
dvi dalis ir dar jie turėjo stiprius
kariuomenės telkinius LietuvosBaltgudijos pasienyje, — atrodo,
kad tuo metu organizuotas pasiprie
šinimas jau buvo pavėluotas.
Pasipriešinimas turėjo būti anks
čiau įvykdytas. Jei Lietuvos Res
publikos kariuomenė būtų išėjusi
į 1920 metų sutartimi nustatytą
sieną, atrodo, kad pirmosios Sovie
tų okupacijos iš viso nebūtų buvę.
Nuėjusi iki 1920 m. sutartimi nu
matytos sienos, suprantama, Lietu
va būtų patekusi į karo padėtį su
Lenkija ir automatiškai būtų pasi
dariusi Vokietijos sąjungininke. Ar

PENKI STULPAI...
JONAS

Atkelta iš 10 psl.

pamato ant suolo armoniką. Tą
pačią akimirką DEPUTATĖS
šešėlis fone sustingsta savo ju
desy ir muzika nustoja grojus.
JONAS nukreipia savo žvilgsnį
nuo armonikos, norėdamas eit
pas ANTANĄ, bet pagunda perdidelė. Jis vėl žvelgia į armoni
ką, prieina prie jos, akimirką
stovi nejudėdamas. Atsargiai
paglosto ją. Tada greitu judesiu
užsideda ją ir pradeda tyliai
groti.
įeina DAINUOTOJAS ir atsisė
da ant gretimo suolo. Jis pasi
žiūri į JONĄ ir nusišypso. JO
NAS atsako šiek tiek kalta šyp
sena.

PULK. LEIT. A. ŠPOKEVIČIUS,
"Jaunimas kovose prieš okupantus" autor.

nuo to Lietuvos padėtis tarptauti
niuose santykiuose būtų pablogėju
si, sunku tvirtinti; atrodo, kad ne,
nes anglo-saksų išdavimas jau vistiek buvo vykdomas. Tiek pasiprie
šinimo, tiek nepasipriešinimo at
vejais Lietuva kartu su puse Va
karų Europos valstybių visvien bū
tų buvusi išduota komunizmui.
Kiek galima šiandien spręsti iš
politinės raidos, anglo saksai ir at
eityje vargu ar padės išsivaduoti
iš komunizmo.
Kas kita neorganizuotas pasiprie
šinimas. Toks pasipriešinimas buvo
vykdomas įstaigose, policijoje, ka
riuomenėje, įmonėse, ūkiuose, — at
sieit visame krašte. Pasipriešinimo
akcijoje daugiausia dalyvavo jauni
mas.
šioje akcijoje Lietuvos jaunimas
kruvinomis aukomis, energija, su
manumu, drąsa įrodė, kad jis tik
rai myli savo tėvynę. Keturių pul
kų pasipriešinimas okupantui para
do metu, eilinio atsisakymas priim
ti priesaiką ir daugelis kitų įvykių
kaip tik rodo aukščausią tėvynės
meilę, drąsą ir pasiaukojimą. Tai
darė jaunimas, auklėtas laisvės
dienose Lietuvos respublikos lai
kais, auklėtas mokyklose, kariuome
nėje, šaulių sąjungoje, skautuose ir
kitose patriotinėse orpanizacijose.
Nereikia pamiršti, kad toms organi
zacijoms vadovavo asmenys, kurių
meilę tautai liudija jų išauklėto
jaunimo darbai.. Vadinasi, priešų
apšauktas “kruvinas režimas” pa
rengė tautą kovai už jos laisvę ir
egzistenciją.
BUS DAUGIAU
IGNO

ŠEINIAUS

VYSKUPAS IR VELNIAS
Pomirtinis vieno žymiausių vyr. kartos ra
šyto j ų-be!etristų
apysakų rinkinys

Spaudai parengė ir dalį korektūrų patik
rino autorius prieš pat mirtį.
Rinkinyje telpa nepaprastai įdomios lietu
viškomis, švediškomis ir egzotinėmis Ar
timųjų Rytų temomis ilgesnės bei trumpes
nės apysakos, pasižyminčios originaliais
personažais, intriguojančiais siužetais, pui
kiu stiliumi ir didele menine kultūra.

KNYGA SPAUSDINAMA
Knygę platintojai prašomi iš anksto pra
nešti, kiek egz. jiems paslysti.
★ Ignas Šeinius, Vasaros vaišiy, Kuprelio,
Siegfrid Immerselbe ir kt. veikaly autorius
mirė šiy mėty sausio mėn. Švedijoje.

Man patinka armonika. Smuikas
žiogams, klarnetas polkoms, bet ar
monika griebia užu pačios širdies.
Kai aš išgirstu armoniką, norom
nenorom pradedu svajot.
DAINUOTOAS
Aš suprantu. Grok toliau, o aš
mėginsiu įspėt apie ką tu svajoji.
Ech, tu svajoji, kad taip pasibaigtų
visi karai, visos priespaudos. Aš
daug negeidžiu. Trobelės su alyv
medžiais aplinkui. Aš sėdžiu ant
suolo priešais. Viduj moters balsas
kalba apie gerus taikius dalykus:
duoną ir pieną, saulę ir lietų. Ka
da ji nusijuokia — kaip balandžiai,
kaip upelių vanduo — tada užmer
ki akis ir jauti, lyg kas alyvos keke
brauktų per veid. Viduj taškosi
maudomų vaikų balsai, ir motinos
rankų mylinti prievarta slysta jų
švelnia oda.
JONAS

Tada atsiloši, kūnas pagaugais
nueina nuo rupaus marškinių šva
rumo, ir paimi armoniką.
DAINUOTOJAS
Jeigu tu pasiduotum dabar, tu iš
sisuktum su kokia trejetu metų dar
bo stovyklos. O išėjus — juk tavo
rankas auksinėm vadindavo. Dar
pora metų, ir pratarptumei. Būda
mas gudrus, kokio nors fabrikėlio
vadovybėn įslystum. O alyvos ne
nustos žydėję, moterų niekad ne
truks. Taip po kokios dešimties
metų visos tavo svajonės ir išsipil
dytų. — — Tik sugebėk išnaudot
jų malonę dabar. O partizanu likęs
gal ir šios nakties nesulauksi.
JONAS
atsistoja. Vidinė kova. Aštriai
spigi muzika. Jonas klausosi.

Ačiū, tamsta. Teįsikiša jie sau
tą malonę.

KNYGOS IR AUTORIAI
METAI SU PRUNSKIU

Per metus parašyti ar suredaguo
ti penkias knygas — tai didelio
darbštumo ir kūrybingumo ženklas.
Vargu ar kas iš mūsų rašto žmonių
yra iki šiol šiuo atžvilgiu pralen
kęs dr. kun. Juozą Prunskį, lietuvį
’’skraidantį žurnalistą”, “Draugo”
kultūros priedo redaktorių, per 12
pastarųjų mėnesių išleidusį tiek
knygų. Reikia atsiminti, kad tame
laikotarpyje jis atliko nemažą žur
nalistinę kelionę į Artini. Rytus.
štai tų knygų vardai: Mano pa
saulėžiūra (red.), Motina, iliustruo
ta antologija, Rinktinės mintys, vi
sų amžių ir daugelio tautų įvairių
profesijų ir pašaukimų asmenų iš
minties rinkinys, Meilė ir laimė, gy
venimo pavyzdžių rinkinys, Metai
su Dievu. Pastarojoje J. Prunskio
knygoje telpa sklandžia kalba ir
lengvu stiliumi parašytų pamokslų
kiekvienam metų sekmadieniui ir
kiekvienai tautinei bei bažnytinei
šventei. Jie trumpi, bet turiningi ir
gyvais, taikliais pavyzdžiais pagrįs
ti. Pavyzdžiuose figūruoja tokie var
dai, kaip Leonardo da Vinci, Kate
rina Sienietė, Emanuelis Kantas,
Aleksandras D., Tomas Morus ir k.
Daugiausia dėmesio ir vertinimų
bei komentarų kultūriniame liet,
pasaulyje susilaukė knyga “Mano
pasaulėžiūra”, — kultūrininkų pasi
sakymų rinkinys. Knyga parengta
anketos keliu: buvo kreiptasi į eilę
kultūrininkų pasisakyti savo pažiū
ras į religiją, dorovę, kultūrą ir lie
tuvybę. Prašyta nerašyti straips
nių, bet nusakyti savo pasaulėžiū
rą, kiek ji remiasi tais principais.
Atsakė įvairių profesijų žmonės:
poetai, rašytojai, inžinieriai, peda
gogai, gydytojai, profesoriai, kuni
gai, žurnalistai, redaktoriai, teisi
ninkai, kariai, muzikai, dailininkai,
viso 68 asmenys. Prie jų atsakymų
pridėtos glaustos asmenų biografi
nės žinios ir foto nuotraukos.
Atsakymai į oficialias anketas,
paprastai būna “nuasmeninti”, tik
faktai ir datos; atsakant į šiokią,
surištą su pasaulėžiūra ir idealais,
anketą, sunku nesuasmeninti ar iš
vengti tam tikro varžymosi bei deklaratyviškumo. Bet šios knygos at
sakymai labai įdomūs, įvairūs, kū
rybiški, ir knyga yra pirma tokio
pobūdžio mūsų literatūoje. Keli po
etai atsakė eilėmis, tarp jų ir filo
sofas dr. A. Ramūnas, kuris jaunys
tėje puoselėjo šį literatūros žanrą.

DAINUOTOJAS
Kodėl? Nebūk karštakošis.
JONAS
Aštriai spigi muzika pasikarto
ja jam kalbant, bet tyliau.

Be laisvės, alyvos atsiduoda rū
kyta žuvim, moterys — bijotų savo
vaikų šešėlio, vaikai — pabustų
naktį senom stiklinėm akim.
DAINUOTOJAS
Laisvė?! Geriausi pasaulio pro
tai dar nesutaria, kas laisvė yra;
ar ji iš viso yra.
JONAS
Vėl paima armoniką ir pradeda
tyliai grot, žiūrėdamas į priekį.

Tegul kas nors surenka tuos ge
riausius protus, atveža juos į Lie
tuvą ir įgrūda jų nosis į mūsų kru
viną žemę.
Tyla. DAINUOJANTIS išeina.
Tą akimirką DEPUTATĖS še
šėlis vėl ima judėti, užkulisiuo
se vėl pasigirsta muzika.

DR. KUN. JUOZAS PRUNSKIS,
žurnalistas, "Draugo" kultūros priedo red.

Pastebėtina, kad atsakymuose
nėra mūsų filosofų Maceinos ir Gir
niaus; jiems patiems neatsakius,
buvo galima susitarti su autoriais
ir gauti ištraukų iš jų veikalų, ku
riuose jie šiais klausimais yra ne
kartą pasisakę. Taip pat pasigenda
ma tokių asmenų kaip M. Biržiška.
Dailininkus teatstovauja vienas Jo
nynas; o jie, kaip dažnas gyveną
iš bažnytinio (ypač vitražų) meno,
rodos, irgi galėjo pasisakyti, kiek
tie faktoriai turi reikšmės meninin
ko pasaulėžiūrai ir kiek jais vado
vaujamasi asmeniniame gyvenime
bei kūryboje.
Knygą išleido Liet. Knygos Klu
bas, vienas iš stipriausių knygos
leidėjų šiuo metu.
Skyrium paminėtina, kad gal prie
pusės tų veikalų išleidimo yra pri
sidėjusi losangelietė Agnė Gilienė,
čia pagerbdama pusbrolį transat
lantinį lakūną Stasį Girėną, čia sa
vo brolį Pr. Girskį, kurs Agnę at
sikvietė į Ameriką.
J. S.

Atsiųsta paminėti
Albinas Baranauskas, Kalvos ir lankos.
Tolimo Suvalkijos kampelio žmonė s ir
gamta. 156 psl. 2 dol. Knygyno "Spauda"
leidinys. Adr. pSauda, 10 John St., Water
bury, Conn.
Karaliaus vainikas. Legendos ir padavi
mai. Autoriai: P. Jurkus, V. Krėvė, N. Mazalaitė, J. Pronskus, J. Remeika, Šatrijos
Ragana, A. Vaičiulaitis, A. Vienuolis ir
Vaižgantas. Rinkinį sudarė J. Sodaitis,
iliustravo dail. Ada Korsakaitė. 112 psl.,
kietais viršeliais, kaina $2. Išleido Gabija,
Straight Path, Wyandanch, N. Y.

Marija, gelbėki
mus.
Sibiro kalinių
ranka rašyta maldę knygelė. Išleido "At
eitis", 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21,
N. Y. Kaina $1. Iliustruota knygelės rank
raščio foto nuotraukomis. (Kitame LD nr.
įdėsime knygelės foto reportažą).

Juozas Prunskis, Metai su Dievu. 238 p.
1958 m. Spaudė Immaculata Press, Put
nam, Conn. Viršelio aplanką piešė dail. A.
Rakštelė. Kaina $2. Gaunama "Drauge".
— Lietuvių Dienų Leidyklos planuotas
"Daktaro Živago" lietuviškas vertimas at
krinta, dėl to, kad autoriaus teises turinti
Feltrinelli leidykla Italijoje į LD Leidyklos
kreipimąsi atsakė neigiamai.

SAVAJAM KRAŠTUI...
Atkelta iš 3 psl.

Lietuvių tauta turi gero pagrin
do pasitikėti savimi.
Sunkiausius savo istorijoje ban
dymus lietuvių tauta gavo pakel
ti per dvi viena kitą eskusias ir da
bartinę Sovietų okupaciją. Bandy
mas nėra baigtas. Bet ką mūsų
tauta mokėjo iki šiol padaryti, pra
džioje gindamasi ginklu nuo oku
panto, kilnaus būdo savumais nu
žymėdama Golgotos kelią ištrem
tųjų į Sibirą ir su nuostabia ištver
me besipriešindama verginančiam
režimui namie, tas viskas turi mus
drąsinti, kad ji ištvers iki galo ir
laimės. Mūsų tauta, parodžiusi tiek
gyvybiškos energijos ir tiek kentė
jusi, turi tieisę gyventi laisva ir kū
rybiška.
Vienu ar kitu būdu didysis spren
dimas įvyks, ir mes negalime abe
joti, kad tose didelėse imtynėse
nugalės laisvas žmogus, nugalės
laisvosios tautos, laisvoji žmonija.
Tuo bus nulemtas ir mūsų Tėvynės
likimas. Linkėkime, kad tai įvyk
tų kiek galint greičiau.
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4a. matjoška (dešin.), Bostono ALT pirmininkas, pri
stato susirinkusiems adv. Juliuj Smetoną iš Cleveland©
Bostono kolonijos Vasario 16 dienos minėjime. J. Sme
tona pasakė pagrindinę minėjimo kalbą.
A. Matjoška, right, local American Lith. Council head
introduces J. Smetona, speaker at Lith. Independence
Day meeting, Boston, Mass.
♦
Klubas, minėdamas
35 mėty veikimo sukaktį, surengė vakarą ir pelną pa
skyrė Balfui ir šešt. mokyklai. Iš k. į d.: J. Rastenienė
įteikia $163 čekį Balfo pirm. dr. E. Armanienei; klubo
sekr. E. Railienė įteikia $80 čekį tėvy kom. pirm. J.
Ankui.
BALTIMORĖS Liet. Motery Piliečiy

Checks for charity and cultural purposes given by
the Lith. Women Citizen Club, Baltimore, Md.
MONTREALIO Aušros Varty šeštadieninės mokyklos
mokiniai Vasario 16-tos minėjime. Foto F. Safrončikas
Lithuanian students in Montreal, Can., attending
Lithuanian Independence Day ceremonies.
4P"

VSIDflJ in WZDflJ

JUOZAS BIMBA, St. Gabriel, Calif, (vidury), š. m. kovo mėn.
atšventė 75 mėty sukaktį. Kairėje žmona Anelė, dešinėje —

VYSK. V. BRIZGYS lanko Australijos lietuvius. Ganytojo sutikimas Sydnejuje, vakarienės

metu kalba vyskupas. Kiti į kairę: ark. R. Carboni, Šv. Tėvo įgaliotinis Australijai, Australy "Good Neighbors" s-gos atstovas, Kat. Fed. pirm. A. Mauragis, kun. P. Butkus, Tė
vas Gaidelis.
Touring Lith. Bishop Brizgys, pictured here in Brisbane and Sydney, Australia.
Vysk, savo kelionės tikslą apibūdino taip: —"Aš atvykau čia ne tik pas katalikus, bet
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Adomas Biekša, liet, tautišky org-jy veikėjas. "Mano plaukai
balti, o ano (Soviety draugo) Bimbos — raudoni", — sako už
klaustas sukaktuvininkas.
75-year-old Juozas Bimba, his wife and friend A. Bekša,
San Gabriel, Calif.
Foto L. Briedis
pas visus lietuvius ir pas kiekvieną žmogy iš visy krašty. Savo tikėjimo išpažinimą palie
ku kiekvieno sąžinei. Atvykstu tautos kovotojy ir veikėjy Vardu paraginti dėl lietuviškos
vienybės įgyendinimo, kad išliktume tais, kuriais likimo esame skirti".
Vysk. V. Brizgys priėmime pas Brisbanės burmistrą O. Groom. Iš kairės: Sydnėjaus kap.
kun. V. Butkus, burmistras Groom, vysk. Brizgys, Brisbanės LB pirm. VI. Stankūnas.

WORCESTERIO LIETUVIAI
Atkelta iš 15 psi.
A. Vagelis, Jonas Vizbaras ir kt.

HARTFORDO Pabaltiečių komitetas, kuris suorganizuotas LB iniciatyva jau keliais atvejais
gražiai pasirodė, kultūrinėje veikloje, surengdamas trijy tauty koncertus ir pan. Iš k.:
sėdi E. Putvytė, M. Strazdienė, Ustjauskienė, E. Miniukienė, latvė Mažjanis; stovi Z.
Strazdas, J. Apinis, Mažjanis, inž. V. Miniukas, A. Laan, Hinov, Upitis, W. M. Chase ir
Beržins. Paskut. koncerte dainavo D. Mongirdaitė ir latviy choras, dir. V. Aldinso.
BALTIC COMMITTEE of Hartford, Conn. This group is active in organizing joint Lithu
anian, Latvian and Estonian cultural programs.

šviesioji pusė
Kiekvienas miestas mėgsta pasi
girti savo įžymybėmis. Worcesteris
gali pasidžiaugti, kad savo gyvena
mąja vieta pasirinko operos daini
ninkas I. Nauragis, kurio sukaktuvi
nis koncertas čia atšvęstas iškil
mingai. Iš W. kilusi solistė Apolo
nija Stoska (Stoškiutė) ir jauna
dainininkė L. Mickevičiūtė.
Kiek yra lietuvių Worcesteryje,
sunku pasakyti. Pagal 1930 metų
surašymą buvo 4,550 lietuvių, Lie
tuvoje gimusių. Kita tiek, reikia
manyti, bus čia gimusiųjų lietuvių.
Po 1949 m. prisidėjo geras skaičius
naujų ateivių, tad neapsiriksiu tą
skaičių padaugindamas trigubai ir
dabartinį Worcesterio lietuvių skai
čių spėdamas esant apie 14,000.

. . ir dėmės
1907 m. Wercesteryje buvo įsikū
rusi lietuvių “tautinė bažnyčia”, bet
dėl jos organizatorių susikompromi
tavimo lietuvių visuomenės tarpe
ir dėl kun. J. Jakaičio katalikiškos
veiklos ta “bažnyčia” likvidavosi.
Kas ypatinga, kad tose patalpose,
kur laikė pamaldas “tautinės baž
nyčios” nariai, šiandien ten įsikū
rę pritariantieji Lietuvos okupan
tams... Klubui priklauso ir savo nuo
monės neturinčių, suklaidintų seno
sios kartos lietuvių.
Ne iš mūsų tarpo, seniai save iš
lietuvių išsibraukęs, bet vis dėlto
iš Worcesterio buvo ir “garsusis”
“liguistasis bombininkas”, ilgus me-

SOPHIE BARČUS, radijo programos vedėja Chicagoje, lankosi Los Angeleėje. Iš kairės:

prof. M. Biržiška, Leonavičienė, komp. Budriūnas, Sophie Barčus, dr. Labanas su žmona,
V. Kazlauskas.
Foto L. Briedis
SOPHIE BARČUS (center), director of the Lithuanian Radio Program in Chicago, III., is
visiting California. Here she is seen with her Los Angeles friends.
SCENA iš "Partizanų" vaidinimo (rež. V. Žukauskas) Elizabethe Vasario 16 proga.
Scene from a Lithuanian dramatic presentation in Elizabeth, N. J.
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CLEM'S MARKETS
• Puikios lenkiškos dešros,
šviežiai namuos gamintos.
• Importuoti lenkiški kumpiai.
• Įvairiausi mėsos ir maisto
produktai.
Galima užsisakyti mažesniais ar
didesniais kiekiais, piknikams, bankietams, vakarienėms.
Clem’s Markets jau keletas metų
patarnauja Los Angeles ir apylin
kės lietuviams.
šiuo laiku turime tikro lietuviško
sūrio, gaminto Andrulio ūkyje,
7529 S. Normandie •
PL. 1-9155
3002 W. Florence
•
PL. 95058
Clem Taberski, sav.
Ar turite šias Lietuvių Dienų
knygas:

KOVOSE DEL LIETUVOS

VARPAI SKAMBA

DAŽYTAS VUALIS
RINKTINES MINTYS

KARALIAI IR ŠVENTIEJI
Rašykite LD leidyklai:
9204 S. Broadway, Los Angeles, 3

tus gąsdinęs Amerikos tvarkos pa
laikytojus, taip savotiškai “keršy
damas” už patirtas neteisybes...
Pr. Pauliukonis

“Lietuvių Dienų” žurnalo išlaikymas remiasi išimtinai prenumera
tomis. Tad svarbu ne tik žurnalo išsilaikymui, bet ir tobulinimui tu
rėti kiek galint daugiau ir pastovių skaitytojų. Todėl norintiems su
taupyti LD prenumeratoriams įvedama dvejų ir trejų metų prenu
merata.
Užsisakantiems tiesiogiai per Administraciją
2metams LD prenum. $10, o 3 metams — tik $13 [sutaupomi 5 dol.]
Naujai užsisakantieji LD žurnalą
gali gauti nuo š. m. pirmo numerio.
JURGIS IR ANTANINA-ONA ČEKANAVIČIAI, Hartford, Conn., vasario 7 d. atšventę 50

mėty vedybinio gyvenimo ir 10 m. JAV-se sukaktį. Kairėje sėdi sukaktuvininkai, prie jy
Č-nės sesers duktė A. Šenauskienė (nėra Šenausko); stovi vaikaičiai: Algimantas, Kęstutis,
ir Birutė Simanauskai, duktė Izabelė Simanauskienė ir P. Simanauskas.
Foto A. Jaras
J. and A. O. Čekanavičius, left, and well-wishers celebrate a half century of marriage.
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FOTO

LIETUVIU

DIENOS
KOVAS/MARCH

"Lietuvių Dienos", minėdamos savo dešmitmetį, skelbia foto konkursą.
Tikslas:

1959

LITERATŪROS

VAKARAS

— Metinis Liet. Dienų žurnalo MENO
VAKARAS Įvyksta balandžio 5, Atvelykio
sekmadieni, 4 vai. p.p. šv. Kazimiero par.
salėje. Programoje dalyvauja Los Angeles
vyrų oktetas "Daina", solistė Swaggart,
violončelistą V. Dapšys ir vietos rašytojai:
Brazdžionis, Gliaudą, Gricius, Gustaitis,
Mitkienė, Nasvytytė Tininis ir aktorius G.
Velička.

Vakaras skiriamas žurnalo dešimtmečiui
paminėti. Numatoma, kad Į jį atsilankys
daugelis LD prenumeratorių, skaitytojų ir
rėmėjų bei naujų bičiulių.

Ta pačia proga, jei tik bus spėta, keti
nama surengti LD Foto konkurso paroda,
kurioje visi atsilankę galės aktyviai da
lyvauti, pasisakydami, kam skirtina žiūro
vo premija.
Atvelykio sekmadieni skirkite literatū
rai, dainai, muzikai ir apskritai menui.

Oficialus "Lietuvių Dienų" žurnalo de
šimtmečio minėjimas numatomas rudenį;
bus surengtas banketas su menine pro
grama ir visų LD žurnalo veikėjų pager
bimu.
— Prof. A. Sennas pakviestas skaityti

ciklo paskaitų Europoje. Dr. Sennas pa
rašė knygą apie Lietuvos valstybės įkūri
mą, pavadintą "The Emergence of Mo
dern Lithuania". Knygą išleidžia Kolumbi
jos un-tas šį pavasarį.
— Senatorius F. Kennedy atsiuntė LDnų redakcijai susipažinti savo paruoštą da
bar veikiančio emigracijos įstatymo pakei
timą, kuriuo, pertvarkius kvotų sistemą,
būtų įgalinta kiek palengvintomis sąlygo
mis atvykti į JAV apie 80.000 nukentėju
sių nuo totalistinių režimų ir turintiems
JAV-se giminių.
— Spauda rašo, kad Maskva įsakiusi
savo tarnams Lietuvoje surinkti ir jai iki
gegužės 1 d. pristatyti istorinę medžiagą
apie Rytprūsių lietuviškumą. Spėjama, kad
toji medžiaga gali būt panaudota ruošiant
taikos sutartį su Vokietija. Yra žinių, kad
kai kurias šiaurinių Rytprūsių sritis anks
čiau prašęs prijungti prie Lietuvos ir Pa
leckis.
— Visuom. veikėjas J. Račiūnas iš SoSodus, Mich. lankydamasis Los Angelėje
susitiko su LD-nų leidėju ir užsiminė dėl
kompozitoriaus A. Vanagaičio mirties 10čio paminėjimo LD-se. LD-nos Vanagaitį
mini šio nr. 11 psl.
— "The Tidings", įtakingas Los Ange
les katalikų laikraštis, įdėjo pasikalbėjimą
su LD-nų lit. redaktorium Juozu Tininiu.
J. Tininis, pirmaisiais komunistų okupaci
jos metais buvęs mokytoju, plačiai nu
šviečia komunistų darbus, naikinant lie
tuviškąją kultūrą ir uždedant mokyklai
bolševikinės prievartos pančius.

*♦

♦♦

♦ ♦ ♦ ♦ *♦

♦

Namų, automobilio, baldų
ir kitokio draudimo reikalais
visuomet kreipkitės

ANTANAS F. SKIRIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE
Taip pat apskaičiuojami taksų
mokesčiai.
Kreipkitės telefonu PL 4-1377
arba ištaigoje

9204 S. Broadway, Los Angeles, Cal.
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KA/ VEIKIA SKAITYTOJAI
GARBĖS PRENUMERATORIAI:

iš Washington©, LD
bendradarbis, atsiuntė $10.00 prenume
ratą už 1959 m., tuo konkrečiai prisidėda
mas prie paskelbtosios spaudos dienos.
— Min. K. Škirpa

KONCERTAS
IR

KONKURSAS

Foto konkursas skelbiamas Lietuvių Die
nų foto bendradarbiams pagerbti ir foto
bendradarbių šeimai padidinti.
Dalyviai:

konkurse gali dalyvauti lietuviai foto
profesionalai ir mėgėjai, LD bendradar
biai, skaitytojai ir kt. iš viso laisvojo pa
saulio (Nedalyvauja LD leidyklos ir red.
nariai, jury komisijos dalyviai ir jų šei
mos nariai.).
Foto nuotraukų turinys:

asmenys, grupės, įvykiai, organizacijų
veikla, kultūros darbai ir pastatai, žodžiu,
visas lietuviškasis gyvenimas.
1.Lietuvių politikai, mokslininkai, meni
ninkai ir kt. žymesni veikėjai kasdieninia
me jų gyvenime, darbe, organizacinėje
veikloje arba jų studijiniai portretai.
2.Svarbesniųjų lietuviškų minėjimų, te
atro pastatymų ar šiaip įvykių momento,
ne statinės, nuotraukos, vaizduojančios
veiklą ir įvykius (ne vien sugrupuotas val
dybas ir pn.).
3. Mūsų jaunimas — mažieji, mokslei
viai, studentai; jų mokyklos, organizacinė
veikla, pramogos, sportas.
4. Lietuvių menas ir architektūra -—- nau
ji menininkų darbai, parodos, darbai pas
kolekcionierius ir privačius asmenis; baž
nyčios (seniau statytos ir naujos), pamink
lai, mokyklos, Lietuvių Namai ir pan. (Vi
si ir detalės, iš oro ir viduje).
Nuotraukos antroje pusėje pieštuku pa
žymėti nuotraukos (ar grupės) vardą ir
fotografą; skyrium pridėti lapelį su tuo
pat nuotr. vardu, fotografo pavarde ir ad
resu ir pilnu nuotraukos turinio aprašymu.
Konkurso data:

Nuotraukos redakciją turi pasiekti iki
š. m. balandžio 1 dienos Komisija gali
paprašyti atsiųsti kaikurių pav. negatyvus,
jei atrodytų, kad gali būti įmanoma pa
veikslus geriau padidinti ar viršeliui pri
taikinti.
Bendros pastabos:

nuotraukas daryti ant blizgančio popie
riaus, nes tik tokios tinka klišėms dirbdinti; dydis gali būt įvairus, taip pat ir for
matas; vengti atvirutinio, pailgo formato,
kuris yra labai dažnai mūsų bendradarbių
naudojamas ir nepaprastai sunkina nuo
traukų išdėstymą puslapiuose; pridėti kar
tono, kad siunčiant nuotraukos nesusi
lankstytų; vienas asmuo gali siųsti keletą
nuotraukų; galima siųsti per kelis kartus;
nuotraukos turi būti niekur kitur spaudo
je nenaudotos.
Įvykių nuotraukas ar ištisus foto repor
tažus LD red. gali panaudoti žurnalo ei
namiems numeriams kaip medžiagą (kad
nepasentų), pažymint, kad tai skiriama
konkursui.

Nuotraukos lieka LD-nų archyve.
Atsiųstąsias konkursui nuotraukas LD
redakcija panaudos foto parodai, kuri nu
matoma surengti "Lietuvių Dienų" žurna
lo tradiciniam meno vakare balandžio 5
d., Atvelykio sekmadienį. Parodos žiūro
vai bus kviečiami išrinkti geriausią nuo
trauką, už kurią bus suteikta žiūrovų pre
mija.
Vertinimas:

Nuotraukas vertinti bus sudaryta jury
komisiją, į kurią įeis LD leidėjas, redakto
rius, foto redaktorius ir kviesti asmenys.
Už geriausius darbus skiriamos premi
jos: I, II ir III. Premijų suma $100 pini
gais ir 10 dovanų LD leidiniais ir prenu
merata.
— Gen. V. Grigaliūnas iš Kolumbijos
Vasario 16-tos 41-os sukakties proga siun
čia sveikinimus LD redakcijai ir skaityto
jams, linkėdamas "sveikatos, ištvermės ir
tarpusavio meilės" visiems, kurie dirba
kankinės Tėvynės gerovei ir lietuvybės pa
laikymui.

— Prel. P. Juras iš Lawrence, Mass, at
siuntė $6.00 prenumeratą už 1959 metus.

— Kanados Lietuvių Federacijos Hamil
tono skyrius ir šiais metais apmokėjo LD-

nų prenumeratą lietuvių bičiulei Mrs. E.
Hyder,, Hamiltono viešajai bibliotekai ir
Mac Master universitetui. Nuoširdus ačiū.
— Antanas Skirius, Liet. Dienų leidėjas,
ir Kazys Lukšis iš Santa Monica vadovaus
1959 metais liet, respublikonų vienetams
Kalifornijoje.
L. A. County Republican
Assembly lietuvių vieneto valdybon iš
rinkta: pirm. A. Skirius, vicepirm. dr. G.
Valančius, sekr. adv. R. Rimdžius, sekr.
pad. inž. J. Jodelė, kasin. med. dr. R.
Mason, ir kasin padėj. komp. B. Budriūnas. Antro liet. resp. vieneto — American
-Lithuanian of California — valdybon iš
rinkta: pirm. K. Lukšis, kiti valdybos na
riai: G. Rudelis, A. Deringienė, dr. P. Pa
mataitis, inž. B. Čiurlionis, inž. J. Truškauskas ir J. Kojelis; garbės teisman: V. Kaz
lauskas, B. Starkienė ir J. Andrius; kontro
lės komisijom F. Kudirka, K. Liaudanskas
ir A. Ąžuolaitienė.

perrinktas ALRK
Angeles sk. pirmininku
kiti
valdybos
nariai:
Ign.
Medziukas
ir
D.
Karaliūtė,
vicepirm.;
R. Medziukaitė,
sekr.,
D.
Polikaitienė,
kasin.
— K. Motušis, verslininkas iš Toronto,
— Vincas

Kazlauskas

Federacijos Los
1959
metams;

Kanados, drauge su Los Angeles liet. par.
klebonu J. Kučingiu, buvusiu savo moki
niu Švėkšnoje, apsilankė LD leidykloje ir
užsimokėjo LD 1959 m. prenumeratą. K.
Motušis planuoja Los Angelėje atidaryti
biznį.
— Solistė Florence Korsakaitė, Los An
geles, dalyvavo šv. Kazimiero parapijos
šv. Kazimiero minėjimo programoje, pa
dainuodama liet, ir pasaul. kompozitorių
dainų. Publika sutiko šiltai, iššaukdama bisui.
— JAV Liet. Bendruomenės centro val
dyba vasario 28 dieną paskelbė spaudos
diena. Tuo reikalu išleistame atsišaukime
tarp kitko pasakyta: "Tą dieną kiekvienas
lietuvis teatlieka pareigą sau, tautinei kul
tūrai ir laisvės idealams, nusipirkdamas
lietuvišką knygą arba užsiprenumeruoda
mas laikraštį." Spaudos diena toliau skel
biama kiekv. mėn. apskutinį sekmadienį.
LD Leidykla šiam žygiui labai pritaria
ir kviečia visus skaitytojus įsijungti; ypač
kreipiamasi į skolininkus, kurie prašomi at
siminti, kad skolos labiausiai sunkina spau
dos darbą, o "platoninis" spaudos dienų
skelbimas tą sunkinimą tik remia.
— Pataisykime klaidą. LD Nr. 2 pasikal
bėjime su prof. M. Biržiška, 5 psl. 3 eil.
nuo viršaus vietoj Klimo turi būti Kairys.

— Kun. Alg. Olšauskas perkeltas į šv.
Juozapo ligoninę Orange mieste, Calif.,
kur paskirtas eiti kapeliono pareigų.

— Iš N. Zelandijos atvyko ir įsikūrė
Los Angeles mieste Kl. ir Elena Palaikiai
su šeima. Laikinai apsigyveno pas gimines.
— Dr. A. Gerutis, Bernas, Šveicarija, at
silyginęs už liet, knygų siuntinį, linki LDnoms sėkmės. — Visokeriopo pasisekimo
siunčia prof. A. Stonis iš Meksikos, Ana
huac, Chihuahuos, ten gavęs darbo kaip
savo dalyko specialistas. — Br. Tiškus iš
E. Louis, atsiuntęs prenumeratą už 1959
m. ir atsilyginęs už "Anykščių Šilelio" 3
egz., LD-noms linki "geriausios sėkmės
toliesniame darbe mūsų tautos kultūrą ir
polėkius atstovaujant per spausdintą žo
dį". — Kun. Dr. I. Urbonas, atnaujinęs
prenumeratą, linki sėkmes LD žurnalui ir
jo red. kolegijai.
— K. Bačauskas iš Brooklyno atnaujino
prenumeratą ir $2. pridėjo spaudai pa
remti. — Žurn. V. A. Braziulis iš Cleve
land©, Ohio, užsakė LD-nas 4 naujiem
prenumeratoriam. -— A. Skėrys iš Geelongo, Australijoje, užsakė LD V. Simankevičiui taip pat Australijoje. — C. P. Pocius
iš Columbus, Ohio, užsakė LD savo sūnė
nui J. Pociui Anglijoje. — Mr. F. A. Babel
iš Wethersfield, Conn., užsakė LD C. But
kevičiui, Lawrence, Mass.; Dr. J. Gimbutas
— Mrs. H. Pierce, Melrose, Mass.; U.
Daukantienė iš Worcester, Mass. — Mrs.
V. LeBlanc Kanadoje; A. Buknis iš Clevelando — Ch. J. Gordonui, Santa Monicoje, Calif.

Kaip kartais "atsilyginama" už dovaną...

Nemažai
LD skaitytojų, laikydamiesi
gražaus papročio, švenčių proga savo ar
timiesiems, draugams ar pažįstamiems už
sako knygą ar žurnalą. LD administracija,
pradedama žurnalą siuntinėti, praneša kas
yra dovanos užsakytojas. Apdovanotasis
gauna žurnalą užsakytąjį laiką ir, matyt,
juo patenkintas, pasibaigus terminui ne
atsako; administracija, negavusi neigiamo
atsakymo, žurnalą siuntinėja skolon. Pra
eina metai. Paragina. Eina kiti. Vėl prime
na apie skolą. Tada toks skaitytojas užsirrūstinęs atsako: ko jūs prie manęs kimba
te, aš žurnalo neužsisakiau ir jokios skolos
jums nemokėsiu! Pasitaiko ir kitaip. Po
kokių dviejų ar trijų skolos metų atsilie
pia prenumeratoriaus žmona, vyras, ar gi
minės, kad skolininkas jau prieš metus ar
dvejus miręs ir, girdi, jokios skolos ne
prašykite. O kas visą tą laiką gavo žur
nalą ir tylėjo?
Mielieji skaitytojai, — kam pyktis ir
bartis kartais gal ne vien už administraci
jos "gerą širdį", bet ir už jūsų pačių neatydumą ar neatkreiptą dėmesį? Laiku at
silyginkite, laiku praneškite pakeistą ad
resą, laiku parašykite kitus pageidavimus
administracijai, ir visiems bus geriau.
NEUŽMIRŠKITE
pranešti LD Administracijai, pasikeitus jūsų
adresui; prešingai susidaro gaišaties ir iš
laidų, o jūs pykstate negaudami žurnalo.
Neradus adresato, žurnalas grąžinamas
leidyklai, kuri turi primokėti pašto išlaidas.

JONAS JURGILAS, M.D.
10718 White Oak Ave.

LITHUANIAN REALTY

(kampas Chastworth Blvd.)

COMPANY

GRANADA

HILLS, CALIF.

Ofiso telefonas: EMpire 3-5909
Namų telefonas: EMpire 3-5707
PRIĖMIMO VALANDOS:

Kasdien
10—12 priešpiet ir 2—8 vai. vakaro,
šeštadieniais
10—12 priešpiet ir 2—4 popiet..

Charles Luksis Realtor
Phone:

EX. 4-2986

3020 Wilshire Blvd.
SANTA MONICA, CALIF.

Mielai patarnauja norintiems pirktiparduoti namus ir sklypus; apdraus
ti automobilius, namus ir kitokj
turtą.; gauti paskolas.
Atlieka notaro darbus.
.

AT DIPLOMATIC RECEPTION Mrs. John Foster Dulles speaks with Mrs. J. Rajeckas, wife
of the Lithuanian Charges d'Affaires in Washington, D. C.

MRS. DULLES, Valstybės sekretoriaus John Foster Dulles žmona, kalbasi su ponia O.
Kajeckienė, Lietuvos Atstovo Washingtone žmona.
Photo Washington Post

THE PEOPLE OF LITHUANIA ARE NOT FORGOTTEN
STATEMENT BY THE SECRETARY OF STATE JOHN FOSTER DULLES
On The Forty-First Anniversary of The Declaration of Lithuanian,
Latvian and Estonian Independence
“This year we commemorate the forty-first anniversary of the
decration of independence of Lithuania, Latvia, andEstonia. At
this time, it is well for the free world to recall the step-by-step pro
cess by which the independence of the Baltic peoples was destroy
ed after two decades of freedom and progress.

In treaties with Lithuania, Latvia, and Estonia signed in 1920,
Soviet Russia pledged itself to renounce forever all rights of sove
reignity in the three ocuntries. Similar pledges were embodied in
other agreements signed in the following two decades. The last agreements were pacts or mutual assistence, negotiated at the insist
ence of the Soviet in September and October 1939. These pacts au
thorized the stationing of Soviet forces in the Baltic States. The So
viet Minister of Foreign Affairs gave solemn assurances that the
pacts were innocent and protective in nature, stating that they ex
pressly stipulated the inviolability of the sovereignity of the Baltic
States. During the weeks preceding the conclusion of the pacts,
however, the U. S. S. R. had already signed secret protocols with
Nazi Germany, which recognized the Baltic States as belonging in
the Soviet sphere of influence. Immediately after the signing of
pacts of mutual assistance, the U. S. S. R. commenced sending
troops into Lithuania, Latvia, and Estonia. In June 1940, the Soviets
demanded that the Governments of the three Baltic States be re

organized, demands which the Baltic States were powerless to
resist. The military occupation of Lithuania, Latvia and Estonia
began simultaneously with the formation of new Governments.
There followed rigged elections which resulted, in July of 1940,
in the incorporation of the Bal
tic States as Soviet Socialist Re
publics, into tthe Soviet Union.

SECRETARY OF STATE JOHN F. DULLES

The United States was quick
to denounce this aggression, and
refused to recognize the forced
incorporation of the Baltic States
into the U. S. S. R. Today over
eighteen years later, we wish to
assure the people of Lithuania,
Latvia and Estonia once more
that they are not rfogotten. The
United States still aspires, in the
words of the Atlantic Charter
“to see sovereign rights and selfgovernment restored to those
who have been forcibly reprived
of them.”
21
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LIETUVOS PASIUNTINYBĖS Paryžiuje
personalas 1931 m. Sėdi: Milašius (I eil.
3-čias), P. Klimas, K. Dobkevičius (su barz
dele), M. Blažonytė, J. Urbšys; stovi: M.
Šimaitis, prof. J. Baltrušaitis, Jr., M. Blaveščiūnas.
Personnel of Lithuanian Legation in
Paris, France, 1931. Poet Milosz is 3rd
from left, 1st row.

the Divine with a Beatrice born
of flesh and of a soul.” 3
The mystery plays Miguel Manara (1912) and Mephiboseth (1913)
are two different representations
of the painful initiation which be
gins with human love. The former
concerns the historical Don Juan
who left off his amorous conquests
and married the innocent, child
like Girolama Anfriano, — entering,
upon her death, a monastic order
where he died a saintly death. The
majestic poetry of Mephibosteh si
a dramatization of the story, in II
Samuel 11-12, of David and Bathshe
ba, whose illicit love is pardonet by
the Eternal only through the death
of their first-born child.
The poet himself entered the
crucial state of this amorous initia
tion on the night of December 14-15,
1914, , when, in an ecstasy describ
ed in the Epitre a Storge (1917), he
experienced a profound spiritual il
lumination.

MILOSZ, LITHUANIAN DIPLOMAT... FRENCH POET
By S. M. GUISE

Twenty years ago, on March 2,
1939, a remarkable Lithuanian and
a great French poet died at Fon
tainebleau in the person of Oscar
Vladislas de Lubicz-Milosz. Born of
a noble Lithuanian family on the
domain of Czereia, district of Mo
gilev, in 1877, Milosz went with his
parents to Paris in 1889 where, fol
lowing lycee training, he studied
Assyrian, Phoenician, and Aramaic
inscriptions at the Ecole du Louvre
under Professor Eugene Ledrain,

MILAŠIAUS VILA, kur jis mirė 1939.3.2
Fontainebleau, 28, rue Royale,
The residence of poet Milosz in France
where he died March 2, 1939.

hearing at the same time lectures
at the Ecole des Langues Orientales. A Sprachgewaltiger not mere
ly by his study of ancient tongues,
but also by his knowledge of six
modern languages, Milosz had op
portunity to exercise and perfect
his linguistic versatility in years
of extensive travel.
At the same time that they em
ploy themes used commonly by
symbolist poets of the epoch, the
first volumes of Milosz’s poems,
published in 1899 and 1906, reveal
verses for the most part not of
the classical French alexandrine,
yet of great musicality and of a
rare evocative power. To formulate
the laws of the poetic rhythms of
Milosz, more impressive than ever
in the “symphonies” of the 1915
anthology of his poems, would be
quite impossible. It is sufficient
that these poems have an interior
pulse which is unmistakable; the
poetic tact with which Milosz has
placed a word or repeated a phrase
is infallible. Poet Max Jacob ap
proaches a definition of this in
terior pulse when he remarks that
Milosz belongs among the great
poets of our time because he
writes “avec la poitrine”, with the
breast, by contrast with those who
write with the brain.1 Indeed Mi
losz, who moreover was never a
professional writer and who re
mained apart from the literary
movements of his time, seems
never to have written except from
inner necessity: a poem such as
“The Dray” is moving evidence
that the rich source of this writer’s
art was his own experience.
Already, in 1910, in L’Amoureuse
Initiation, an “Extract from the
Memoirs
of knight Waldemar

de L...”, Milosz had embarked on
an investigation of the correspandence of human and divine love,
the leit-motiv which was to con
tinue throughout all of his subse
quent works to the sum of his
philosophy, Les Arcanes, which ap
peared in 1927.2 L’Amoureuse Ini
tiation, bizarre and extravangt
romantic narrative of the love af
fair of a nobleman and a courtesan
in eighteenth century Venice, con
tains some sublime pages of whose
thought these lines give the es
sence: “What we call reality is
not at all a thing which offers it
self to us, but a fruit of initiation,
and the initiation begins with love.
It is therefore not merely inge
nious, logical, or sublime, but of ab
solute necessity to identify, in the
terrestrial sense, the science of

Having exercised the function of
diplomatic editor and translator at
the Maison de la Presse during the
war, Milosz became a member of
the Lithuanian delegation to the
Peace Conference in 1919, and on
December 1, 1920 he was named
charge d’affaires of Lithuania in
Paris. For this career of diplomat
Milosz was highly gifted by a
natural eloquence in both speaking
and writing. He made frequent ap
pearances as a lecturer and con
tributed regularly, chiefly to the
Revue Baltique and the Revue Par
lementai re, articles treating the
political situation in Lithuania,
Lithuanan-Polish relations and the
importance of reestablishing Vil
nius as Lithuanian capital, and
Lithuanian folk art and folklore.
As to this last subject, Milosz may

MILAŠIAUS LAIDOTUVĖS 1939 m. kovo 7 d. Fontainebleau kapuose. Kalba P. Klimas.
Jo kairėje poetas Rene de Berval, raš. R. Bruez, raš. Francis de Miomandre. Kryžiaus
dešinėje dr. S. Bačkis, kairėje J. Smetona.
The funeral of O. V. Milosz, Fontainebleau, France, 1939.

well have been the first to acquaint
the French with the dainos. His
charming French transcriptions of
these folk songs have not yet ap
peared in the reedition of which
they are so worthy. More fortunate
in this respect was the volume of
Tales and Fables of Old Lithuania
(1930) which was followed in 1933
by
adaptations
of
Lithuanian
Mother Goose tales in an edition
illustrated by A. Galdikas. It is in
teresting that the poem “The Car
riage Stopped in the Night”, so full
of memories and ghosts of his Lith
uanian childhood, was published
when Milosz was 45 years old.
Clearly
the
devotion
to
that
“strange, vaporous, veiled, murmur
ing land” was constant in his life
and in his writing.

The curious writings of the later
years of Milosz — a study of the
Iberian origins
of the Jewish
people (1932), an exegesis of St.
John’s Apocalypse based on the
Hebrew text (1933), a study of the
origins of the Lithuanian nation
(1937) 4 —- point to his preoccupa
tion with the Bible and with the
works of specialists in the fields of

linguistics and anthropology. Such
specialists, the persons best quali
fied to assess the value of the the
ories of Milosz, have not proffered
their views of his studies. Other
critics dismiss the subject by cal
ling the studies the work of a poet.
But it is a formidable thing, this
comprehension of microcosm and
macrocosm of a poet who, in his
last poem, “Psalm of the MorningStar” (1936), employing the paral
lelism common in the canticles of
the Hebrew Scriptures, writes:
“...moisture of the eyelashes
fires of rain at the edge of the roof
in the sack of the sower a handful
of stars”...

1 Rene-Guy Cadou, Esthetiqpe de Max
Jacob. Paris, Seghers, 1956. Pp. 27, 45,
48, 70.
2 The editor of Les Lettres, 16, rue de
Bellechasse, Paris VII, is preparing and
edition of the complete works of Milosz
of which a number of volumes are now
available.
3 Read an excerpt in Lithuanian in this
issue, p. 8.
4 Read a letter of Milosz on p. 8.
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TWO POEMS BY MILOSZ
THE CARRIAGE STOPPED IN THE NIGHT

While waiting for the keys
— Doubtless he is looking for them
Among the clothes
Of Thecla, dead thirty years ago —
Listen, Madame, listen to the old, the vague nocturnal
Murmur of the lane...
So small and so weak, twice wrapped in my cloak,
I shall carry you through the briars and nettles of the
Of the castle.
/ ruins up to the high, dark door
It was thus that the grandfather, long ago, came back
From Vercelli with the dead woman.
What a silent and mistrustful and dark house
For my child!
You know already, Madame, it is a sad story.
They sleep scattered in distant countries.
For a hundred years
Their places have awaited them
In the heart of the hill.
With me their race dies out.
O Lady of these ruins!
We are going to see the beautiful chamber of childhood:
The supernatural depth of the silence
/there,
Is the voice of the obscure portraits.
Lying on my bed, at night,
I used to hear, as in the hollow of armor,
In the sound of the thaw behind the wall
The beating of their hearts.
For my fearful child what a wild homeland!
The lantern flame dies, the moon is veiled,
The screech-owl calls her daughters in the grove.
While waiting for the keys
Sleep a bit, Madame. — Sleep, my poor child, sleep,
Pale one, your head on my shoulder.
You will see how the anxious forest
Is beautiful in her insomnias of June, adorned
With flowers, O my child, like the preferred daughter
Of the mad queen.
Enfold yourself in my travelling-cloak:
The great snow of autumn is melting on your face
And you are drowsy.
(In the lantern beam she is turning, turning with the
As in my childhood dreams,
/ wind
The old woman, — you know, — the old woman).
No, Madame, I hear nothing.
He is very aged.
His mind is confused.
I’ll wager he has gone to drink.
For my timid child such a dark house!
Far, so far away in the Lithuanian country.
No, Madame, I hear nothing.
Dark, dark house.
Rusted locks,
Dead vines,
Bolted doors,
Closed shutters,
Leaves upon leaves since hundred years in the walks.
All of the servants are dead.
My memory is gone.
For the confident child such a dark house!
I no longer recall anything except the orangery
Of the great-great-grandfather and the theater:
The little ones of the owl used to eat there from my
The moon would look through the jasmine.
/ hand.
That was long ago.
I hear a step at the end of the lane,
Shadow. Here is Witold with the keys.
THE DRAY

The spirit purified by the numbers of the temple,
Thought scarcely seized again by the flesh, already,
Already that old, dull, wintry sound of life
From the cold heart of the earth rises, rises towards
/ mine.
It is the first wagon of the morning, the first wagon

Of the morning. It turns the corner of the street, and
/ in my consciousness
The cough of the old street-scavenger, son of the tatterOpens for me like a key the door of my day.
/ ed dawn,

And it is you and it is I. You and 1 once again, my life.
/ And I rise and I question
The hospital hands of the morning dust
On the things which I did not want to see again.
The siren in the distance shrieks, shrieks, and shrieks
/ on the river.
Kneel down, orphan life,
And give the impression of praying while I count and
/count again
Those flowers which have neither brothers nor sisters
Sad, dirty, such as one sees in suburbs
/in gardens,
On the coverings of walls in demolition, beneath the
/ rain. Later,
In the terrible afternoon, you will raise your eyes from
/ the empty book and I shall see
The moored barges, the barrels, the coal sleeping
And in the coarse linen of the boatmen the wind blowing.
What to do? Flee? But where? And what good would it
/do? Joy
Itself is no longer anything but a bit of fine weather in
/ a land of exile J
My shadow is neither loved nor hated of the sun; it
/ is like a word
Which in falling on paper loses its meaning; and that
/ is why
O life so long! my soul is transpierced
When that foundling, when brother half-light
Through the opening of the curtains looks at me, when
/in the heart of the city
Resounds a sad, sad, sad step of a discarded wife.

★
Here you are, then, childhood friend! First whinny so
/ pure,
So clear! Ah, poor and holy voice of the first horse in
I hear too the marvelous step of my brother;
/the rain!
Tools on his shoulder and loaf under his arm.
It is he! It is man!
He has rised! And eternal duty
Having takėn him by his calloused hand, he goes out to
/meet his day. But
My days are like poems forgotten in wardrobes
Which smell of the tomb; and the heart is rent
When on the narrow table where the silent voyages
Of wakeful nights of the past, like those of Ulysses,
Struck shore on all the islands of the old archipelagoes
/of ink,
Between the Bible and Faust appears the morning bread.
I shall not break it for the earthly spouse,
And yet, my life, you know how much I have sought her
That mother of the heart! That shadow which I imagined
Small and weak, with beautiful holy hands
Come down gently onto the sleeping bread
At the eternally child instant of morning
Grace; her shoulders were an orphan’s shoulders,
A bit sloping, narrow, of a child who has suffered, and
/the knees
Of the devout one drew the material of the dress
And in the movement of the cheeks and of the throat
While she ate, a clear innocence,
A gratitude, a purity which was painful — O

Life! O love without a face! All of this clay
Has been stirred, harrowed, hacked
Even to the tissues where pain itself finds sleep in the
/ wound
And I can no more, no, I can no more, I can no more!
The Milosz poems are translated by S. M. Guise and published
with the permission of the present editor of Milosh, Andre Silvaire.
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RACE ByTO
THE GRAVE
BALYS GRAŽULIS,
from the collection of short stories “Path in the Rye”.

(Continued from the last issue)

“That’s the way it is. Even the
saintly know on which side their
bread is buttered,” sighed one of
the old women.
There was a commotion, everyone
began cursing and berating the
priest and Leipus.
“Aha. Afterwards, that is. Leipus
burial, he said to wait if we liked.
But he said it would be better if
we saw the body to the grave our
selves, without him, and he would
come to the grave later,” Peter re
layed the priest’s message.
“Aha. Afterwards, tha is. Leipus
first. That’s to be expected, of
course,” jeered the singers. “He
couldn’t beat him to the fair, so
he’s going to do him one better by
being first to the grave. If only
Karalius knew!”
The women and Peter began to
deliberate in earnest. Should they
go on or wait? It would be better
to wait, it would be more proper
with the priest along, but what
would be left of the deceased by
eventide, if even now the air in the
house took the breath away? Be
sides, it would be cheaper without
the priest in attendance. He would
bless the grave anyway. The final
say rested with the singers, who
were determined not to back down
to Leipus. Not even in death could
it be said that Leipus had beaten
Karalius!
One of the men put on the sur
plice, took up the cross and station
ed himself in the yard. Presently
Kemzūra shut the lid of the coffin,
nailed it down and lifted the coffin
into the wagon.
The widow uttered a cry, the
men broke into a hymn and the
cortege set out. This was Kemzura’s last journey in this world.
The procession of mourners fit
tingly took the hard, narrow way
through the fields to the road. The
little horse drew the wagon steadi
ly with a moderate yet firm gate,
so that those on foot were neither
hurried nor slowed. The household
and relations wept aloud and the
singers sang at full pitch. But eve
rything was disrupted when they
turned onto the sandy road. At first
they were able to manage it, but
the farther they progressed the
more noticeably the horse’s gate
shortened and lagged. The horse
was overworked as it was, scarcely
able to carry his bones, and the
trot to town and back for the priest
had fagged him out. As the horse
wearied, the singers wearied.
Having kept vigil three days
and drunk a great quantity of whis
key, their feet dragged like pieces
of wood.; they were scarcely able
to pick them up out of the sand.
Added to this, the oppressive heat
finished them: their throats were
dry, they saw spots before their
eyes and they suffered from nnusea. It was well that the horse was
in no hurry. It is understandable
that in such circumstances the
hymn singing was weak. The hymn
was petering out, growing dim,
until only one or two of the male
singers in undertones accompanied
the chanting women. And the kin
folk had cried themselves out. The
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heat of the sun had dried up their
tears. Peter, seated in the wagon
and thinking of the half-mile jour
ney ahead, let loose of the reins
and prayed that the horse would
not stop altogether. But the horse,
though he was all lathered, did his
best to honorably perform this one
last service for his departed master.
And so the sorrowful, mourning
procession haltingly slogged on.
As they passed the last farms on
the outskirts of the village, the
women were first to hear voices
raised in a hymn coming from be
hind a nearby hill beside the road.
“They’re coming with Leipus.
They’re coming with Leipus,” the
women broke out in whispers.
The men, too, became aware of
the unseen voices. The company
turned their attention to the knoll.
Their heads craned to the side,
they walked on until there appeared
on the hill a man carrying a cross
and a priest at his heels. As if by
command, everyone suddenly turn
ed away. Out of the corner of their
eyes they stole glances at the cor
ner of their eyes they stole glances
at the approaching procession. The
priest walked apace, since a pair of
dark bays, impatient with the
driver, were hard upon him. The
singers, trying to keep up, could
not read their hymn books and
stumbled over the words; choking
for breath, they sang in a confused
bellow. But even this gave encoura
gement to the Kemzūra people.
“Men, men!” the women shamed
them, “are you going to keep still?
Look what a nice send off they’re
giving Leipus. What will the priest
think?”
The singers cleared their throats,
coughed and sang out with all
their might. Let the rich hear how
the poor sing! Now the entire pro
cession came to life, all except the
horse, who despite Peter’s urging,
refused to join the general revival.
Unable to restrain their curiosity,
the women kept glancing over their
shoulders.
“They’ve already turned onto the
road! They’re not letting any grass
grow under their feet!”
The men were intent on their
hymn books and sang with great
concentration, looking neither right
nor left.. Only when they heard a
commotion behind them did they
turn around. What they saw was
even more disconcerting. The
leader of Leipus’ procession was
stepping on the skirts of the women
bringing up the rear and prodding
them on with his cross.
“Get on with you, get on with
you! Tell your Peter to move his
horse along.”
Peter himself overheard him. He
tugged at the reins, smacked the
horse on the ribs with the whip
handle, and the whole procession
lurched forward. In the rush the
horse nearly stepped on the cross
bearer. The latter, too, had to step
lively. But this was short-lived.
Before long he found himself having
to linger and wait for the over
taking horse, who was tiring under
the flogging and blowing like a bel
lows. Not even the whip handle
could hearten the barely turning
wheels.
The priest lost patience with the

PAVERGT. JUNGI. TAUTŲ delegacija vasario 18-20 lankėsi pas JV kongreso lyderius.
Nuotraukoje pas sen. Humphrey senato užsienio reikalų komisijos posėdžių salėje.
Iš
dešinės: sen. Humphrey, P. Ženkle (Cechoslovak.), V. Sidzikauskas (Lietuva), dr. J. Sla
vik (Čekoslovak.). Humhrey pasakoja savo įspūdžius apie Sovietus.

MEMBERS OF A DELEGATION of the European Enslaved Nations paid visits to the
U. S. Congressional leaders. Sen Huphrey, right, talks with Sidzikauskas, 2nd from I.

crawling pace: “Tell them to get
a move on; it’ll be dark before we
reach the cemetery. Tell them to
get along, tell them to get along,
good women!”
(To be concluded)
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PETER

LAURA (Laurinaitis), Honolulu, Ha

waii, in 1958 was picked to the "Hall of
Fame", Oahu Bowling Association, in Ha
waii.
He was born in Newark, N. J.,
where he belonged to Lithuanian Parish
had attended the Lithuanian school. Peter
Laura
has
organized
many
bowling
leagues and tournaments. He is a certi
fied instructor from Joe Willmans School
and has helped out many top bowlers
with the foundamentals of the game. In
1948 he has married Rose Enas and has
made Honolulu his home.
Peter Laura (Laurinaitis), kilimo iš Newarko, N. J., dabar gyvenąs Honolulu,
profesionalas kėglininkas Havajų salose.
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LITHUANIANS
© Vaclovas Sidzikauskas, New
York, N. Y., President of the Com
mittee for a Free Lithuania with
headquarters in New York City,
presides at session of the Cap
tive European Nations Assembly in
New York. V. Sidzikauskas is also
Chairman of the Lithuanian dele
gation to this body (See p. 24).
• The Baltic Women’s Council
held its annual conference March
14, 1959, at the Baltic Freedom
House in New York City. The Coun
cil was organized 12 years ago.
Mrs. L. Bieliukas of New York, N.
Y. was president in 1958.

® Eduardas Turauskas, Paris,
France, former Lithuanian diplo
mat, was elected President of the
Lithuanian Community of France.

® A. Landsbergis (See pp 7,8,10)
and Vaclovas Sidzikauskas, both of
New York, N. Y., helped Mr.
Hawthorne Daniel to prepare the
book, The Ordeals of Captive Na
tions, which was recently publish
ed by the Doubleday Press Co., New
York, N. Y. The situation in the
Baltic States is described in the
3rd chapter of this book. The in
troduction was written by Judge
H. R. Madina.
® Mūsų Pastoge, a Lithuanian
weekly published by the Lithuanian
Australian Community, recently
marked its 10th anniversary. J.
Vateikis is Editor of Mūsų Pasto
gė. There are over 10,000 Lithua
nians in Australia.
© Rev.. J. Petrauskas, • MIC,
Thompson, Conn., and Rev. J. Ki-

LEONARD VALIUKAS, Los Angeles, Calif.,
newly elected Vice President of the Los
Angeles County Republican Assembly.
More than one third of the entire Cali
fornia's population (6 millions out of 15
millions) live in Los Angeles County.
LEONARDAS VALIUKAS naujai išrinktas
Los Angeles County Republican Assembly
vicepirmininkas. Los Angeles rajonas (coun
ty) yra dieniausias visoje Amerikoje, turįs
apie 6 mil. gyventojų.

MAKE

NEWS

dykas, SJ, Chicago, Ill., gave the
invocations at the opening sessions
of the U. S. Senate and the House
of Representatives respectively on
February 16, 1959, when Lithu
anian Independence Day was com
memorated in the U. S. Congress.
A number of Senators and over 70
Congressmen gave talks on the U.
S. Congress floor that day, empha
sizing that Lithuania will be free
again.

® Išeivių Draugas, a Lithuanian
weekly in Scotland, marks its 45th
anniversary this year. Rev. J. Gu
tauskas is Editor of the publica
tion.
© Dr. Algirdas Nasvytis, Cle
veland, Ohio, National Vice Presi
dent of the Lithuanian Community
•of the U. S., In., is a professor at
Case Institute of Technology in
Cleveland, Ohio.
© Stasys Goštautas, Medellin, Co
lombia, is edoitor of the Spanish
cultural magazine, Information. S.
Goštautas is also a contributing
Editor of the leading Spanish daily
there, El Colombiano.
© G. Balčiūnas, Wellington, New
Zealand, a recent graduate from
the Law School of Victoria Uni
versity, is employed by the N. Zea
land Air Force.
©Miss Dalia Bulgarytė of Detroit,
Mich.,
teaches
chemistry
at
Fordham University in New Yerk.

® Miss Nijolė Zobarskaitė, Wood
haven, N. Y„ daughter of Stp. Zobarskas, prominent Lithuanian-A
merican author, has published a
short story, “Innocence,” in the
university magazine. She is a
student of languages and juornalism at St. John’s university.
• Vytautas Kasiulis, Paris, a
Lithuanian artis, recently had an
exhibit of his works in Geneva,
Switzerland.

® Antanas Moneys, Paris, France,
a Lithuanian sculptor, had an
exhibit of his works during the
Christmas season in Monte Carlo,
Monaco.
® Rev. Juozapas Jusevičius, Oma
ha, Nebr., Pastor of St. Anthony’s
Lithuanian Parish in Omaha, died
on March 5, 1959. He was an active
leader of the Lithuanian-American
community in the State of Nebras
ka.

BRIGITA PUMPOLYTĖ, 13-year-old Lithuanian violinist, Philadelphia, Pa.

BRIGITA PUMPOLYTĖ, Philadelphia, Pa., 13 metų smuikininkė. Ji smuikavimo mokosi
pas prof. Edgar Ortenberg, Phila. Settlement Music School ir treti metai gauna tos mo
kyklos stipendiją. Praeitą vasarą ji dalyvavo Ocean City, N. J. Amerikos viešbučių ir
restoranų s-gos sezono uždarymo koncerte, kurio programą atliko žymūs muzikos vardai.
Brigita koncertuoja ir Philadelphijos lietuvių visuomenės parengimuose.

hearing your views and only re
gret that we could not publish the
lively correspondence this editorial
provoked in our Letters Column.

“In writing our editorial, LIFE’S
editors did not have in mind the
longstanding Lithuanian-Polish bor
der difficulties;
our description
harked back to the twenties. We
understand your position and feel
ing and regret that we didn’t state
our thoughts more clearly.
“The purpose of our editorial was
to discuss the various possibilities
that are open to the West in its

future dealing with the Soviet Union over the problems of Germany
and Eastern Europe.

“LIFE certainly does not intend
to weaken our claims for a free
Lithuania, nor our claims for the
independence of all the Eastern Eu
ropean countries now under Com
munist domination.
“We do not thus neccessarily
feel that the proposals in our edi
torial must be accepted in every
detail; we strongly feel steps must
be taken towards solving problems
in the areas outlined.”

THE LIFE MAGAZINE ANSWERS

The December 15, 1958, issue of
Life magazine in its editorial, dis
cussing the German and European
problems, suggests to give Vilnius
and its territory to Poland. Many
of Lithuanian - Americans hawe
written letters to the Editor urging
him to correct that error. Follow
ing are excerpts from a letter that
the Editor of Life magazine has
sent to one of the “angry” Lithuanian-Americans.

“Thank you for your letter to
LIFE, prompted by our December
15 editorial, ‘The Berlin Opportuni
ty’. Whether or not you agree with
the opinions presented on our edi
torial page, the editors appreciate
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Foto D. Cibas
Los Angeles vyry oktetas, vodovaujamas muz. B. Budriūno, neseniai persiorganizavo,pasivadino DAINA ir jau spėjo gražiai užsire LOS
komenduoti vietos visuomenėje, kuri oktetą šiltai priima. Okteto DAINOS repertuare yraBanaičio, Budriūno, Gaidelio, Kavecko, Račiū
no, Švedo, Žilevičiaus ir kt. liet, ir svetimy kompozitoriy dainy.
Iš kairės: A. Žiliūnas, A. Polikaitis, R. Dabšys, V. Mačys, Pr. Baltakis, Br. Seliukas, Jonas Petronis (okteto pirmininkas) ir J. Rugelis.
Oktetas DAINA atliks dalį programos "Liet. Dieny" metiniam vakare-koncerte š. m. balandžio 5 d., Atvelykio sekmadienį.
The Los Angeles men' soctet, under the direction of B. Budirūnas, reorganized recently and accepted a new name, DAINA. The octet
will be heard during the annual Lithuanian Days Magazine concert on April 5, 1945 at St. Casimir's Parish Hall, 2716 St. George
St., Los Angeles, Calif.

ANGELES

VYRŲ

OKTETAS

DAINA

VIKTORAS DAPŠYS, violončelistas. 1930 m. baigė Klai
pėdos konservatoriją ir tais pačiais metais priimtas į Kau
no Valst. Teatro operos orkestrą. Grojo Kauno Radijofono kameriniuose ansambliuose ir koncertavo kaip so
listas provincijos miestuose. Nuo 1941 m. Kauno Valst.
Teatro operos orkestro violončelisty grupės kocertmeisteris; nuo 1941 m. rudens — Kauno Konservatorijos
violončelės klasės mokytojas.
1944 m. rudenį pasitraukęs iš Lietuvos, Austrijoje,
Wolfsberge buvo muzikos mokyklos mokytoju. 1946-47
m. gilino žinias Salzburgo Mozarteume pas prof. P.
Grummerį.

1947 m. atvyko į Venezuelą ir buvo priimtas į "Sinfonica de Venezuela", vieną iš geriausiy Piety Amerikos
simfoniniy orkestry. Grojo vadovaujant žymiems diri
gentams: W. Furtwangler, E. Ormandy, A. Rodzinsky,
S. Celibidache, D. Defeuw, O. Klemperer, I. Stravinsky
ir kt. Kartu su Venezuelos simfoniniu orkestru gastrolia
vo Peru, Kolumbijoje ir Kuboje. Be to, grojo įvairiuose
Caracas miesto radijofonuose bei televizijoj, dalvavo
lietuviy tautiniy švenčiy koncerty programose.

1956 m. persikėlė į JAV, Los Angeles, Calif.
V. Dapšys yra vedeęs D. Jaloveckaitę, P. Amerikos lie
tuvių/ spaudoje pasireiškusią poetę, kuri dalyvavo praė
jusiam Liet. Dieny metiniam meno vakare. V. Dapšys da
lyvauja siy mėty LD meno ir literatūros koncerte bal. 5 d.

Foto Pr. Gasparonis

VIKTORAS DAPŠYS, violoncelist, who is living in Los
Angeles since 1956, will be soloist at the annual Lithu
anian Days concert on April 5. Mr. Dapšys had been
a member of the Symphoniy Orchestra of the Lithuanian
National Opera in Kaunas, and after emigration to Ve
nezuela, of the "Sinfonica de Venezuela".
He has
played under various internationally known conductors.

LIETUVIU

RADIJO

PROGRAMOS,

kurtos bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis*’.

Los Angeles, Calif.
LITHUANIAN MELODY HOUR

Šeštadieniais-Saturdays 8:45—9:15 A. M.
KBLA Radijo Stotis 1490 kc.
Direktorius Bruno Gediminas, 4023 W. 60
St., Los Angeles, Calif. Phone: AX 5-2260
Reikalų vedėjas — George Rudelis, 5027
Zelzah St., Encino, Calif.
Programos vedėjas - Bronius Dūda, 1315
McCollum St., Los Angeles 26, Calif.
Phone: DU 2-1595

Amsterdam, N. Y.
Lietuviška programa

WCSS — 1490 klc.
Sekmadieniais 7-8 vai. vakaro.
Programos vedėjas - Juozas Olšauskas.
Reikalų vedėjas ir pranešėjas:
Leonardas Hartvigas

17 Eagle St., Amsterdam, N. Y.

Baltimore, Md.
"RADIJO

PROGRAMA

LIETUVIAMS"

Girdima Marylande ir Washington, D.C.
Sekmadienių popietėmis 3:30-4:00
WBMD 750 kilocycles
Programos vedėjai: Albertas Juškevičius,
4515 Wilmslow Rd., Baltimore 10, Md.,
Phone: Tuxedo 9-8693;
Kęstutis Laskauskas, 809 Scott St., Balti
more 30, Md. Phone: Saratoga 7-7963.

So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS

WKOX, banga 1190, Framingham, Mass.
Sekmdieniais nuo 2 vai. iki 3 vai. popiet.
P. Viščinis, programos vedėjas,
47 Banks St., Brockton 18, Mass.
LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA
Seniausia liet. Radijo programa Naujojoje
Anglijoje, veikianti nuo 1934 m. bal. m.

Boston, Mass. — WLYN - 1360
Sekmadieniais 2:30—3:00 vai. popiet.
Muzika, dainos ir Magdutės pasaka.
Direktorius Steponas Minkus.
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Tel.: AN 8-0489

Cleveland, Ohio
TĖVIŠKĖS GARSŲ Radijo programa

transliuojama kiekvieną pirmadienį
nuo 7:30 iki 8:00 vai. vakaro
per WDOK stotį, banga 1260.
Programos vedėjas — Juozas Stempužis,
506 E. 118 St., Cleveland 8, Ohio

Chicago, Illinois
LIETUVIŲ

SOPHIE BARČUS
ŠEIMININKIŲ PROGRAMOS

Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio
10:00 — 11:00.
Šeštadienį ir sekmadienį — 8:30-9:30.
"Vakaruškos" pirdienio vakarą 7:00-8:00.
Visos programos iš
WOPA Stoties 1490 klc. A. M. 102-7 F. M.
7159 S. Maplewood Ave., Chicago 29, III.
Tel.: HEmlock 4-2413.

ADOLPH and CECELIA
CASPER
COWLEY & CASPER

Laidotuvhj Namas
praneša, kad dėl freeway'jaus pravedimo
susidariusių nepatogumų, persikėlė į nau
ją vietą ir susijungė su

LUKE O'CONNOR &
5ONS MORTUARY
931 W. Venice Blvd.

Richmond 9-1061

Mes čia patarnausime savo draugams lie
tuviams su tuo pačiu nuoširdumu ir simtija kaip ir anksčiau.
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Detroit, Mich.
"BALTIC MELODIES"

Detroit WJLB, 1400 kilocycles.
Saturdays 8:30-9:15 P. M.
Director: Helen Rauby.

Sao Paulo, Brasil

“LIETUVIŲ
DIENŲ” ŽURNALO
IR LEIDYKLOS LEIDINIŲ

"TĖVYNĖS GARSAI"
Lietuviška muzikos valanda

PLATINTOJAI

Radio Cometa — Z. Y. R. 217, vidutinė
mis bangomis 1.130 kels.; mikrobangomis
(frequencia modulada) 1071 mg.
Sekmadieniais
13:00- 14:25 Rio de Janeiro laiku.
Vadovauja "Tėvynės Garsų" kolektyvas.
Caixa Postal 403, S. Paulo, Brazil, S. A.
Adresas:

16926 Pinehurst, Detroit 21, Mich.
Telephone: UNiversity 1-1072.

Ši

"LITHUANIAN VOICE"

(Is Inkster, Mich.) — WCHB, banga 1440
Sekmadieniais 8:30-9:30 a. m. (rytą).
Programos vedėjas J. Kriščiūnas,
803 N. Crawford, Detroit, Mich.
Teleph.: VI 1-5724

girdima visose

Amerikose.

Rochester, N. Y.

LITHUANIAN MELODIES Radijo valandėlė

Ann Arbor - WPAG - 1050 kilocycles.
Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p.
Direktorius Ralph Valatka,
15756 Lesure Ave., Detroit 27, Mich.
Telephone: BRoadway 3-2224

valandėlė

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:
Baltimore, Md. — A. Česonis, K. Bradūnas.

Lietuvių Radijo Klubas

Rochester, N. Y. — WHEC — 1460 klc.
Programos kiekvieną sekmadienį
9:30 — 10:00 rytą.
Klubo valdyba:
Pr. Saladžius, garbės pirb. 309 Alphonse
St. (21); Pr. Puidokas, pirm. 38 St. Jacob
St. (21); A. Cieminis, vicepirm. 226 Lux St.
(21); Vyt. Žmuidzinas, ižd. 325 Furlong
St. (21); R. Kiršteinas, sekr. 213 Berlin St.
(21); Br. Krokys, narys 10 Dudley St. (5).
Programas praveda valdybos nariai ir šie
vedėjai:!?. Gaidytė, St. Ilgūnas, D. Šiurilie-

Hartford, Conn.
"TĖVYNĖS GARSAI"
Connecticut valstybės kultūrinė valandėlė

nė, H. Žemelis.

Toronto, Ont, Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

Hartford — WPOP — 1410 klc.
Kiekvieną sekmadienį 12:00- 1:00 vai. p.p.
Programos vedėjas VI. Plečkaitis.
30 Murray St., New Britain, Conn.
Tel.: BAIdwin 5-0994

CKFH-1400 bng., Toronto, Ont., Canada
Šeštadieniais 5:00 — 6:00 popiet.
Programos vedėjas J. R. Simanavičius,
132 Havelock St., Toronto, Ont., Canada
Telef.: LE 4-1274

Madrid, Espana

Vatikanas, Italia

VYKDOMOSIOS VL1KO TARYBOS
RADIJO BIURAS MADRIDE

TAUTINIS ISPANIJOS RADIJAS
laiduoja lietuviškai 21:30 — 21: 45
Lietuvos laiku (arba 19:30—19:45 Vid.
Europos laiku) 32 ir 42 metrų bangomis.
Kiekv. programa kartojama kitos dienos
rytą 8:30 Lietuvos laiku (6:30—6:45 Vid.
Europos laiku) 42 metrų banga.

New York - New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ"
Radijo valanda girdima

Brooklyn, N. Y.— J. Pašukonis, L.A.P. Klu
bo Spaudos Kioskas.
So. Boston, Mass. — D. Giedraitis, J. Jokū
baitis, Kun J. Klimas, S. Minkus.
Chicago, III. — K. Babickas, Balys Braz
džionis, A. Kartanas, J. Karvelis, S.
Metricks, St. Penčyia, Marginiai, P. Sveinys, Terra, B. Urbonas, V. Būtėnas.
Cicero, III. — K. P. Deveikis, J. Meme
nąs, J. Pautienius.
Cleveland, Onio — Dirva, V. Ročiūnas.
ėehoit, Mich. — Gaiva, Neringa, St. An
thony's Parish Library, M. Šimonis.
Elizabeth, N. J. — P. Kudulis, A. Rudzi-

Programa transliuojama 8 kartus savaitėje
Sekmad. rytais 10:30- 11:00 Lietuvos laiku
kiekviena vakarą 20:15-20:30 Liet, laiku.
Bangos: 31, 25, 19 ir 196 metrų.
Adresas:
Secione Lituana, Stazione radio, Čita del
Vaticano.

tas.

E. St. Louis, III. — A. Vaitkus.
E. Chicago, Ind. — E. Vilutis.
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis.
Great Neck, L. I., N. Y. —A. Šalčius.
Hartford, Conn- — V. Nenortas, VI. Pleč
kaitis.
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas.
Miami, Fla. — Kun. A. Tamošiūnas.
Newark, N. J. — K. Trečiokas.
Omaha, Nebr. — E. Ribokienė, J. Cicėnas,
Kun. L. Musteikis, V. Gaidelis.
Philadelphia, Pa. — J. Karaška, B. Raugas
V. Karalius, L. Meyer.
Pittsburgh, Pa. — F. Žilionis.
Rochester, N. Y. — A. Sabalis.
Waterbury, Conn. — J. Gaidys, Spauda.
Waukegan, III. — V. Petrauskas.
Wilkes-Barre, Pa. — V. Ramanauskas.
Worcester, Mass. — P. Pauliukonis.

Waterbury, Conn.

CANADOJE:
Toronto, Ont. — Atlantic Restaurant, A.

"LITHUANIAN MEMORIES"

Waterbury - WWCO - 1240 kilocycles
Saturdays — 6:30 to 7:30 P. M.
Director Mrs. M. J. Colney,
148 Grand St., Waterbury 2, Conn.

kiekvieną šeštadienį 4:00-5:00 vai. p.p.
iš New Yorko stoties WEVD - 1330 kilv.
ir 97.9 meg. (FM).
Direktorius Jokūbas J. Stukas,
1264 White tS., Hillside, N. J.
Tel.: WAverly 6-3325

WATR, Waterbury, 1320 kilocycles.
Kiekvieną šeštadienio vakarą
6:40 iki 7:30 p. m.
Programos vedėjas ir direktorius,

Phiadeiphia, Pa.

27 Congress Avenue, Waterbury, Con.
Telefonai: PLaza 3-2787 ir PL 3-8898

LIETUVIŲ

RADIJO

PARTIJA

John D. Adams-Adomaitis

Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa
BENDRUOMENĖS BALSAS

ANGLIJOJE:

HELEN'S
HOUSE OF BEAUTY

Pittsburgh, Pa.

5265 Fountain Ave.

Pittsburgh, Penn. - WPIT - 730 kilocycles.
Sekmadieniais 12:30—1:00 p. p.
Programos vedėjai:
Povilas ir Gertruda Dargiai.
Visais reikalais kreiptis:
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.

New Address:
HELEN MOCKUS

HOLLYWOOD
New Telephone:

California
NOrmandy 5-3351
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Lietuviams patarnauja jau 25 metus

Frank J. Saldukas,

ITALIJOJE:

Rome — Kun. V. Mincevičius.
NAUJOJOJE ZELANDIJOJE:

Madrid — Kun. K. Patalavičius.
ISPANIJOJE:

Auckland — G. Procuta.

JONES & HAMROCK
MORTUARY
NEW TELEPHONE NUMBER
Richmond 9-6091
- P J .i P P > PJ J ? P J i J i i i

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS

W WASHIMCTQN (IVO LOS AMSCICS I*

5915 Elwood St., Pittsburh 32, Pa.
Assistant: George Žilinskas.

AUSTRALIJOJE:

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

Lithuanian Catholic Hour

WAMO — 860 on your dial.
Pittsburgh's Country and Western Music
Station. Producer and Announcer:

London — D. Daunoraitė.
Bradford — Kun. J. Kuzmickis.

TASMANIJOJE:

Pittsburgh, Pa. - WLOA-1550 kilocycles.
Sundays — 1:30 -2:00 P. M.
Produced by Knights of Lithuania,
Pittsburgh District.
WLOA, Braddock, Pa.
"YOUR FAVORITE LITHUANIAN AND
AMERICAN MELODY HOUR"

BELGIJOJE:

Louvain — Kun. J. Dėdinas.

Stotis WDAS — 1480 kilocycl.
Sekmadieniais nuo 6:30 iki 7:00 vakaro
Valandėlės vedėjas Adolfas Gaigalas.
Programas tvarko ir praveda redakcinis
lokektyvas.
Rašyti: "Bendruomenės Balsas", 335 Titan
St., Philadelphia, Pa., Tel. HO 7-4176

The First iLthuanian Radio Program in
Pittsburgh, Penn.

Bajorinas, A. Kuolas, Rūta Restaurant,
J. Smolskis, Tėviškės Žiburiai, Time
Cigar Store, V. Aušrotas, V. Verikaitis.
Hamilton, Ont. — Z. Orvidas, J. Pleinys,
S. Bakšys.
St. Catherines, Ont. — K. Kudukis.
Montreal, Que.— P. Rudinskas (Parish LibWinnipeg, Man. — S. Bujokas.
/ rary)
W. Lome, Ont. — A. Kojelaitis.
Weiland,Ont. — K. Žukauskas.
Vancouver, B. C. — E. Gumbel.
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Transliuojama kasdien nuo 20 vai. 50 min.
iki 21 vai. 10 min. vid. Europos aliku,
41,15 ir 50,34 metrų bangomis.
Vedėjas Dr. J. Gailius.
Circonvalzione Appia 158.

LIETUVIU

DIENOS

MAtšCH/KOVAS

WINNERS IN A CONTEST OF NATIONAL COSTUMES, MONTREAL, CANADA

1959

