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• SKAITYTOJŲ LAIŠKAI®
Kodėl "Lietuvių Dienos" turi būti 
kiekvieno gydytojo laukiamajame?

Dr. A. Razma, kuris verčiasi gydytojo 
praktika 521 S. Kankakee St., Wilming
ton, III., užsakęs LD 2 naujiems prenume
ratoriams, prideda pastabą:

"Noriu pareikšti džiaugsmą LD žurnalo 
atsiradimu ir jo klestėjimu dabartiniu me
tu. Žurnalas įdomus ne tik mums, lietu
viams, bet ir svetimtaučiams. Mano prak
tika susideda iš amerikiečiy. Jūs gal ne
tikėsite, bet daug amerikiečiy jį perlei
džia per savo rankas. Pirmiausia jie nori 
susipažinti su kraštu, iš kurio jy vadinama
sis 'family physician' yra atkeliavęs. Taip, 
netyčism beskaitydami angliškai parašy
tas eilutes, jie pamato mūšy kultūros vai
sius. Taip pat jie susipažįsta su mūšy is
torija ir civilizacijos bei kultūros laimėji
mais.

Linkiu, kad mūšy tautiečiai remty šį pui- 
ky žurnalą finansiškai ir moraliai ir kad 
jis ga.ėty plėstis ir populiarėti daugiau ir 
daugiau tarp mūšy ir tarp kitataučiy. 
Wi,mington, III. A. Razma

Platus mostas.-.
Šia proga negaliu neišreikšti savo su- 

sižavejmo paskutiniu vasario mėn. LD nu
meriu. Jame pavaizduotos mūšy visuome
nės žymesnės figūros, neatsižiūrint nei į 
jy politinį, nei socialinį skirtumą. Skaity
tojams tai palieka gana malony įspūdį. 
Tasai platus mostas Jums daro didelę gar
bę. J. Narutavičienė
Miami, Fla.
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Redakcijos ir Administracijos adresas / Address all Editorial and Subscription Mail to: 
LIETUVIŲ DIENOS / LITHUANIAN DAYS

9204 SOUTH BROADWAY, LOS ANGELES 3, CALIFORNIA
PHONE: Plymouth 4-1377

"LIETUVIŲ DIENOS" YRA SUJUNGTOS SU "KALIFORNIJOS LIETUVIU", LEISTU 1946-1949 METAIS 
"LITHUANIAN DAYS" IS COMBINED WITH "CALIFORNIA LITHUANIAN".

Skaitytojų pageidavimu prenumerata atnaujinama automatiškai, nelaukiant atskiro pranešimo. 
Nutraukdamas prenumeratą, skaitytojas administraciją painformuoja laišku.

If subscription is to be discontinued at expiration, notice to that effect should be sent; 
otherwise it will renewed automatically. This policy accords with the wishes of our subscribers. 
Leidžiama kas mėnuo, išskyrus liepos ir rugpiūčio m. / Published monthly, except July and August 
Atskiro numerio kaina 65 centai. Single Copy 65ę!
PRENUMERATA METAMS $6.00 bet kuriame pasaulio krašte. GARBĖS PRENUMERATA $10.00 
SUBSCRIPTION $6.00 per year in any country of the world. HONORARY SUBSCRIPTION $10-00

"SECOND CLASS POSTAGE PAID AT LOS ANGELES, CALIFORNIA."

Parodykit, kaip Maironis atrodė jaunas
BiržeJo mėnesį yra mūšy didžiojo dai

niaus Maironio mirties sukaktis. Kaip mie
la būty, kad redakcija parūpintų straipsnį 
apie jį, o dar įdomiau, jei LD įsidėtų pa
veikslus, kaip Maironis atrodė jaunas ku
nigas, akademijos profesorius, senatvėje 
ir gimnazijos studentas. Visuomet varto
jamas jo paveikslas jau seno žmogaus, o 
skaitytojams įdomu pamatyti, kaip tas di
dis poetas atrodė jaunystėje.
Worcester, Mass. U. T. D.

RED. PASTABA. — Ty pačių seny nuotrau
kų spaudoje naudojimas, kaip ir kasmeti
niai trafaretiniai minėjimai, kad ir labai žy
mių asmeny, tikrai visiems nusibosta. Ir 
Maironio metinę sukaktį LD norėtų kuo 
nauju atžymėti. Čia skaitytojai, kaip ir ki
tais atvejais, prašomi ateiti į pagalbą ir su
teikti pas save turimos medžiagos. Redak
cijai žinoma, kad laiško autorė D. yra di
delė Maironio talento gerbėja ir turi ver
tingos medžiagos, net jo laiškų; prašome 
šiuo ar kitu pasidalinti ir su LD skaityto
jais. Be abejonės, yra ir daugiau asmeny, 
ypač vyresniosios kartos kunigų, kurie ga
lėtų duoti apie Maironį atsiminimų, o gal 
ir foto nuotraukų; viso to LD laukia ir 
iš anksto dėkoja.

NUKELTA Į 26 PSL.
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PARTICIPANTS at the Evening of Literature, Song, and Music Concert, sponsored by 
the Lithuanian Days Magazine, Los Angeles, California. Foto V. Reivydas

PABALTIEČIŲ. BENDRADARBIAVIMAS
WALTER M. CHASE, Hartford, Conn. 

Pabaltiečių vienybes idėja tremtyje aktualėja

Pabaltiečiai, netekę savo nepriklausomybių, išblaškyti po pasau
li ir atsidūrę Jungtinėse Amerikos Valstybėse, ne kartą yra pareiš
kę apgailestavimą, kad praeityje trys Pabaltijo tautos — lietuviai, 
latviai ir estai — nebuvo pakankamai vieningi, jų bendradarbiavi
mas buvo tik paviršutiniškas, tikrovėje nerealus, kultūrinių verty
bių pasikeitimas neplaningas, politiniai rūpesčiai neretai net vieni 
kitiems nepalankūs. Iš dalies dėlto ir maskoliškajam imperializmui 
bendrai negalėta pasipriešinti.

Atsimenu Įspūdžius, patirtus Latvijos konsulate Varšuvoje, taip 
pat iš pasikalbėjimų su latviais Rygoje 1935 m., — tuomet latvių 
pasisakymai apie pabaltiečių santykius ir vienybės klausimą Pabal
tijo kraštų saugumui užtikrinti nebuvo tiek Įdomūs ir nuoširdūs 
kaip dabar esu patyręs iš Amerikoje gyvenančių latvių, estų bei lie
tuvių, siekiant kultūrinio ir, jei galima, politinio bendradarbiavimo.

Kai kurių pabaltiečių visuomenės veikėjų žygiai liudija, kad jie 
Amerikoje gyvendami siekia bendradarbiavimo nuoširdžiau negu 
tai tai buvo daroma savo kraštuose. Ryškiausi to bendradarbiavimo 
darbai yra daugelyje kolonijų rengiami birželio — gedulo — dienų 
minėjimai. Nelaimės, kaip žmones, taip ir tautas, jungia. Bendra pa
baltiečių okupacijos ir trėmimų nelaimė verčia visus susigalvoti ir 
daryti išvadas ateičiai. Connecticut Valstybėje gyvenantieji pabaltie
čiai pastaruoju laiku, būtent 1958 metais, be to, užmezgė ir kultūri
ni trijų tautų bendradarbiavimą. Šiemet sausio mėn. 24 d. pabaltie

čių surengtas bendras koncertas-balius ilgam paliks meninius solida
rumo Įspūdžius ir atsiminimus. Tai, be abejo, prisidės prie geresnio 
vieni kitų supratimo ir bendrų laisvės siekimų klausimo sprendimo.

Ta proga mane stebino drąsūs latvių ir estų pareiškimai: jie tei
gia, kad pabaltiečiai ateityje turi siekti jungtinės pabaltiečm vals
tybės Įkūrimo. Jųjų nuomone, tokia bendra Pabaltijo kraštų valstybė 
būtų Įtakingesnė Europoje, politiškai ir ūkiškai pajėgesnė negu at
skirai gyvuojančios, viena nuo kitos atsiribojusios valstybėlės.

Turėjau pastebėti, kad idėja nenauja ir kad dr. Jonas Šliūpas 
iškėlė tokią minti ir I-jo pas. karo metais propagavo bendros Pabal
tijo kraštų valstybės idėją. Jis siūlė Įkurti bendrą Pabaltijo kraštų 
respubliką, keldamas tai lietuvių spaudoje, būdamas Londone, vė
liau Stockholme ir Paryžiuje pasitarimuose su Lietuvos politinių 
sferų žmonėmis. Jis susisiekė ir su estų bei latvių politiniais vadais, 
deja, jo iškelta idėja nerado pritarimo Pabaltijo kraštų vadovybėse.

Kad trijų kalbų valstybės gyvavimas yra galimas, Šveicarija yra 
realus pavyzdys. Esu linkęs manyti, kad dabarties generacijos lat- 
liai, lietuviai ir estai mato didesni reikalingumą jungtinės valstybės 
negu kada anksčiau, ir kad tas klausimas kyla ne vien Amerikoje, 
bet ir plačiame pasaulyje, bei savo tėvynėse gyvenančiuose pabal- 
tiečiuose. Gal dar ne laikas imtis konkrečių žygių, gal nerealu būtų 
planuoti vyriausybes ir valstybės tvarką, bet gyvos idėjos palaikymui 
ir kultūriniam bendravimui geresnio meto laukti nereikia.



AR
LIETUVA PARDUOTA?
Kalba ALTO sekretorius Dr. P. Grigaitis
— Lietuvai Gelbėti Komitetas pas Prezidentą 
Rooseveltą — Kas Lietuvą “pardavė” — Roose- 
veltas ar Churchilis? — ALTo vizitai: pas Tru- 
maną, pas Eisenhowerį, pas Dulles — Ar lietu
vių politinė veikla tikrai nebeturi prasmės? — 
Amerikiečių klaidos ir mūsų pastangos — AL- 
Tas, VLIkas ir visuomenė — Kokia ateitis? —

Mūsų korespondentas, tęsdamas pokalbį su 
“Naujienų” redaktorium Grigaičiu, apsilankiu
siu LD redakcijoj, toliau perėjo prie kitos te
mos: ALTo ir jo veiklos.

—Kuriam tikslui ir kokiomis aplinkybėmis su
sikūrė Altas? Kokie žymesni jo laimėjimai?

—Amerikos Lietuvių Taryba, iš karto veikusi 
kaip Lietuvai Gelbėti Komitetas, buvo įsteig
ta 1940 metų spalio 15 d. Ir ji veikia iki šiol, 
o aš visą laiką einu jo vykd. komiteto sekreto
riaus pareigas.Vienas iš svarbiausių laimėjimų 
tai _  susiorganizavom ir gavom JAV preziden
tūroje audienciją. Ji buvo nepaprastai reikš
minga. JAV prezidents Rooseveltas tada mūsų 
delegacijai pareiškė: Lietuva nėra nustojusi 
nepriklausomybės, jos nepriklausomybė tėra 
tik laikinai suspenduota. Tačiau Lietuva ir vėl 
bus laisva. Kiek kartų lankydavomės pas aukš
čiausius JAV pareigūnus, Prezidento įstaigoje 
ar Valstybės Departamente, tiek kartų vis pri
mindavome tą prezidento visos JAV vyriausy
bės vardu įsipareigojimą.

Prieš audienciją pas Prezidentą Rooseveltą 
valstybės pasekretoris Summer Wells 1940 m. 
liepos 23 d. paskelbė didžiai reikšmingą oficia
lų JAV vyriausybės vardu pareiškimą, kuriuo 
pasmerkė Lietuvos ir kitų kraštų užgrobimą 
ir pabrėžė, jog Amerika negali sutikti su tokia 
politika, kur galingesnis kaimynas smurtu pa
grobtų silpnesnį, nes jei būtų laikomasi tokios 
politikos, tai būtų sugriauti patys civilizacijos 
pagrindai. Be Roosevelto, Alto delegacijas pri
ėmė 3 kartus Trumanas ir vieną kartą prez. 
Eisenhoweris — 1953 m. kovo 26 d., tik ką pra
dėjęs eiti pareigas.

Kai Stalinas, 1942 m. sausio mėn. minėdamas 
raud. armijos sukaktį, išvardijo 16 “sovietinių 
respublikų”, tarp jų ir Lietuvą su Latvija ir 
Estija, tada Altas parašė pirmą protesto me
morandumą, prašydamas, kad JAV prieš tai 
protestuotų, vykdydamos savo senus pasižadė
jimus. Altas kelis kartus darė žygių išgauti iš 
JAV vyriausybės užtikrinimą, kad JAV vyriau
sybė nepasirašys jokios taikos sutarties, kurio
je nebūtų garantijos, jog bus atstatyta Lietu
vos nepriklausomybė. I tai dažniausiai būdavo 
atsakoma: negi reikia dar kokio specialaus už-

KOMUNISTINIS VORAS SMAUGIA LIETUVĄ. Pavergtų 
Europ. Tautų lango dekoracija priešais Jungtines Tautas. 
Kiekviena PET delegacija langą dekoruoja savaip.

DEKORACIJA Pavergtų Europos Tauty būstinės lange, VIEW of a poster on the Headquarters of the En- 
sarkastiškai vaizduojanti vaduotojy padėtį ir pavergtyjy laved European Nations Building, in New York City, 
šauksmą. Katrie beviltiškesni?

tikrinimo? Jau pats faktas kad Washingtone 
veikia su visomis teisėmis Lietuvos pasiuntiny
bė, yra pakankamas JAV politikos įrodymas.

Tada kilo sumanymas: prašyti JAV kongre
są, kad jisai ištirtų faktus, kaip Lietuva ir ki
tos valstybės buvo smurtu užgrobtos ir jėga 
inkorporuotos į Sovietų Sąjungą. Tokie užfik
suoti faktai liktų JAV įstatymų leidžiamosios 
įstaigos rekorduose — ir visiems bylotų apie 
JAV vyriausybės bei tautos nusistatymą. Ma
no nuomone, tai buvo pats didžiausias laimėji
mas. Altui pavyko gauti audienciją pas prezi
dentą Eisenhowerį. Jis mus priėmė 1953 m. ko
vo 26 d., pirma paprašęs įteikti jam memoran
dumo tekstą. Tai ir buvo padaryta.

Paprastai delegacija visos jos vardu kalbėti 
įgalioja mane. Prez. Eisenhoweris draugiškai 
visus priėmė, prisiminė savo susitikimus su 
pabaltiečiais Europoje, kaip jis dalyvavo jų iš
kilmėse, ir pastebėjo, jog pabaltiečiai didžiai 
brangina savitą tautinę kultūrą ir tikrai nusi
pelno būti laisvi. Bet jisai nieko nepasakė apie 
memorandumo punktą, kuriame buvo iškeltas 
sumanymas, kad JAV Kongresas ištirtų Lietu
vos pavergimo faktus. Aš atkreipiau Prezidento 
dėmesį į šitą reikalą ir prašiau pagalbos. Prez. 

THE COMMUNISTIC SPIDER STRANGLES LITHUANIA. 
The Enslaved European Nations headquarters in front 
or the U. N. building. The huge placard is changed 
for each occasion.

Eisenhoweris sutiko ir patarė kreiptis į J. F. 
Dullesą. Su Prezidento ir Valst. Sekretoriaus 
parama buvo priimta atitinkama atstovų buto 
rezoliucija. Pirmas viešas apklausinėjimas bu
vo gruodžio 1 d., o jame pats pirmasis liudijo 
valst. sekr. Dulles, nusakydamas amerikiečių 
valdžios poziciją. Po to liudijo min. P. žadeikis 
ir kiti Pabaltijo valstybių atstovai. Tyrinėjimai 
truko apie metus laiko. Surinkta vertingos 
medžiagos keli tomai. Tai didžiausias mūsų 
laimėjimas. Paskiau to komiteto tyrinėjimai 
buvo praplėsti ir į kitas pavergtas tautas.

Vasario 16-sios minėjimai JAV Kongrese — 
tai faktiškai Lietuvių dienos. Tas pat buvo ir 
šiemet. Jame vėl visa eilė įtakingų senatorių 
ir atstovų rūmų narių pasakė Lietuvos reikalu 
kalbas. Kongresui yra įteiktas projektas ben
drosios rezoliucijos, kuria JAV prezidentas įga
liojamas kiekvienais metais paskelbti Vasario 
16-tą Nepriklausomos Lietuvos Diena. Rezoliu
cijos autoriai yra sen. Bush iš Connecticut ir 
sen. Javits iš New Yorko. Dabar ji perduota 
senato teisių komitetui (Senate Committee on 
Judiciary).

Vasario 16-sios proga pats valst. sekretorius 
Dulles paskelbė per ALTą pareiškimą, pakar
todamas JAV nusistatymą nepripažinti Lietu
vos aneksijos ir išreikšdamas įsitikinimą, kad 
Lietuva ir vėl bus laisva (Pareiškimo tekstą 
paskelbė visą didžioji JAV spauda; žiūr. pilną 
tekstą LD Nr. 3, psl. 21. Red.). Mes ypač bran
giname tą jo raštą, kad jis mūsų neužmiršo 
prieš eidamas į ligoninę operacijai, tuo būdu 
dar kartą pakartotinai konstatuodamas, kad 
JAV-bių pažiūra Lietuvos reikalais nepasikeitė 
Tai sustiprina mūsų viltis dėl Lietuvos atei
ties. (Dulles dėl ligos atsistatydinus iš valst. 
sekr. pareigų, tas jo pareiškimas lieka doku- 
mentalinis pareiškimas ir įpareigojimas laiky
tis šios linijos ir jo pareigas perėmusiam.R.).

Paskiausiu metu tarp kai kurių lietuvių 
sluogsnių skleidžiama mintis, kad lietuvių poli
tinė veikla nebeturinti prasmės, nes Amerikos 
valdžia vadovaujasi ne kokiais nors moralės ar 
teisės principais, o praktiniais sumetimais ir 
norinti susitaikyti su Sov. Sąjunga; todėl kai 
tik ateisiąs patogus momentas, ji nieko nežiū
rėsianti ir padarysianti taip, kaip jai atrodysią 
patogiausia ir praktiškiausia. Jei Amerikos 
valdžiai atrodysią naudinga, tai ji be jokių re
zervų patvirtysianti Pabaltijo kraštų aneksiją 
— ir čia lietuviai nieko nepadarysią. Tačiau 
praktika tokių dėstymų nepatvirtina. Alto vykd. 
komitetas yra dėl tokių samprotavimų kitokios 
nuomonės. Mes manome, kad mūsų politinė 
veikla nėra nustojusi vertės, o ateityje ji turės 
gal net daugiau reikšmės. Organizuota ir pla
ninga veikla nėra bergždžia. Nukelta į 13 p.



PRAEITIES KLAIDOS IR DABARTIES JAUNIMO PROBLEMOS
Pokalbis su Alfa Sušinsku — lietuviškuoju Tihamer Toth

Vienas žymiausių liet, pedagoginių jauni
mo rašytojų — kun. Alfa Sušinskas — šių 
metų pradžioje peržengė 50 metų slenkstį, 
atsieit, kaip ir “atsisveikino” su jaunystės 
amžiumi. Ta proga LD red. atstovas kreipėsi 
į sukaktuvininką, patiekdamas keletą klau
simų, ne tiek asmeninių, kiek susijusių su 
jaunimu, jo organizacijomis Lietuvoje. A. 
Sušinskas lakoniškai atsakė. Tikimės, kad 
pokalbis su jaunimo veikėju ir organizato
rium bus įdomus ir tiems, kurie rūpinasi 
šių dienų jaunimu ir jo problemomis.

Tenka pridurti, kad šalia amžiaus sukak
ties, A. Sušinskas šiemet mini 25 metų ku
nigystės sukaktį ir 30 metų žurnalistinio- 
spaudos darbo sukaktį.

— Buvote Panevėžio Vyskupijos jaunimo di
rektorius anais Lietuvos laisvės laikais. Aišku, 
katalikiško jaunimo. Koks jis tada buvo? Ar 
susitikdavote ir su kitokiu jaunimu? Ar buvo 
anoj Lietuvoj ir nekatalikiško jaunimo?

— Taigi, buvau ir tuos laikus prisimenu kaip 
vienus iš šviesiausių savo gyvenime. Katalikiš
kasis jaunimas tada, su mažomis išimtimis, bu
vo idealus. Toks jis buvo inteligentinės tobu
lybės siekimu: to meto kat. jaunimas siekė 
mokslo, visokeriopo išsilavinimo ir tobulos as
menybės suformavimo. Religinis ir tautinis- 
valstybinis idealas buvo jo jauno kraujo šauks
mas. Katalikiškasis jaunimas tada siekė gero 
profesinio pasiruošimo ne vien dėl pragyveni
mo šaltinio, bet ir dėl tarnavimo laisvajai Lie
tuvai. čia jis vadovavosi motyvu: Lietuvai rei
kia gerai pasiruošusių įvairių sričių darbinin
kų. Riebesnio kąsnio motyvas nebuvo populia
rus tarp kat. jaunimo.

Nekatalikiško jaunimo nebuvo daug (turiu 
galvoj Panevėžio vyskupiją). Tačiau buvo kat. 
jaunimo, nepriklausančio kat. organizacijoms, 
bet dalyvavusio kitokiose, šitoks jaunimas vis 
dėlto buvo didelėj kat. jaunimo įtakoj, ir aš 
turėjau su juo gražius santykius.

— Kokios buvo katalikiškojo jaunimo veik
los sąlygos Lietuvoje paskutiniu Nepriklauso
mybės metu?

_ Laibai sunkios!.. Nors kat. jaunimas su
darė organizuoto Lietuviškojo jaunimo daugu
mą, tačiau dėl valdinio persekiojimo jam teko 
pakelti sunkias veiklos sąlygas su daugeliu 
įvairių aukų... Ar taip turėjo būti? Kodėl taip 
buvo? Kas dėl to kaltas?.. I šiuos klausimus 

CHICAGOS lietuvių jaunimo vėliavos Vasario 
minėjime Jaunimo Namuose.

16-tos

ALFONSAS SUŠINSKAS GIMĖ 1909 METŲ 
sausio 25 d. Rygos mieste. Vėliau su tėvais 
persikėlė į Lietuvą. 1929 m. baigė valstybinę 
Biržų gimnaziją, o 1934 m. Kaune Vytauto 
Didžiojo Universiteto Teologijos Fakultetą 
pažymiu “maxima cum Įaudė” ir tais pat 
metais gegužės 26 įšventintas į kunigus.

Lietuvoje buvo Panevėžio vyskupijos jau
nimo direktorius ir gimnazijos kapelionas.

Pasižymėjo kaip geras pamokslininkas ir 
kalbėtojas — logiškas, lakoniškas, ugningas. 
Tais pas privalumais pasižymi ir jo raštai 
jaunimui. Spaudoje S. dalyvauja nuo 1929 
metų. Yra parašęs per pusantro tūkstančio 
straipsnių religinėmis, tautinėmis, kultūri
nėmis ir auklėjimo temomis, daugiausia jau
nimui. Bendradarbiavo šiuose laikraščiuose 
ir žurnaluose: Ateitis, Ateities Spinduliai, 
Darbininkas, Draugas, XX Amžius, Jaunimo 
Vadas, Jaunimo žygiai, Lietuvių žinios, Pa
nevėžio Balsas, Panevėžio Garsas, Pavasa
ris, Skautų Aidas, Vyrų žygiai, Vytis ir kt.

Atskirai išleista “Jaunystės maršas” (du 
leidimai) ir “Gyvenimas mirtyje”.

Nuo atvykimo į JAV 1949 eina vikaro pa
reigas Pittsburgho vyskupijoje.

nenoriu čia atsakyti, nes jų atsakymai aiškūs. 
Tik trokštu, kad iš skaudžių praities klaidų 
pasimokytume! Bet ar būsime pasimokę?..

— Ar valdžios varžtai kat. jaunimo veikloj 
šį jaunimą ugdė, grūdino ar žlugdė?

— Nesužlugdė, bet grūdino. Tačiau kat. jau
nimas ir kat. visuomenė šią neteisybę labai 
skaudžiai pergyveno su viltimi, jog šios rū
šies persekiojimai kada nors baigsis. Juk ken
tėti nuo savųjų visada yra skaudžiau, negu 
nuo svetimųjų ... Katalikiškąjį jaunimą pa
laikė idealizmas: jo didingi religiniai ir tauti
niai idealai.

— Kaip jaunimas pasirodė okupacijų metais?

— Stiprus ir atsparus! Tik labai maža jo da
lelė nusilenkė prispaudėjams.

— Ar tremtis nesužalojo mūsų jaunimo tau
tiškai bei morališkai? Turiu minty — Vakaruo
se.

THE BANNER of the Lithuanian youth of Chicago 
during the Feb. 16th commemoration. A. Gulbinskas

KUN. ALFA SUŠINSKAS, pedagogas, jaunimo rašytojas, 
žurnalistas, Pittsburgh, Pa.

REV. A. SUŠINSKAS, pedagogue, youth writer and 
journalist, Pittsburgh, Pa. See interview on this page.

— Kiekviena tremtis turi tendenciją savaip 
veikti žmones, išleidusius gimtosios žemės pa
grindą iš po kojų, ir vienoks ar kitoks jos at
spalvis juos paliečia. Veikia tremtis ir mūsų 
jaunimą tiek tautiškai, tiek morališkai. Bet 
nedrįsčiau sakyti, kad jis šiais atžvilgiais jau 
būtų sužalotas. Bent iki šiol. Gal tik jis turi 
kitokią pažiūrą į praeitį, į tautiškumą ir ap
skritai į gyvenimą. Nes auga, bręsta ir gyvena 
visai kitokiose sąlygose negu mes ar mūsų 
laikų jaunimas. Auklėtojams, moralizuotojams 
ir ypač smerkėjams reikia ne tik tai atminti, 
bet ir dėmesy turėti.

— Ar lietuviškasis jaunimas ne perdaug “iš
lepęs” ir ar ne perjautrus santykiuose su “se
naisiais”? Juk po pirmo pasaulinio karo tokio 
amžiaus mūsų jaunimas vadovavo jei ne visai 
kovai dėl Lietuvos laisvės, tai bent didžiajai 
jos daliai. O dabartinis mūsų jaunimas ar nėra 
linkęs išsisukinėti nuo tautinio darbo, ar ne
skyla nuo tautiškumo?

— Mano manymu, mūsų tremties Vakarų pa
saulyje jaunimas nėra išlepęs, o tik aprūpintas 
geresnėmis sąlygomis, kuriomis jis naudojasi. 
Jo pažiūros į “senuosius” terodo gyvenamojo 
momento dvasią. O dėl išsisukinėjimo nuo tau
tinio darbo, tai manyčiau, kad jis ne tautinio 
darbo vengia, o banalumo ir nuobodulio: ar tie 
“senieji, vyresnieji” sugeba jaunimą šiam dar
bui patraukti ir sužavėti?

_  Vadinas, dėl jaunimo kai kurių nesutari
mų su senaisiais nesisielojate ir jų nulietuvė- 
jimo nebijote?

—Sielojuos ir bijau. Tik nepritariu rykštės 
politikai ir noriu, kad jaunimas pats įsisąmo
nintų į visus idealus, kurie brangūs ne tik jų 
tėvams, bet ir visai dorajai žmonijos pusei. O 
čia įeina ir tautiškumas, ir dora, ir mokslas, ir 
pagaliau tai, dėl ko žmogus šiame pasauly gy
vena.

— Klausimėlis asmeniškai: ką veikiate ir 
ar ką rašote nauja?

— Atliekamą nuo tiesioginių pareigų laiką 
sunaudoju straipsnių rašymui. Tiesą sakant, to 
“atliekamo laiko” kaip ir neatlieka: tenka jį 
“sukombinuoti” nuo poilsio... šį tą rengiu spau
dai knygos pavidalu.
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SCENA IŠ "MILŽINO PAUNKSMĖS- Sonka — B. Pūkelevičiūtė, Zaremba — Z. Lapinas.
THESE TWO PAGES portray scenes from the play "In The Shadow Of The Giant" 

(Vytautas The Great) by Balys Sruoga and successfully presented in Montreal by the 
Lithuanian Drama Theatre, directed by Birutė Pūkelevičiūtė.

SONKA:
Bet jei taip nori širdj man parodyt, 
žinai, ką padaryk?

ZAREMBA:
Tik žodį tark — 

Prie tavo kojų nusilenks pasaulis.

“Baltaragio Malūnas”, rečitatyvi- 
nės rofmos spektaklis, kuris susi
laukė visuotino žiūrovų prielanku
mo ne tik Kanadoje, bet ir JAV-se. 
“Baltaragio Malūnas”, po premje
ros Montrealyje, 1957 kovo 31, ap
lankė Torontą, Hamiltoną, Chicagą, 
Detroitą, Rochesterį, Clevelandą ir 
Bostoną, straukdamas apie 4500 
žiūrovų. Gi M. L. D. Teatras spau
dos pripažintas kaip gyvybingiau
sias scenos vienetas išeivijoje.

CIOLEKAS:
Ach, vyskupe, visiems nelygi laimė.
Ir išimti bažnyčia ne visiems 
Vienodai daro...

CIOLEKAS — Vytautas Sabalys, ZBIGNE
VAS — Leonas Barauskas.

"MILŽINO P A U N K S M Ė"
“MONTREALIO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRO” RAMPOS ŠVIESOJE

Pastaruoju metu reiškiama daug susirūpinimo išeivijos teatro gyvybe, 
nes lietuviškoji scena (drauge su mokykla ir knyga) yra lietuviško žo
džio tribūna — didžiai reišminga ir efektyvi.

Nelengva šiandien išsilaikyti net ir individualiam kūrėjui. Tačiau žy
miai sunkiau progresuoti sutelktinėse pastangose — spektaklyje, kuris 
reikalauja darnaus scenos menininkų vieneto, sugebančio pastoviai degti 
tuo pačiu troškimu ir siekti to paties tikslo. Todėl su ypatingu džiaugs
mu sveikiname kiekvieną prošvaistę lietuviško išeivijos teatro gyvenime.

JOGAILA — Kazys Veselka, ZBIGNEVAS — Leonas Barauskas.

ZBIGNIEVAS: .šviesiausias pone! Sigismundas skelbia 
Svečių surinkęs būrį, baisų daiktą! 
Tu jam pritaręs... Vytautui pasiūlyt 
Karūną Lietuvos!

Vienas tokių šviesulių neseniai 
blykstelėjo Kanadoje. Tai Balio 
Sruogos 3 veiksmų, 9 paveikslų tri
logiška istorijos kronikos “Milžino 
Paunksmė’ pastatymas. Premjera 
įvyko pernai metų gruodžio 7 d. 
Montrealyje; režisūra — Birutės 
Pūkelevičiūtės, scenovaizdis — Ka
zio Veselkos, muzika — Zigmo La
pino, choreografija — Birutės Vait- 
kūnaitės.

Montrealio Lietuvių Dramos Te
atras dirba jau devynetą metų. Pa
žymėtina, jog per visą tą laiką jo 
repertuaras rėmėsi išimtinai lietu
viška dramaturgija, kreipiant ypa
tingą dėmesį į naujus ir dar niekur 
nevaidintus veikalus.

Vienas iš labiausiai dėmesį pa
traukusių pastatymų yra K. Borutos

♦
ŠIESCENCAS — Vaclovas Kerbelis, 

LIUCIJA — Bronė Malaiškienė, 
SVIENTEKAS — Albinas Urbonas.
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RUM BAUDAS:
Patinka lenkams tai ar ne, - vis tiek 
Jis Lietuvos karūną užidės!

Tas spektaklis buvo aiškus apsi
sprendimo taškas montrealiečių 
teatro raidoje, pasirenkant poetinio 
teatro kryptį, šis eksperimentinis 
spektaklis yra neatsiejamas nuo 
“Milžino Paunksmės” — jame pa
siekti rezultatai davė montrealie- 
čiams drąsos ryžtis naujam žygiui 
-— Baliui Sruogai ir impozantiškai 
jo dramai. (Ją Lietuvoje “tedrįso” 
statyti Jaunasis Teatras). Pasta
rasis spektaklis iš aktorių pareika
lavo daug darbo ir jėgų. Repetici
jos ir technikiniai darbai truko 9 
mėnesius. Visos kliūtys, įskaitant 
eiliuoto teksto apvaldymą, sceno
vaizdžio ir XV šimtmečio rūbų pro
blemas, sėkmingai nugalėtos, ir 
premjera, speiguotą žiemos vakarą 
pakėlusi uždangą Montrealyje, bu
vo priimta labai entuziastingai.

“Milžino paunksmė” yra karališ
ko Lietuvos vainiko drama. Veiks
mas vyksta 1427-1430 metų laiko
tarpyje — D. L. Kunigaikščiui Vy
tautui siekiant Lietuvos karūnos ir 
stengiantis nutraukti nelemtą uni
ją su lenkais. Lietuvos valdovas 
per veikalo eigą scenoje nepasiro
do; visa trilogija klostosi jo šešė
lyje — majestotiško milžino1 pa- 
unksmėje. Iš trilogijos lapų prisi
kelia tragiškas karalius Jogaila 
ketvirtoji jo žmona Sofija Alšėnai- 
tė, kunigaikštis Švitrigaila, visaga
lis Krokuvos vyskupas Zbignievas 
Olesnickis, didžiūnai, vojevodos bei 
vyskupai. Pro mūsų akis prabėga 
Horodlė, Luckas, Krokuva, Vilnius 
ir galop — gedulingieji Trakai su 
pašarvoto Vytauto karstu.

“M. P.” nesitenkina tačiau vien 
istorinių faktų atpasakojimu. Tai

MIKALOJUS — Ričardas Simaniukštis, SIESČENCAS — Vaclovas Kerbelis, TARNOVSKIS — V. Skaisgiris, RUMBAUDAS — Stp. Kęsgailą.

vienas stipriausių lietuviškos dra
maturgijos veikalų,parašytas su di
deliu polėkiu ir kūrybine jėga. Tai 
veikalas ne mėgėjų scenai, o gero 
teatro sunkiam darbui. Montrealio 
dramos sambūris ėmėsi uždavinio,

SIGISMUNDAS: 

kuris būtų nelengvas teatralams iš 
profesijos. Kaip jam tai pavyko? 
Po pakilios premjeros Montrealyje, 
teatras aplankė Torontą, Hamilto
ną ir Chicagą, visur laimėdamas re
tą auditorijos susižavėjimą, (žiūro-

... žiūrėk,

vų skaičius siekia 2800). Turbūt, 
apie jokį kitą teatrinį įvykį spaudo
je tiek nerašyta, kiek apie šį mon
trealiečių spektaklį; nešykštėta pa
statymui šiltų žodžių, pabrėžtas jo 
aukštas meninis lygis, labai vertin
ta B. Pūkelevičiūtės režisūra, sky
rium iškelti atskirų aktorių laimėji
mai. Visa tai rodo, kad teatras tu
ri ir talentų, ir energijos ir pasiau
kojimo, be kurio žlunga ir kilniau
si pasiryžimai. A. Liubartas

JOGAILA:

Iš kiek valstybių Luckan susirinko 
Garbingų vyrų Vytauto pagerbt... 
Bažnyčios reikalų svarstyt... ir krikšto...

SIGISMUNDAS — Juozas Akstinas, JOGAILA Kazys Veselka.

ZBIGNIEVAS:
Komedija dėl Vytauto karūnos, 
Kaip muilo burbulas, dabar baigta...

SONKA — B. Pūkelevičiūtė, ZBIGNIEVAS 
— Leonas Barauskas.



BLUNKANTI DANGAUS ŠVIESA
GASPARAS VELIČKA, Los Angeles, Calif.Viename liuksusiniame New Yor- ko restorane vyko iškilmingas rautas naujagimiui pagerbti ir sudėti aukų jo gyvenimo pradžiai. Raute dalyvavo virš tūkstančio žmonių, sunešusių arti pusės milijono dolerių. daugybė atvažiavusių grįžo nuo durų, nes salė jų nesutalpino. Bet savo aukų jie paliko, nors iškilmingos vakarienės ir nevalgė.Humanitarinių mokslų profesorius, meno istorijos ir filosofijos daktaras, o dabar šio viešbučio valytojas, apsikabinėjęs kibirais ir mazgotėmis, slinko ketvirto aukšto balkonu ir galvojo apie suneštų sumų.—Pusė milijono naujagimio gimtadieniui tik iš vienos vakarienės, o mes mirštančiam — nieko. Renkame trupinius nuo bankietų stalų, jausdami jo laidotuves.Apačioje iš vienų durų išlėkė susirūpinęs viešpučio superis ir pamatė profesorių.—Ei, profesor, fyt-fyt! — sušvilpė du kartus ir, lauždamas žemyn atkištų nykštį, parodė, kad tuojau nuliptų.Profesorius nuskubėjo. Jį nuve- vedė į moterų tualetų ir parodė, kas ten reikalinga skubiai išvalyti. Profesorius atsiklaupė, savo mazgotėmis suvalė į kibirų, iššiuravo grindis, paskui pušų kvepalais pašlakstė visų tualetų, kaip buvo su- perio įsakyta. Išeidamas tenai paliko savo alkį, kuris prieš darbo pabaigų buvo pradėjęs jį kankinti. Bare dar grybštelėjo porų konjakų, kad apsidraustų nuo panašių rezultatų.Važiuodamas namo vis galvojo apie tų pasakiškų krūvų pinigų, kuri buvo atnešta ir sumesta per akimirkų.

...nublankai, dangau, prieš didmiesčio 
šviesą...

—Tai ne prietarai, kad tam, kuris gimsta šilkiniuose marškiniuose, dar ir aitvarai iš visur lobius suneša.Savo mažam kambarėly, kuriame tarp sofos ir stalo jo kresnas kūnelis vos prasibalansuoja, permetė žinias apie viršūnių konferencijų. Jo galva, kuri anksčiau lengvai suposi ant pečių, dabar pradėjo klibėti. Jis pastūmė laikraštį ir, nukritęs ant sofelės, ilgai mųstė. Gatvėje laisvo gyvenimo triukšmas didino jo širdyje ironijos žaizdų, pildamas į jų druskų, todėl jis pakilo ir uždarė langų. Triukšmas nuo jo kambarėlio nutolo. Jis visoje savo menkybėje vėl sukrito, kaip mazgelis, sofos kmputyje ir užsidengė nuo šviesos akis.—Ak, jei būtų mintis - vabaalas ausy — įpiltum gurkšnį vandens ir ji paliautų sprogdinti galvų.Bet mintis — ne vabalas. Ji neprigirdoma ir neužtroškinama. Ji nepaleidžia žmogaus ir bereikalingai jį kankina. Jis puikiai žinojo, kad jo pastangos jokiu spindulėliu nepasieks šito ledų kalno, nuo kurio priklauso pasaulio likimas, jokia atodrėkio srovelė juo nenutekės, bet nerimas jį vertė šiuo momentu kų nors daryti.—Ne, ne, negalima tylėti. Mes neturim milijonų, bet kartais gal žodis kieno nors širdin įkris...Jis pats buvo tikras, kad tas žodis jokion širdin neįkris, bet nusileido žemyn laiptais ir tuščiame kieme sustojo. O kur eiti? Pas kų su savo planais pirmiausia pasukti? Nutarė eiti pas tokį pat savo draugų, su kuriuo šį žygį jau buvo aptaręs. Jo draugas — vienos bažnytėlės šlavėjas ir zakristijonas.Išėjusį į gatvę jį pagavo žaižaruojančios šviesos ir beveik apakino. Jis sustojo, pasitrynė akis ir sunkiai sunėrė rankas ant savo nu- virbusio strėngalio, kurį kaip kokių priekabų jis vilko paskui save. Rankos traukė žemyn jo pečius, todėl ieškojo, kur jas pakabinti.. Pakabino. Ir jautė, kad jis pats, bet kažin kas kitas padeda jas nešti, nes pečiams pasidarė daug lengviau.Jis šliaužė tolyn, o šiesos vis plikino jo akis ir, kaip liepsnosvaidis, naikino jo šrdies slėptuvėje susigūžusių iniciatyvų. Kiekviena pralėkusi mašina vis traukė lauk pluoštais jo ryžtų. Jis jautė, kad kovingumas jame mažta, atsileidžia valia, o jos vietoje kyla baimė. Jį nugųsdino miestas, beprotiškai ūžiantis ir spiegiantis miestas. Argi šiame putojančiame šviesų okeane, kur rėkdamos spalvos, kaip kalės, graužia viena kitų, galima rasti žmogų, kuriam išsakytum, kas tavo širdį užgulė? Ar kas sustos ir tavęs išklausys? Ne, ne, niekas tau neaukos tokios brangios minutės, žmogus šiandien lekia greičiau už laikų, už garsų. Jis lekia, lekia ir numiršta nespėjęs suprasti, ko jis čia buvo.Profesorius atsirėmė į tvorų ir įsmeigė akis į erdvę, kurioje vos vos įžiūrėjo nublukusį mėnulį. Jis ten kabojo užmestas and dangaus, kaip šiukšlynan išmesta perkelinė kepurė. Ir kabojo be jokios prasmės. Kas ten jį mato ir kam jis reikalingas? žmonės visai užmiršo, kad jis virš dangoraižių, kaip suodinas blynas, kai kada prakeliauja.—Nublukai tu, nublukai, dangau, prieš šios žemės galybę, prieš did

miesčio šviesų, — mųstė profesorius. — Tavo šviesos žemei neužteko. Todėl mes nupliskinom miestus šviesos tvanu, ir jie praryja tavo naktį. Ir mes neturim kada susi- mųstyti. Mes dar atimsim šviesų iš tavo saulės ir žemėje įvesim amžinųjų dienų. Tada tu turėsi nusileisti išminčiai žemės sutvėrimo, kuris nori gyventi pagal savo pašaukimų.Ne taip seniai, prieš keturiolika metų, jis, plaukdamas per Baltijų su bėglių būriu, naktį ieškojo išsigelbėjimo vilties žiburio, dabar mieste dairėsi tamsesnės vietos, nuošalesnio juodo plėmo. Jį surado viename kieme tarp dangoraižių. Tai buvo mažas, niekam neįdomus namelis, pasislėpęs didžiųjų šešėlyje. čia ir stovėjo ta bažnytėlė, į kurių jis ėjo. Perėjo gatvę. Pasuko į kiemų. Prieš mažų nišų, kurioje lyg tirštose dulkėse skendo figūra, senukas sustojo, įsižiūrėjo. Atpažino. Kristus. Toks vienišas, apleistas, užkampiu užkištas ir nusiminęs. Nusivylęs, kad prieš du tūkstančius metų čia atėjo, — galvojo profesorius. Turbūt, pats pasitraukė nuo žemiškos šviesos į tų užkampį. Jeigu jis atsistotų aikštėje, žemiška šviesa Jam akis išplikintų. Todėl Jis pasitraukė iš visų žemės aikštynų, užleisdamas vietų pirkliams, sukčiams ir visokiems žaidimams, žaidimai — tai mūsų buvimo prasmė, viso gyvenimo apoteozė: “žaidimų ir duonos!” O Kristus iš užkampio tylos žiūri į mus.Atsiduso profesorius ir, spausdamas pažastin savo senų skrybėlę, laiptais užlipo prie durų. Pro praviras duris buvo matyti šviesa ir jo triūsiantis draugas, profesorius-za- kristijonas. Tyliai pravėrė, įėjo, priklaupė. Spinksėjo amžinoji ugnis ir rausvos alyvos lempelės, simetriškai surikiuotos abipusiai altoriaus. Profesorius nejautė jokio skersvėjo traukimo, bet lempelės pleveno, judėjo, šoko, be garso rodydamos savo gyvybę. Gyvybės paslaptis yra tyli. Visoje bažnytėlės erdvėje sklido smilkalas — specifinis amžinybės kvapas.Jis pakilo ir rupiu kanapių patiesalu priartėjo prie altoriaus. Zakristijonas jį pamatė.—Pavėlavai. Pamaldos jau pasibaigė.Melstis visada galima. Tai šlavi- nėji?—Krapštau liekanas. Matai, kramtomos gumos išnaras ir bažnyčioje palieka, — rodė jam suolo apačioje prilipintų gniužulų.—Valai, valai, o ant švento Jokūbo kojų krūvos dulkių. Neprima- tai.—čia ne dulkės, o anų nuėjusių dienų išmintis. Ar ne dulkės — Kristus, Sokratas, Gandhi, Tolstojus, Goethe... Turi tos dulkės kur nors prilipti. Būčiau laimingas, jei virtęs dulke galėčiau nusėsti ant šitokių kojų.Bet jis šepetėliu nuvalė švento Jokūbo kojas ir dar patikrino apsiausto klostis.—Manau, reikalas čia tave atri- to? šiaip — pats manęs niekada nelankai. O aš gegužio vakarais negaliu išeiti.—žinai, mintis—liga. Kai anų vakarų įkibo galvon tai...Baigiau. Galėsim užeiti pas mane į sklepukų.Abu profesoriai, nešdami krepšius ir valymo įrankius, iškiūtino iš bažnytėlės ir užrakino jos duris. Zakristijonas atrakino šalia varpinės laiptų mažas dureles, sudėjo į sandėliukų savo tarnybinį inventorių ir pakvietė svečių lipti laipteliais žemyn.

—Prisėsim čia, ant laiptų. Aš tuojau... ir bėgsiu, žinau, kaip tu gyveni, kų tu ten turi, žiūri per dienas ir vakarus į senų, išmesto evangelisto statulų. Man tame tavo rūsy persprogtų galva. Kartų pas tave buvau ir išėjau apipelėjęs.—O bingo bilietus užmiršti? Aš juos skaitau vieton šventraščio.—Tiesa, bingo. Turbūt, taip ir reikia. Viskų atiduodam ciesoriui, o Dievui — nieko. Reikia kaip nors verstis. Tai kaip? — metėsi prie kitos minties valytojas. — Dar neatslūgo noras atakuoti Jungtines Tautas?—žinai, kad atslūgo, — atsakė Zakristijonas. — Nėra prasmės. Vakariečiai nusileido, ir reikalas užbaigtas. Niekas ten mūsų klausimo nekels. Nemandagu.-—O gal kokie Filipinai, koks Romulo..._O kaip tu prie jo prieisi- Ir, rodos, dabar jo ten nėra. Sutikim, kad mūsų laisvės klausimas tiktai netikėtos staigmenos proga bus pajudintas, o dabar... jis sufryzintas šaldytuve. Tikėkim, kad Amerika pirmoji užims mėnulį, kelsimės tenai. Sako, ten nereikės pirkti šaldytuvų, — juokėsi zakristijonas.-—Anų kartų pats buvai ofenzyvos siautulio pagautas, — įsikišo valytojas, O šį vakarų — nusi- šnypštei.-—Įlįsk tu kokiems metams į tų mano sarkofagų, pamatysi, kiek rasi laiko galvojimui. Aš neturiu kuo save prablaškyti. Klausimai srovėmis teka į mano galvų, ir aš turiu į juos atsakyti. įnešė man klebonas tokių senų televizijų. Bet negaliu žiūrėti. Tiesiog šlykštu, kai pirkliai nachališkai siurbiasi į tavo kraujų, brukdam savo prekes. Reklamos — šio krašto tautosaka. Anoje pusėje menui diktuoja partija, o čia — pirkliai. Tai koks skirtumas? Dvasia ir ten ir čia atstumta. Tiesa, kai jau visi miega, tai protestantų kunigas primena evangelijų. Na, ar ne absurdas?—Teisus, broleli, vertas premijos!—Išverčiau visus savo smegenis, kurie dar nepridžiūvę prie viršugalvio, — tęsė zakristijonas, __ ir jokio vilties spindulio nerandu, žiūriu į savo aptrupėjusį evangelistų ir klausiu: ar yra pasauliui kur nors kokia išeities spraga? Ar jis, pats užsikimšęs visas išeities landas, turės nutrokšti? Ne tuo keliu pasukome. Tikrųjį mokslų, kurį prieš du tūkstančius metų paliko anie vyrai, mes iškeitėm į nuogų realizmų, atidavėm technikai. Argi čia mokslas? čia amatai, gamyba... čia nėra jokios minties aureolės. Iš- knaisioj-om žemę, erdves, išnardėm vandenynus, o pačių didžiųjų paslaptį — žmogaus širdį ■— palikom užmirštų. Nesigilinom ir neaiški- nom, kas ji? Gamybos išradėjai atėmė iš mūsų žmogų su visomis jo paslaptimis. Jau seniai, seniai padaryta ta klaida. Visi bėgo, skubėjo, kasė nėrė, čiulpė, kad tik daugiau pagriebtų. Ir štai — susigavo- me atomų, bet praleidome žmogų. Kur eiti prašyti užtarimo, jeigu neturime žmogaus? Jeigu to žmogaus taip nevedėm, kad jame galėtum užuojautų rasti?Profesorius valytojas palingavo galvų ir nuleido rankas ant savo aštrių kelių. Jos bevališkai, be jokios srovės, be kraujo šilumos, kaip surišti krūvon bambuko virbalai, suposi apie išsekusias jo blauzdas. O zakristijonas tęsė toliau:—Kad žemė būtų švari ir graži, buvo reikalinga jai duoti aukštesnį sutvėrimų už gyvulį, kuris vadina-
NUKELTA į 11 PSL.



SRUOGA

YRA DALYK Ų...
Aušrinės monologas iš draminės poemos "Pavasario giesme"

Yra dalyku nuostabių, kurių 
Su proto masteliu neišmatuosi! 
Yra neišpasakomi jausmai, — 
Pasiilgimas laisves — ir baisus 
Ir toks viliojantis asmenes laimės 
Troškimas! Laimė ta gal bus trapi, 
Gal kelias jon nuklotas bus dygliais, 
Gal ji neduos be skausmo nieko kita, 
Gal ji baisiausiais šunkeliais nuves, 
Bet jos srovė žmoguj tokia galinga, 
Kad visos žemiškos prieš ją gėrybės — 
Niekaniekis. šiukšlynas. Menkysta.
O jauname žmoguj troškimas laimės, — 
Tos apgaulingos nesamos didybės, — 
Ne kartą turinį būties sudaro.

VISI MES ESAME SVEČIAI...
Jogailos monologas iš istorinės dramos "Milžino paunksmė"

Rašyk, rašyk. Sakyk, kad aš gailiuosi 
Jaunystės jo. Labai man gaila. Taigi. 
Tu parašyki jam, kad aš jau senas. 
Visai pasenęs. Taigi. Parašei?
Ar jis mane užmiršo? Aš neužmiršau. 
Neužmirštu aš nieko. Niekuomet.
Aš laiminu į vienuolyną. Taigi.
Prašau Aukščiausiąjį šventos Apvaizdos. 
Visi vienuoliai mes. Tiktai vienuoliai. 
Gyvenimą praeinam be pastogės.
Rašyk tu jam, ir aš — vienuolis. Taigi. 
Nuo pat gimimo mano... Nuo pat lopšio... 
Kalėjimas... Kalėjimas... Teisybė.
Kas yra kalėjimas? Nežino niekas. 
Gyvenimas — kalėjimas. Teisybė. 
Ar parašei? Rašyk, tegu neliūdi, 
Atsisakydamas pasaulio šio.
Džiaugsmų. Dienos šviesos. Nakties tamsybės... 
Kas y r gyvenimas? Trumpa viešnagė.
Visi mes esame svečiai pasauly.
Ir tu esi, ir vyskupas, ir aš.
Rašyk, aš ąžuolą pasirinkau.
Lentom išpiauti liepsiu. Taigi. Rąstais. 
Tegu, kol gyvas aš, padirbs man grabą. 
Kaip lopšį. Storą. Sunkų. Kaip vežimą.
Namo turiu keliaut. Pas mano Tėvą. 
Aukščiausiąjį. Namo. Aš — svečias...

Dail. Antanas KučasVINJETĖ.

VINCAS STONIS

GRAŽIŲ DAINELI Ų...

Leondardas Žitkevičius
IŠ ŠALIES, KOL NIEKAS NELIES

Loja pudlius ir buldogas.
Ir skalikas netylės.
Kas didesnis demagogas, 
Pamatai tik iš šalies.
Kaunas vyrai, kaip vampyrai, 
Užburti sapnų pilies.
Nei tai žirniai, nei pipirai. 
Tau tik juokas iš šalies.
Bet... jei kulkos jų šiaudinės 
Ir tave bent kiek palies, 
Trauksi kuolą iš statinės, 
Kirsi kirtį iš šalies.

Gražių dainelių daug girdėjau 
Tyliuoju vakaro laiku, 
Bet kai į tolį jas lydėjau, 
Nebuvo liūdna nei klaiku...

Tik vieną dainą vakarinę 
Širdis pamilo man karštai, 
Ir neberimsta, kai aušrinę 
Užmerkia brėkšdami rytai.

Gaili ji buvo, kaip gegutės 
Graudingos maldos tylumoj, 
Graži, kaip čiulbesiai lakštutės 
Žaliam gojely sutemoj.

Aidužiai blaškėsi ir gaudė,
Ir žemė klausė jos maldos, 
Ir vakarai, slapta nuraudę, 
Taip nežėrėjo niekados.

Gėlėlėms ašaros sužvilgę
Mirgėjo tūkstančiais varsų, 
Ir verkė širdys išsiilgę 
Dainos bevirpančių garsų.

Bet dainužėlė nepamilo
Vargelį vargstančio žmogaus
Ir apsiverkusi pakilo
I erdvę mėlyno dangaus.

Jai kelią nušvietė aušrinė 
Švelnučiais aukso spinduliais, 
Sesutės žvaigždės susipynę 
Lydėjo dainą pašaliais.

Dausų platybėj ji pranyko, 
Nutilo žodžiai ir gaida, 
O man giliai sieloj paliko 
Beribio ilgesio žaizda.

Veltui nuo skausmo jėgos mąžta 
Dainos užmiršti negaliu...
Ir vis sapnuoju gražų kraštą, 
Ir vyzdį vis dangun keliu.

Ir skruostus ašaros man vilgo, 
Ir žavi nuostabūs sapnai, — 
—Palauk, — jie žnabžda, — neužilgo 
Tu jos klausysies amžinai...

PRANĖ AUKŠTIKALNYTĖ

PASAKA
Tą naktį žvaigždėm lijo, 
Pakrančių ugnys temo — 
Baltais minkštučiais žingsniais 
Atėjo pasaka į žemę.
Lengva, mažytė snaigė 
Ant tako tykiai krinta — 
—Ten baltos pilys snaudžia, 
Ten saulei šviest užginta. — —
Baltais, lengvučiais posmais 
Tu greitai patikėsi — 
Girdi! Skardena juokas 
Baltų dienų pavėsy!
Taip gera brist per žemę — 
Toli, toli nueiti. ..
Kur miega užkerėtas
Berželis-karalaitis — —
Ir taip baugu ,kai visą naktį 

'Ten girtos laumės ūžia-----
... Ilgai pas mus pasiviešėki, 
Tu pasaka žiemuže .. .
1937

Dr. S. Aliunas
BALIUI PAVABALIUI
Kai Vabaloj pleškenom 
Ar šokom pabaly, 
Tada kitaip gyvenom, 
Baly Pavabaly.
Princesė ten užmigo 
Šviesioj vaikų pily, 
Iš viso liko špyga, 
Baly Pavabaly.
Namų alaus ąsotį 
Kas mums pakiš kely? 
Gal pekloj reiks sustoti, 
Baly Pavabaly.
O Vabala vingiuoja 
Anoj šventoj šaly.
Kur mes padžiausim kojas, 
Baly Pavabaly?
Kaip ten, nebus mums gera, 
Nei saulės spinduly...
Užeikime į barą, 
Baly Pavabaly.
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VABALNINKO BAŽNYČIA Lietuvos Nepriklausomybės metais. Iš D. Cibo foto archyvo 
THE CHURCH IN VABALNINKAS during Lithuanian days. The memorial cross comme

morating Lithuanian Independence, has since then been removed.

VABALNINKAS dabar (traukta iš varpinės). Tiesiai eina Biržę gatvė. Priešais matyti tri
būna prakalboms. Miestelis atrodo kaip išmiręs. Darbuojasi tik "pareigūnai".

The town of Vabalninkas from the bell tower.

VABALNINKAS
POETŲ, POLITIKŲ IR MINISTERIŲ MIESTAS

Pasaulio platybėj taip širdį apninka 
Skaudus, tartum rožių dygliai, ilgesys,— 
Ir šaukia ir skamba varpais Vabalninko 
Anųjų dienų atminimas ausys’...

Ir šiaurės danguj pro vidurnaktį šviečia 
Tas kraštas, tas miestas, ta upė viena, 
Ir grįžtam tada iš toliųjų pasviečių 
Į ten, kur aidėjo jaunystės daina...

BERN. BRAZDŽIONIS

Rankose paskutinės Vabalninko nuotraukos, kurias padarė vienas Sibiro 
tremtinys, pereitą rudenį trumpam sustojęs Vabalninke. Po keturiolikos 
metų žmogus su didžiausių įdomumu ir dėmesiu žvelgi į tuos vaizdus, 
kurių viziją matydavai sapnuose ir svajonėse.

Vabalninkas — tai šiaurės Lietu
vos poetų ir rašto žmonių žemės 
širdis — iš čia išėjo Balys Sruoga, 
Vincas Stonis, Leonardas Žitkevi
čius, Aloyzas Baronas, Pranė Aukš
tikalnytė, Mamertas Indriliūnas, 
vaidinimų liaudies scenai autorė P. 
Petrulytė (Audrų Duktė) ir kt.;

tai Lietuvos ministerių lopšys — 
tik prisiminkime tokius vardus, 
kaip inž. Ernestas Galvanauskas, 
inž. K. Šakenis, A. Petrulis, J. Ka
roblis;

tai pusšimčio kunigų mimtinė — 
filosofas, ‘‘Quo vadis modernioji 
Europa?” autorius kun. J. Lomanas, 
Kauno kunigų seminarijos rekto
rius Kazimieras Žitkus, dr. kun. P. 
Jatulis ir daug kitų;

iš čia yra kilę garsieji mūsų pub

licistai dr. Kazys Sruoga, Gedimi
nas Galva ir kt.

Visuomenininkų-kultūrininkų ei
lėse puikiai pažįstama Pranė Lapie
nė, tremtyje miręs Jonas štaupas 

ir Juozas Laučka ir kt.
Vabalninkietis yra dailininkas A. 

Kučas, kurio 50-tį šiemet plačiai pa
minėjo ok. Lietuvos spauda (žiūr. 
jo grafikos darbą 9 psl. ir ofortą 
viršelio pask. psl.); Vabalninkietis 
ir foto menininkas D. čibas..........

Kai žiūri į šiandienines Vabalnin
ko nuotraukas, miestelį matai ge
rokai pasikeitusį. Ten, kur buvo pli
kas miestelio rinkos grindinys, kur 
antrosios bolševikų okupacijos pir
maisiais metais tiek Lietuvos par
tizanų lavonų, išmestų paniekai gu
lėjo, dabar žaliuoja naujas parkas 
ir vidury jo, kur seniau kryžius sto
vėjo, dabar matyti aukštas stiebas 
okupantų vėliavai iškabinti.

Kryžius, kaip žinia, tikinčiųjų 
perkeltas į šventorių. Bet, va, prie
šais šventorių, į šventorių nusuk
ta okupantų tribūna, prie kurios 
vyksta raudonųjų švenčių paradai 
ir triukšmas. Kairėje nuotraukos 
pusėje į stulpą įkeltas garsiakal
bis. Visas tas triukšmas prieš pat 

šventorių, kaip tik kaip galima 
daugiau trukdytų bažnyčioje besi
meldžiančių žmonių rimtį ir mal
dingą nuotaiką.

Įdomus žvilgsnis į Vabalninką 
ir nuo kapinių pusės. Kaip mtyti, 
miestelis skendi medžių žalume. 
Anais lasvės laikais jie buvo tik 
ką pasodinti. Dabar medeliai išsi
skleidė, sužaliavo ir gražiai puošia 
miestelį.

Matyti ir “naujoji statyba”, mū
ro namas, apstatytas stalažais. To
ji vieta puikiai pažįstama. Ten bu
vo klebonijos vieno aukšto mūrinis 
namas. 1947-48 m. bolševikai kle
boniją paėmė savo žinion ir ten 
įsteigė žemės ūkio mokyklą. Pas
kutiniu laiku štai jie pristato nau
jus aukštus ir taip buv. klebonija 
išauga į “naują” pastatą. Ilgametis 
Vabalninko klebonas kanauninkas 
Matas Kirlys apie tą laiką, kai kle
boniją nusavino, buvo išvarytas į 

BUVUSI TURGAUS AIKŠTĖ, dabar iškelta į miestelio pakraštį. Priešais paminklas- garbės 
lenta komunistę didvyriams. (Už 'paminklo' matyti J. Laučkos gimtasis namas).

The former market place. Foreground — memorial honoring communist big-wigs-

Kupiškį, kur gyveno kaip altarista. 
Tik paskutiniaisiais metais grįžo į 
Vabalninką ir spalio 15 d. mirė, su
laukęs 86 metų amžiaus. Palaido
tas Vabalninko šventoriuje, į kurį 
nukreiptos bolševikų tribūnos ir 
garsiakalbiai... Bet mirusieji jų pro
pagandos negirdi, o gyvųjų ji nevi- 
loja, gal tik erzina...

Neseniai teko skaityti vieno ok. 
Lietuvos gyventojo laišką, kurį jis 
parašė, apsilankęs Vabalninke. Ką 
gi, atsisėdo prie vieno vabalninkė- 
no poeto gimtinės sulūlužių gonke- 
lių, ir prisiminė jam gražios praei
ties valandos... Tai tose gonkelė- 
se jie gėrė tradicinį vabalninkėnų 
alų ir nagrinėjo literatūrines te
mas... Ir nubraukė ašarą tarybinis 
pilietis, nebeprišaukdamas atgalios 
jaunystės dienų ir nebesuradęs sa
vo bičiulio poeto, kuris dabar gyve
na laisvajame pasauly...

VI. Rmjs
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RAŠYTOJO ALOYZO BARONO gimtasis namas Vabalninke, buv. Šung, dabar Komjau- 
nuoliy (ar ne prasmingai pakeista?) gatvėj. Pro Vabalninką teka Vabalos upelis, dėlto 
poetas L. Žitkevičius ir pasirašo kartais vardu Balys Pavabalys. (Žiūr. Aloyzo Barono 
kartais pasirašančio dr. S- Aliūnas, eilėraštį 9 psl. "Baliui Pavabaliui").

Birthplace of the writer Aloyzas Baronas in Vabalninkas.

Blunkanti dangaus...

Atkelta iš 8 psl. 
mas žmogum. Jis yra gudrus, bet 
nėra toksai gražus ir tobulas, kaip 
dažnas gyvulys. Jis kuria vadinamą 
mokslą, visokius dėsnius, principus, 
rašo įstatymus, bet pats vieno pro
cento neturi ano žemesnio sutvėri
mo dėsningumo ir saikingumo.

Socialiniuose reikaluose jis turi 
aukštai išvystytą gobšumo pajauti
mą. Dėka jo vyksta visų generacijų 
kraujoplūdis. Ir tą kraujoplūdį jis 
apvelka šūkiais, idėjomis, karo eti
ka, kad būtų anas kaltas, kurį žu
do. žvėris prie savo grobio eina 
baltai žvilgančiais dantimis, o žmo
gus — baltomis pirštinėmis. Na, ir 
pabandyk, turėk drąsos žmogų ly
ginti su žvėrimi!

— Viktorai! — pakilo valytojas 
ir apkabino zakristijoną, — tu kal
bėk su tuo savo evangelistu ir ra
šyk naują evangeliją. Rašyk evan
geliją, kuri ištrauktų žmogų iš ma
šinerijos ir atvestų į galvojimą, su
simąstymą. Tavo evangelistas tau 
padės.

—Nėra prasmės. Niekas neklau
sys. Mašinos mygtukas aišndien iš- 
didesnis už tave ir už Dievo mintį. 
Ir, žinoma, Fabijonai, daug kas 
man pasakys, kad natūraliai taip 
susiklostė žmonijos reikalai, ir už
kiš mane rūsin, kaip tą mano evan
gelistą. Ne, ne. Mes esam katti. Mu
du ir mūsų visų tautų draugai. Bu
vę ir esamieji. Mes neišlaikėm pro
porcijos tarp minties ir materijos. 
Ir, va, realistai mus pakišo po var
nalėša. Sako, galvokit, ką ten mąs
to sraigė po lietaus, o mes darysim 
mašinas. Ir pridirbo. Pirklių gob
šumo smauglys pamatė tame nau
dą. Ir atsivedė dar į talką nuogą 
seksualizmą, bijodami, kad žmogus 
nesusimąstytų, kur jis eina. Ir įda
vė jam pagrindinius reikalavimus: 
dirbti, valgyti, miegoti, lėkti ir... 
taip toliau.

Valytojas Fabijonas užsikosėjo, 
kargulys užkišo jo gerklę. Sunkiai 
stumdamas iš plaučių orą, jis ją 
pravalė ir susijuokė.

—Mums keršija likimas, — tęsė 
zakristijonas. -— Turopa, tas vadi
namas pasaulio kultūros lopšys, 
skverbėsi į visas šalis. Ne tik pasi
savino tenai jų žemiškas gėrybes, 
bet ir žmonių teises. Europa ir šioje 
šalyje išnaikino vieną tautą, neduo
dama jai subręsti ir parodyti, ką 
ji dvasiniam pasauliui atneš. O jos 
fatališki likučiai mums rodo, kad tai 
buvo išddi ir giliai mąstanti tauta. 
Mūsų fizika nubraukė jų metafizi
ką. Pagaliau neramioji Europa savo 
širdyje švicių karvių pienu nupenė
jo vilką ir septynioliktais metais 
Trojos vežimu įvežė jį į Rusiją. Tas 
vilkas dabar ir pradėjo ryti savo 
maitintojus. Kad laikinai užkištų jo 
gerklę ir valandai pratęstų savo 
egzistenciją, didieji maitintojai me
tė tam vilkui savo mažuosius kai
mynus. Dar pagyvensim, sako, bent 
tiek, kol jis dantis išsikrapštinės. 
Tas vilkas virš visų galvų sėdi ir 
Jungtinėse Tautose. Jei tu ten pa
sirodysi, jis pareikalaus, kad tave 
sugrąžintų į jo katilą.

Zakristijonas pakilo, patrynė ce
mento atšaldytas kulšis ir pro dan
goraižių spragą nuvedė akis į mies
tą. Ten srauniais upeliais tvino į vi
sas puses mašinos. Lėkė, klegėjo, 
degino žemės sultis ir dūmais smar- 
dino miestą. Kokios svarbos reika
lai ten juos veja? Ten nėra jokių 
reikalų, žmonės ieško smaguriavi
mo, kuris jiems suteikia prasmę 
gyventi.

—Baigiame čiulpti iš žemės aly
vą, — kraigavo savo mintis zakris
tijonas. — Knisamės dar giliau. At
eis diena, kai žmogus iš žemės vi
durių ugnį paleis. Kai mes nutrok
šta sieros dūmuose, ateis naujas 
žmogus. Jis iškels iš rūsių, atkas iš 
griuvėsių apdulkėjusius evangelis
tus ir gyvens pagal jų evangeliją.

Profesoriai išsiskyrė. Zakristijo
nas nuėjo pas savo evangelistą, o 
valytojas lėtai kiūtino namo.

Pakeliui jis dar užėjo pas kelis 
savo pažįstamus. Visi atsisakė pa
remti jo sumanymą. Darbas nelei
džia. Vienas nurodė keblią priežas
tį: bijo spaudos. Kartą vaikščioda

mas su plakatu pateko į spaudą. 
Bosas pamatė jo nuotrauką ir vos 
iš darbo neišvarė. Unijos atstovas 
dar ir dabar dygiais žvilgsniais jį 
ramsto. Tai ar galima rizikuoti dar 
kartą prarasti boso prielankumą? 
Kas gi rizikuos!

Senukas sugrįžo toks sunkus, tar
si rudens purvo permerktas. Gera 
zakristijonui, kad jis turi evangelis
tą. O jo kambarėly visi daiktai jam 
tokie svetimi, visi ne jo. Glaudė 
galvą prie pagalvio, prie sofelės 
kerčių, bet tie daiktai jo neramino, 
nešnekino. Jie nežino, iš kur jis, 
tas valytojas, čia atėjo, o jis nežino, 
kieno jie daryti. Kambarėlis neturi 
nieko intymaus, kas jį sugrįžusį pa
sitiktų. Dažnai pagalvoja senukas, 
kad po krūmu jis jaukiau įsitaisytų. 
Medis, šaka, lapas, paukštis tuojau 
bendrauja su žmogum, skleidžia 
savo mintis, lengvina ir padeda 
mąstyti. O jo, senuko, galva, tokia 
išvarginta nuo nuolatinio mąstymo. 
Rieda ir rieda per ją sunkūs akme
nys, mėšlo vežimai, o vis nesuaižo 
tos baltos, tarsi alaus ąsočio, putos. 
Jis jau seniai praradęs gilų miegą. 
Nutrūksta kartais ištisinis minčių ir 
vaizdų santykis, senukas dingsta iš 
realybės, nukrinta į tokią nesupran
tamą, bet saldžią miglą ir vėl grįž
ta į kietą, geležinę tikrovę.

Visą naktį jis praleido su žiburiu 
ir kažin ką rašė, protarpiais už- 
snūsdamas. Kartą sviro, sviro jo 
galvelė, akis užlipino liepžiedžių 
medum, ir jis pamatė Viktorą, ry
mantį ant šluotkočio. Jis panašus 
į aptrupėjusį savo evangelistą, su 
tokia pat kanapinėmis virvėmis su
sivijusia barzda. Ir Viktoras taria 
Fabijonui:

—Fabijonai, tu matai, kad aš nu
neštas į rūsį dulkių maistui. Ir aš 
turiu jas maitinti, nes dulkės yra 
mūsų mintys. Aš negaliu praverti 
suakmenėjusios savo burnos. Tu 
eik ir pasakyk pasyviai krikščiony
bei, kad ji pabustų, paliautų rodyti 
savo nuolankumą. Ji susikūrė ant 
kančios, per kančią ji ir išsigelbės, 
nueis į pergalę. Tada bus atkasinė
jami mūsų brolių kaulai ir renka
mi, kaip šventųjų relikvijos. Jų ga
balėliai bus dedami į mūsų tautos 
bažnyčių altorius ir garbina
mi, kaip didžiųjų krikščionybės gy
nėjų, kaip ritierių, kurie laisvojo 
pasaulio buvo apleisti ir palikti 
žiauriai mirčiai.

Atplėšė akis valytojas Fabijonas 
ir supyko. Viktoras jo klaikią dva
sios būseną visada dar paklaikina.

Kaip kiškis prie kupsto, jis pa
slėpė sofos kamputyje savo galvą, 
užsidengė švarku ir užmigo.

Valanda poilsio truputį suminkš
tino jo sukakėjusį nugarkaulį, jis 
lengviau išsitiesė ir išvažiavo.

Kai Jungtinių Tautų rūmų duri
ninkas atrakino didžiąsias duris,, 
lauke prie jų stovėjo senukas, virš 
galvos iškėlęs plakatą. Ant jo rusų 
ir anglų kalbomis užrašyti durinin
kui nesuprantami žodžiai:“Grąžin
kite mums mūsų kūno ir dvasios 
atplėštas dalis, o mes visoms atei
nančioms generacijoms šaukte šauk
sim, kad jūs esate tie didieji žemės 
stebukladariai, kurie prigydėt nu
kirstas kojas ir rankas ir išdurtoms 
akims sugrąžinot regėjimą.”

Durininkas pakraipė galvą, nuo 
kojų iki galvos peržvelgė plakato 
nešiotoją ir nuskubėjo atgal.

Budriausi žmonės, kurie virpa ir 
laukia šitų pasaulio taikos rūmų 
reikšmingo sprendimo, yra žurna
listai. Jie rinkosi patys pirmieji. 
Kaip bitės nusvirusią šaką, jie ap
gulė Fabijoną. Spragsėjo aparatai, 

blykčiojo lempos, O Fabijono aky
se kryžiavosi žalios ir raudonos vai
vorykštės, per kurias jis sunkiai 
įžvelgė jį apspitusius. Rausvi ir že
myn nukritę akių krepšiukai buvo 
sklidini ašarų, kaip levažandžio 
žiobtuvai po lietaus. Jis kariška 
nosinėle paspaudė krepšiukus ir 
veido raukšlėmis pasipylė skystis. 
I Fabijono akis grįžo blaivus regė
jimas.

—Jūsų pirmas ir antras vardas? 
Fabijonas atsakė.
—Jūsų profesija?
—Valytojas.
—Ir sename savo krašte jūs bu

vote valytojas?
—Buvau profesorius.
— O kokios jūs tautos?
Fabijonas tylėjo.
—Mes spėjame, kad iš Baltijos 

tautų, — spraudėsi prie jo vienas 
nuoširdaus veido spalvotasis.

Fabijonas palinko, perkėlė ant 
kito peties savo kryžių ir peržvel
gė visą žurnalistų minią. Minia 
įtemptai laukė atsakymo.

—Aš esu iš tų tautų, kurios kaip 
medžiai, neturi jausmų, nes kada 
medžius aižo kirviais, niekas dėl jų 
skausmo nesijaudina. Gal tik gaili
si tie, kuriems buvo reikalingas jų 
pavėsis.

Minia sujudo rašyti jo žodžių.
—Aš esu iš tų tautų, kurių mo

tinos per amžių amžius išdžiovino iš 
savo kūnų ašaras. Ir kai pirkliai 
atima jų vaikus, kaip pavasarį iš 
avies ėriukus, jos nemoka verkti. 
Jos stovi, kaip avys prie tvarto du
rų, žiūri ir lydi sausomis akimis sa
vo širdies vaisių. Ir kai jų vaikams 
lupa nagus ir plėšia odos diržus nuo 
nugarų, iš jų akių ima tekėti dar 
neiščiulptas, širdies gilumoj pa
slėptas kraujas.

Aš esu iš tų tautų, kurias žemiška 
galybė paskyrė viešo sunaikinimo 
parodai. Ir jos eina mirti, tikėda
mos, kad pasauly sužadins nors 
spindulį altruizmo, kurį jis seniai 
prarado. Jos eina į šį apokalipsinį 
spektaklį tikėdamos, kad pasauly 
dar suspės surusenti prarastas 
žmogus.

Ir jūs klausiate manęs, ko aš ne
tekau, ko taip gailiuosi, kad stoviu 
tylus ir negriebiu glėbin tuščio gy
venimo, kuris beprotiškai žvanga 
pro mano akis? Aš praradau saulę, 
orą ir vandenis, prie kurių aš bu
vau pakrikštytas. Ta žemė supylė 
savo sultis į mano kraują ir jos al
savimas man įkvėpė savo mintis. 
Aš jaučiu, matau, mąstau ir myliu 
kitaip, negu visi kiti. Todėl visame 
pasauly, kuriame esu mėtomas, aš 
jaučiuosi kalinys ir reikalauj lais
vės, kuria naudojasi visi kiti. Sa
kykit, ar yra tokia teisė, kuri lei
džia iš nekalto žmogaus atimti lais
vę?

—Nėra! — atsakė choru spaudos 
tarnų minia.

—Jūs eikite ten ir atsistokite vi
dury forumo. Tuojau rinksis tautų 
atstovai, — nuoširdus spavlotas 
veidas gundė Fabijoną.

Fabijonas su savo kryžium pa
traukė per vestibiulį. Jį sulaikė uni
formuotas žmogus ir paklausė:

—Kur tu gyveni?
Fabijonas pasakė.
—Eime, mes tave parvešim. ši

toje vietoje neleistini tokie dalykai, 
—švelniai pamokė Fabijoną unifor
muotasis.

Fabijonas tylus sėdėjo mašinoje 
ir mąstė: “Didžiausias melas, kurį 
sugalvojo žmogus, vadinamas teise”.

Bet ir šiandien Fabijonas dar ti
ki ir laukia, kad tie jo pasakyti žo
džiai išvys spaudos šviesą.
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ALEKNAVIČIŲ ŠEIMA Brazilijoj: tėvai, močiutė ir vaikai — Leokadija, Marytė, Aloyzas, 
Verutė (trūksta jauniausios Teresėlės).

THE ALEKNAVIČIUS family in Brazil, South America.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO
“LIETUVIŲ DIENŲ”

Tai atisitinka savaime

Juozas Aleknavičius turėjo 12 ir 
Henrika Čeponytė 5 metus, kai jie 
su savo tėvais pasiekė Brazilijų. 
Aleknavičiai apsigyveno Sao Pau
le, o čeponiai — provincijoje. Tik 
kai po 20 metų į miestų persikėlė 
ir čeponiai, Juozas su Henrika su
sipažino ir netrukus kun. P. Raga- 
žinskas lietuvių bažnytėlėje palai
mino jų lietuviškos šeimos ryšį.

šiandien Aleknavičiai augina 4 
dukreles (Leokadijų, Marytę, Veru
tę ir Teresėlę) ir sūnų Aloyzų. Vi
si Aleknavičių vaikai gražiai kalba 
lietuviškai, Leokadija treti metai 
lanko mokyklų ir lietuvių kalbos 
pamokas, Marytė antri, Teresėlė 
dar tik mokosi pirmuosius žodžius 
tarti, bet visas jos žodynas tik lie
tuviškas.

Aleknavičius dirba fabrike, žmo
na augina mažuosius, gano bei še
ria ožkutes ir taip padeda išmaitin
ti gausių šeimų, kuriai Brazilijoje 
iš vieno darbininko uždarbio pra
gyventi labai sunku, šeima gyvena 
smarkiai susispaudus dviejuose 
kambariuose, nes dalis nedidelio 
namelio išnuomota.

Aleknavičienė, LD bendradarbio 
užklausa, kokias ji deda pastangas 
išlaikyti šeimų lietuviškų, trumpai 
atsakė: “Jokių. Viskas atsitinka 
savaime.” Tik daugiau išsikalbėjus 
paaiškėjo, kų reiškia tas “savaime”.

Namuose visuomet kalbame tik 
lietuviškai, tik lietuviškai kalbina
me ir vaikus. Braziliškai vaikai iš
moksta iš kaimynų vaikų, kurie at
eina į mūsų kiemų pažaisti. Mūsų
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ŠEIMOSE PROBLEMA
ŽURNALO ANKETA

vaikai lietuviškai kalba su močiu
te, dėdė juos labiau myli dėl to, kad 
jie moka lietuviškai. Tėvas vai
kams seka lietuviškas pasakas, aš 
mokau lietuviškų dainų. Lietuviš
kos mokyklos lietuvių kalbos pa
mokų lankymas jiems lygiai tokios 
pat svarbos, kaip ir brazilų. Už mo
kymusi gauna pagirti, už sušlubavi- 
mų — papeikti. Vaikas niekad ne
turi teisės “susirgti” tik lietuvių 
kalbos pamokoms. Bet dėl lietu
viškų pamokų lankymo nėra jokio 
vargo, nes vaikai jas mėgsta ir 
noromis lanko. Mėgsta ir progas 
“savo jėgas” parodyti scenoje. Jos 
jaučiasi patenkintos, kad dalyvau
ja lietuviškoje šventėje, kad viskų 
supranta, nes, jei lietuviškai nemo
kėtų, liktų už durų...

Aleknavičių Marytė ir Verutė vaidina lietuviškos mokyklos kalėdinėje programoje.
Marytė and Verutė, daughters of Aleknavičius take part in a school program.

Leokadija (10 metų) ir ypaš aš
tuonmetė Marytė visus eilėraščius 
ir dainas, kur išmoksta mokykloje, 
moko keturmetę Verutę ir net tri
jų metų broliukų Aloyzų. Kai j na
mus atsilanko svečias, jis turi iš
klausyti “deklamacijų ir dainų kon
certo”. Visi, aišku, už gražų pasiro
dymų vaikus giria. Leokadija prie 
Pirmos šv. Komunijs pasirengė lie
tuviškai, į namus parsinešė daug 
lietuviškų maldų, kuriomis dalinasi 
su mažaisiais.

Už vaikų lietuviškumų dalis nuo
pelnų tenka tam pačiam kieme gy
venančiam dėdei Povilui Aleknavi
čiui ir močiutei Elenai čeponienei.

...Kai einu pro Aleknavičių na
mus, mažasis Aloyzas gražiai lie
tuviškai sako “Ateik čia!”. Bet ir 
be kvietimo į šių šeimų malonu ūž
ėti, nes čia gyvena tikrai lietuviš
ka dvasia, gyva ne tik svetimame 
krašte užaugusiuose tėvuose, bet 
ir jų vaikuose, — baigia savo laiškų 
redakcijai LD bendradarbis Juozas 
šakys.

Jokių nuolaidų amerikinei aplinkai

Jūratė Pečiūrienė, skautininke, 
dviejų dukrelių motina, gyvenanti 
Ann Arbor, Mich., lietuviškojo auk
lėjimo šeimoje klausimu mūsų re
daktoriui Detroite davė aiškų ir be- 
kompromisinj atsakymų, čia pat 
reikia pridurti, kad Jūratė ir Lion
ginas Pečiūros kiekvienų šeštadienį 
savo vyresniųjų dukrų atveža iš 
Ann Arboro į Detroito šeštadieninę 
mokyklų. Ten ir atgal jiems susi
daro virš 70 mylių kelio! Juodu gy
vai seka ir patys dalyvauja Detroi
to liet, kultūriniame gyvenime, vi
suomeninėje veikloje. Yra nuolati
niai visos eilės periodinių leidinių 
prenumeratoriai ir uolūs lietuviš
kos knygos pirkėjai.

Klausimas buvo toks: “Kaip auk
lėjai savo vaikučius, kad išugdy- 
tumėte juose lietuviškumų?”

— Daug dėlto negalvojame. Kų 
patys tikime, to ir vaikus mokome. 
Nedarome jokių nuolaidų ameriki
nei aplinkai. Renkame vardus ne
galvodami kaip angliškas liežuvis 
juos ištars. Sudarome sųlygas, kad 
iki mokyklos vaikas neišmoktų 
angliškai. Neleidžiame žaisti su 
amerikoniukais, pasikviečiame to 
paties amžiaus lietuviukus. Neturi
me televizijos.

Knygos: lietuviškos ir pačių sulie
tuvintos...

Knygos didelės padėjėjos. Daug 
skaitome. Nesant pakankamai vai
kiškų knygučių, parinkdavau gra
žiai ir gausiai iliustruotų angliškų 
knygučių, gi angliškus tekstus už
klijuodavau išverstais lietuviškais

Austė ir Gintė, Pečiūry Detroite dukrelės.
Austė and Gintė, daughters of Mr. and 

Mrs. Pečiūra, Detroit, Mich.

tekstais. Tokiu būdu visados turė
davau vaikui pakankamai knygelių 
lietuvių kalba. Dabar jau galima 
gauti ir okupuotoje Lietuvoje išleis
tos vaikiškos literatūros; viena ki
ta pasitaiko visai be propagandos, 
ypač tautosakinės knygutės. Daug 
tenka pasakoti žodžiu. Liečiame 
įvairiausius vaikiškus nuotykius, 
žaidimus, apie savo vaikystės drau
gus, mokytojus, pergyvenimus. Vi
sa tai vaikams įdomu. Vaikui au
gant keičiasi ir temos.

“Kelionės” po Lietuvą
Ruošiame “ekskursijas” Nemunu 

iš Kauno į Veliuoną. Sustojame 
kiekvienoj žymesnėj vietoj, kiek
viename miestelyje. Kelionę pagra
žinu kad ir išgalvotais nutikimais. 
Vaikai įdomiai klausosi ir laukia 
tokių pasakojimų. Tokiu būdu ap
lankome visų Lietuvų. Ji vaikui pa
sidaro artima, trokštama pamaty
ti ir išgyventi panašius nuotykius. 
Nejučiomis vaikai išmoksta tai, kas 
vadovėlyje atrodytų nepatrauklu ir 
sausa.

Kalbant lietuviškai, negalima iš
tarti jokio angliško žodžio. Tai ne
rašytas įstatymas. Sulaužius jį — 
atsiprašome! Ir vaikui ir suaugu
siam tai nėra malonu, tačiau kiek
vienam tenka likusiųjų retkarčiais 
atsiprašyti.

Priešmokyklinis tarpsnis
Prieš mokyklų gerai išmokiau pa

žinti raides tik lietuviškai ir lietu
viškai skaityti. Pradėjus lankyti 
mokyklų vaikas nedrųsiai ir savo
tiškai jaudindamasis žengė į jam 
naujų amerikinę aplinkų ir pasaulį. 
Gi per pirmųsias Kalėdas mokyklo
je jau puikiai kalbėjo angliškai. 
Niekas “nesusimaišė”, nei kalba, 
nei lietuviška abėcėlė su anglišką
ja, nei skaitymas abiem kalbomis.

Lietuviškai rašyti pradėjau mo
kyti penkerių metų amžiaus. Ne- 
verčiau, tik prašydavau parašyti 
tai, ką nupiešė arba ką nuspalvino 
spalvinimo knygoje po paveikslėliu. 
Tuojau taisydavome klaidas. Taip 
nejučiomis ir buvo išmokta rašyti. 
Antrajame skyriuje esant pradėjo
me diktantus. Visas diktantas — 
lengva išgalvota pasakėlė, k. a. 
Skruzdėlytė Greitutė, žvirbliukas 
čirškutis ir pn. Tokie diktantai vai
kui įdomūs ir sekančio sakinio 
laukdamas prirašo visą puslapį.



AR LIETUVA “PARDUOTA,,

Atkelta iš 3 psl.
štai pora pavyzdžių.
Patys amerikiečiai prisipažįsta 

praeity padarę klaidų. Sakysime, 
karo metu priimtas susitarimas su 
Sovietais, kad po karo Sovietų pi
liečiai turi būti grąžinami į jų kil
mės kraštus. Pagal šį susitarimų 
buvo pradėti versti ir pabaltiečiai 
grįžti į jų kilmės krštus. Altas, iš
girdęs, kaip terorizuojami lietuviai 
pabėgėliai, tuoj ėmėsi reikalingų 
žygių Wasliingtone — ir ta bolše
vikų praktika buvo sustabdyta. Pa
ti JAV vyriausybė prisipažino neži
nojusi, kas tie bolševikai ir kaip 
reikia su jais elgtis. JAV Valst. 
Departamentas įsakė visoms JAV 
įstaigoms Europoje laikytis nusi
statymo, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija nėra sovietų respublikos ir 
neversti pabaltiečių grįžti namo.

Buvo ir visa eilė kitų atsitikimų, 
kur mes nurodėme jų klaidas, — 
jie tas klaidas prisipažino ir atitai
sė. Pvz. Alto buvo padaryta reika
lingų žygių dėl Am. Balso patvarky
mo Miunchene, kur lietuvių, latvių, 
estų ir ukrainiečių skyriai buvo už
daryti, o anglų ir rusų programos 
praplėstos. Tuo reikalu buvo pada
ryta žygių JAV informacijos įstai
goj, kuri yra paties prezidento ži
nioj. Mes “pakedenome” ne tik jų 
planų, bet ypač motyvus, kurių vie-

Lietuviškojo kovingumo ugdymas
Su vaikais kalbame visur ir vi

sada tik lietuviškai. Ir krautuvėje, 
ir autobuse, ir kitų vaikų akivaiz
doje, ir prie amerikietės mokytojos. 
Mokykloje vardų ir pavardę rašo 
su lietuviškais ženklais (Austė 
Pečiūraitė) ir moko teisingai ištar
ti. Tai ugdo kovingumų už savo 
teises. Dar nesulaukėme jokio prie
kaišto iš mokytojų. Jie patys sten
giasi teisingai rašyti ir tarti jiems 
svetimų vardų.

Puoselėti savuosius papročius
Nuolat stengiamės laikytis lietu

viškų papročių šeimoje, pav„ gavė
nios metu namuose nedainuojama. 
Vaikas išdidus, kad jis gali atsisa
kyti daugiau už vietinius vaikus.

Aišku, išpažintis tiktai lietuviškai 
ir vakariniai poteriai kalbami gar
siai. Visada taisome neteisingai iš- 
tų žodį. Taip pat stengiamės, kad 
vaikas nepavėluotų patekti į lietu
viškų bendruomenę, kad kuo grei
čiau lietuviškasis pasaulis vaikų 
pagautų ir pirmas užimponuotų. 
Lanko šeštadieninę mokyklų ir pri
klauso jaun. skautėms. Vaikui nau
jas mokytojo ir organizacijos va
dovų autoritetas padeda sutvirtin
ti tėvų autoritetų. Visi juk siekia 
vieno ir to pačio — lietuvybės iš
laikymo!

Geri lietuviai, neblogesni ir ameri
kiečiai

Ir šios visos mūsų pastangos ne
praeina be žymės. Mano aštuone- 
rių metų dukra laisvai skaito lietu
viškai ir, žinoma, angliškai. Lietu
viškoji knyga nėra nustelbta ang
liškosios. Gavusi naujų lietuviškų, 
tuoj godžiai skaito jų, nors šalia 
guli ir angliškoji. Niekados nesi
kreipia nei į mus, nei lietuvius vai
kus angliškai. Kalba be jokio ak
cento ir gryna tėvų kalba. Ir visa 
tai nekliudo jai amerikinėje mokyk
loje būti tikrai gera mokine. 

name pvz. buvo teigiama, kad Pa
baltijo kraštuose visi įtakingesni 
žmonės mokų rusiškai arba angliš
kai, todėl AB programų galės klau
sytis tomis kalbomis vietoje tauti
nių kalbų. Mes išaiškinome, kad 
angliškai mokančių skaičius yra la
bai ribotas, o rusų kalba yra oku
pantų kalba. Transliacijų rusų k. 
sustiprinimas reikštų, kad patys a- 
merikiečiai remia okupantų rusifi
kacijos politikų. Per viešų tuo rei
kalu pravestų apklausinėjimų, Al
tui reikalaujant, ir kitų tautinių 
grupių atstovai viešai smarkiai kri
tikavo tokių informacinės vadovy
bės politikų. Tyrinėjimai dar nėra 
baigti.

Paskiausia klaida, kuri galėjo pa
kenkti Lietuvos reikalui, buvo pa
daryta JAV Karo Departamento. 
Jo karinių reikmenų kataloge buvo 
paskelbta, kad Lietuvos vėliava 
esanti ne mūsų trispalvė, bet so
vietinė, atsieit paleckinė. Panašiai 
— latvių ir estų. Ir kad todėl lietu
viai per Vasario 16 minėjimus ga
lį pasipuošti sovietinėmis vėliavo
mis... Tuo reikalu Alto vadovybė 
turėjo su JAV Karo Dep-to inten
dantūros viršininko pavaduotoju ir 
šio asistentais rimtų pasikalbėji
mų. Amerikiečiai prisipažino pada
rę “kvailų klaidų”. Toji klaida pa
žadėta atitaisyti naujoje katologo 
laidoje.

šis ir visa eilė kt. pavyzdžių ro
do, jog lietuviai turi visų laikų bu
dėti Lietuvos reikalų sargyboje ir, 
pastebėjus kur nukrypstant nuo 
šalies vyriausybės nustatytosios po
litikos, tučtuojau reaguoti. Reikia 
neužmiršti, jog sovietai visokiais 
būdais stengiasi išgauti, kad būtų 
pripažinta ir sankcionuota jų smur
tu Pabaltijy įvykdyta aneksija. Tam 
tikslui jie išnaudoja kiekvienų pro
gų. Mūsų didžiausia viltis — kai at
eis laikas daryti Europoje taikų, 
tada bus išspręstas ir Lietuvos li
kimas palankia lietuvių tautos pras
me. Mūsų tad ir yra rūpestis, kad 
tuo lemiamu momentu amerikiečių 
vyriausybės nusistatymas nebūtų 
pakitęs. O šis klausimas gali iškil
ti artimiausiu laiku. Sprendžiant 
Vokietijos bylų, neišvengiamai bus 
paliestas ir Lietuvos likimas. Todėl 
dabar ypatingai tenka budėti, kad 
Lietuvos reikalai nenukentėtų. Tai 
vykd. komiteto nariai, kurie dirba 
be jokio atlyginimo, ir stengiasi da
ryti.

Kiek galima — ir informuojama. 
Mūsų informacijos centro direkto
rė M. Kižytė šiuo metu dirba vie
na, kai tuo tarpu seniau ten dirbo 
net 4 žmonės. Bet jei neturėtume 
nė tiek, pats reikalas nukentėtų. 
Kitos tautos šiems reikalams iš
leidžia šimtus tūkstančių, net mi
lijonus. O mes tik kartkartėmis, pa
sitraukdami nuo savo tiesioginio 
darbo, nuvykę, pasimatom su rei
kalingais pareigūnais ir vaikėjais. 
O visdėlto mes jaučiame, kad esa
me Lietuvos reikalui pusėtinai pa
darę. JAV-bės, atsakydamos į mū
sų memorandumus, yra taip užsi
angažavusios, jog netikėtina, kad 
vyriausybė imtų ir atiduotų Lietu- 
vų, sulaužydama savo ilgų metų nu
sistatymų.

—Kokie Vliko ir Alto santykiai?

— Altas su Vliku bendradarbiau
ja nuo to laiko, kai tik susidarė po 
II-jo pas. karo tarp Amerikos ir 
Europos susisiekimas. Mes visų lai
kų juos rėmėme, su jais koopera
vome ir teikdavome jiems finansinę 
paramų. Turėjome su Vliko žmonė
mis kelis pasikalbėjimus, kurių re
zultate buvo susitarta, kad JAS-se 

politinėj išlaisvinimo srity vado
vauja Altas, o Europoj ir visur ki
tur, taip sakant, globališkai, — Vil
kas. Kai sumažėjo Vliko pajamos 
ir Vilkas kreipėsi į Altų, prašyda
mas paramos, tai Altas tų paramų 
teikė. Ir išlaidos šiam reikalui bu
vo didesnės nei kuriam kitam Alto 
finansuojamam reikalui. Mes esa
me nusistatę, jog taip turėtų būti 
ir ateity, nors tam yra ir opozici
jos. Kiek mes sugebėsime jiems pa
dėti, negalima iš anksto užtikrinti; 
tat priklausys nuo to, kiek Ameri
kos lietuvių visuomenė sudės Lie
tuvos laisvinimo reikalams aukų.

Kiek Altui žinoma, Vilkas verčia
si labai taupiai, pinigų nešvaisto. 
Todėl Alto vykd. komitetas jaučia, 
kad toji pašalpa, kuri jiems skiria
ma, sunaudojama geriems tikslams.

Alto vadovybė yra įsitikinusi, 
kad efektingai kovoti už Lietuvos 
laisvę gali ypač lietuvių visuomenė, 
bet ne tiek oficialūs Lietuvos vy
riausybės organai, kurie turi dau
giau ar mažiau taikytis prie tos ša
lies, kur yra akredituoti, įvairių 
sąlygų. Vienas koks nedraugiškas 
diplomato žingsnis gali privesti 
prie to, jog Lietuvos atstovas gali 
pasidaryti persona non grata. Tuo 
tarpu visuomenė turi teisę protes
tuoti ir kelti balsų nevaržoma. Ne 
tik teisę, bet turi ir pareigų kelti 
į viešumų tai, kas negera. Mes ma
nome, kad tam tikrose ribose pa
našiai gali elgtis ir Vlikas. Juo di
desnis tarp Alto ir Vliko kooperavi- 
mas, juo geresnės turėtų būti pa
sekmės.

— Daktare, kaip Jūs žiūrite j 
Lietuvos ateitį?

— Mano įsitikinimu Lietuva bus 
vėl laisva ir nepriklausomybę at
gaus. Viena, dėl to, kad už jos iš
laisvinimų stoja JAV, pati galin
giausia pasaulyje valstybė, o an
tra, kad ir kitos Vakarų valstybės 
yra suinteresuotos tuo, kad toji 
sritis su Pabaltijo kraštais nepri
klausytų Sovietams. Kontroliuoda
mi tų sritį, Sovietai paverstų Bal
tijos jūrų “rusų ežeru”. Pagalinu 
mes esame giliai įsitikinę, jog Lie
tuvos gyventojai, per tiek metų 
naudojęsi laisve, niekad nepaliaus 
siekę išsilaisvinimo, šį tautos troš
kimų okupantai galėtų sunaikinti 
tik visiškai išnaikindami lietuvių 
tautų. Tačiau jiems nuo tos politi
kos, bent iš dalies, teko atsisakyti. 
Atsiųsti į Lietuvų iš Rusijos gilu
mos žmonės vistiek jaučiasi ne 
namie. Ir patiems rusams bus sau
giau, jei jie pasitrauks iš okupuo
tų kraštų, kurie yra jų priešai. Bol
ševikai neįstengė suvirškinti pa
grobtų kraštų — paskiausi pavyz
džiai tai Vengrija ir Lenkija. Kas 
ypač jiems pragaištinga — kad 
jaunoji karta dar griežčiau už senų
jų nusistačiusi prieš kom. valdžių.

Aš nė kiek neabejoju, kad Lietu
va ir vėl bus laisva. Kiek laiko 
reikės tam, sunku pasakyti, bet ji 
vistiek bus laisva. Ir manau, kad 
svetimųjų jungu nusikračiusi Lie
tuva bus demokratinė valstybė. 
Lietuvių tautos masė yra kilusi iš 
liaudies, mes neturime bajorų nei 
kapitalistų. Todėl vienintelė tinka
ma Lietuvos santvarka — demokra
tinė. Todėl mes, Altas, sųmoningai 
ir sakome: mes kovojame ne tik už 
tautinę nepriklausomą, bet ir už 
demokratinę santvarką. Tokia yra 
Alto programa, kuriai vienu balsu 
pritarė visos į jų įeinančios grupės. 
Jei kuri srovė padaro kitaip — ji 
nukrypsta nuo visų bendrai priim
tos programos, — baigė pasikalbė
jimų Alto vykdomojo komiteto ilga
metis sekretorius dr. P. Grigaitis.

DR. JONAS MIKULSKIS, 
pastaraisiais gyvenimo metais Prancūzijoj.

DR. JONAS MIKULSKIS
šviesiam žemaičių žiburiui užgesus

Dr. H. Lukoševičius, New York

Iš Prancūzijos atėjo liūdna žinia: 
mirė Daktaras Jonas Mikulskis.

Kas žemaičiuose nežinojo to 
aukšto, patriarchališkos išvaizdos 
barzdoto Telšių apskrities gydyto
jo, kurio asmenybė savo originalu
mu, humoru ir plačia erudicija ža
vėjo kiekvienų, kas kartų turėjo 
progos sutikti šį žmogų.

Prisimenu, kaip prieš daugelį me
tų atvažiavau į Telšius kaip jaunas 
teismo kandidatas tardytojo parei
gų eiti. Skambinu dr. Mikulskiui (jo 
tada dar nepažinojau asmeniškai)
— gal, sakau, jo viloj atsirastų vie
tos man, mažam žmogeliui?

—O kaip tu atrodai? — linksmai 
paklausė daktaras.

—Prastai! — sakau, — bet aš ga
liu pasirodyti ir pats, kai truputį 
pritems...

Nuėjau. Pamatė. Apžiūrėjęs rado 
tik vienų nepataisomų trūkumų : ne 
žemaitis! Tačiau priėmė.

—Mokėsi 110 litų per mėnesį ir 
gyvenk kaip pas Dievų už pečiaus, 
—pareiškė. — Beje, o kokį “bzikų” 
(silpnybę) pats turi? — paklausė.
— Juk be to nėra žmogaus...

—Mėgstu... meškeriot — nedrą
siai pasakiau pačią nekalčiausią sa
vo silpnybę.

— Meškeriotojas! Inteligentas 
žmogus! — sušuko daktaras. — Mo
kėsi 20 litų pigiau!

Pasirodo, daktaro būta gal paties 
didžiausio meškeriotojo visoj žemai
čių istorijoj. Beje, iš tikrųjų meš
keriojimas jam buvo tik žaisminga 
etiketė, kuri atžymėjo kur kas gi
lesnius dalykus. Daktaras buvo ais
tringas Lietuvos gamtos ir mąsty
mo pasaulio mylėtojas. Kaip vėliau 
teko patirti, tos meškeriojimo va
landos tai buvo jo, sakytum, reko
lekcijos dvasinio susikaupimo ir gal
vojimo valandos. Saulei šviečiant 
mėlynuose Platelių ežero vandeny
se, jis tyliai kažką mąstydavo, o kai 
grįždavom namo, jis išliedavo savo 
sielų, paliesdamas pačias giliausias 
žmogaus buvimo problemas. Ne 
veltui jo bibliotekoje gulėjo kapita-

Nukelta Į 18 p.
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N. SI LVANAVIČIUS

VISĄ Nepriklausomybės laikotarpį 
sostinė Vilnius su savo istoriniais, 
architektūriniais ir dailės turtais 
mums buvo neprieinamas. Skundė
mės neturį meno tradicijų, o jos 
per demarkacijos linijų buvo nepa
siekiamos. Laisvoje Lietuvoje esan
tis dvaruose, bažnyčiose ir pas pri
vačius asmenis tapybos menas ne
buvo ištirtas. Visi darbai buvo pa
čioje užuomazgoje. Be to, naujas 
gyvenimas, naujos srovės nauji 
darbai ir talentai visus labiau im
ponavo.

šiandienų, kai mūsų žvilgsnis 
krypsta į praeitį, irnetolima ir to
lima nebesunkiai susibėga į vienų, 
ir kelių dešimtų metų skirtumas 
nesudaro užtvaros tarp vienų ir ki
tų “praeities” nusidavimų. Iš to, 
kas mus pasiekia iš anapus uždan
gos, regime, kad ir ten žmonės ne
galėdami guostis netolimos praei
ties laimėjimais, savo žvilgsnį nu
kreipia dar pusšimčiu ar daugiau į 
praeitį, ten ieškodami džiaugsmo 
ir pasigėrėjimo.
terių.

štai keletas senųjų Vilniaus meis
terių darbų, kurie ir mūsų skaity
tojui žavi akį.

Lietuvaite iš Jiezno (1891)
A Lithuanian Maiden from Jieznas

ALFREDAS ROEMERIS
Rankų studija

A study of hands

VILNIAUS LIETUVAITĖ SU VERBOMIS Kanutas Ruseckas
Easter pussy-willows in the streets of Vilnius

SENIEJI VILNIAUS MEISTERIAI
■ PAVEIKSLAI IŠ VILNIAUS DAILĖS MUZIEJŲ
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Kanutas Ruseckas (1800-1860), 
Lietuvaitės su Vilniaus verbomis 
autorius, gimė Stebeikių km., Uk
mergės apsk. Tapybos ir skulptū
ros mokėsi Vilniaus un-te pas J. 
Rustemų (1761-1835) ir K. Jelskį. 
Studijas gilino Paryžiuje ir Romo
je. Piešė portretus, religinius pa
veikslus, gamtovaizdžius, kaimie
čius. Laikomas lietuviško romantiz
mo atstovu.

Alfredas Roemeris (1832-1887) 
gimė Vilniuje. Dailės mokėsi pas 
savo tėvų Ed. Roemerį, K. Rusec- 
kų ir J. Zienkevičių. Studijas gili
no Muenchene ir Paryžiuje. Piešė 
aliejum, akvarele ir grafikų, darė 
skulptūras. Nupiešė daug ano meto 
veikėjų. Roemeris nupiešė poetų A. 
Strazdelį.

Juozas Balzukevičius (1866-1915) 
gimė Vilniuje. Jo tėvas buvo baž
nyčios skulptūrų draytojas. Mokė
si Petrapilyje. Piešė mūšių scenas, 
miestus, religinio turinio paveiks
lus ir kaimo vaizdus. Jis yra liet, 
realizmo tęsėjas.

J. BALZUKEVIČIUS
Per rugių lauką
Going through the rye field
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Gydytojų korp. "Fraternitas Lithuanica" pernai metų gale 
Chicagoje šventė savo 50 metų įsikūrimo sukaktį. Ta 
proga išleistas korporacijos metraštis, kurį suredagavo 
dr. B. Matulionis.

Atvaizde matyti dalis suvažiavimo dalyvių. Iš kairės:
I eil. — V. Paprockas, New Yorko Fr. Lith. valdybos 
narys, V. Tauras, F- L. korp. Chicagos sk. pirm., B. 
Matulionis, metraščio red., K. Oželis, korp. steigėjas, 
V. Ingelevičius, korp steigėjas, A. Matukas, Kanados 
Fr. L. atstovas;

II eilėj — J. Sukarevičius, V. Avižonis, S. Budrys, J. 
Trečiokas, M. Nasvytis ir P. Kuša;

III eilėj — A- Maciūnas, J. Šemogas, J. Gurklevičius, P. 
Sūkurys, A. Miliauskas, J. Taučas, L. Plechavičius, H. 
Brazaitis ir Z. Minginas;

IV eilėj — akt. S. Pilka, V. Slavinskas, A. Pakalnis, K. 
Aglinskas, P. Mažeika, A. Garūnas, J. Kriaučiūnas ir 
A. Snieška.

The doctors' organization "Fraternitas Lithuanica" at 
a gathering in Chicago during their 50th anniversary.

Foto A. Gulbinskas

STANČIKAITĖ, laimėjusi pirmąją premiją Los Angeles Lituanistinės mokyk
los dailiojo skaitymo varžybose. Daug laimėtojų apdalinta knygomis. 
Premiją įteikia LB sk. pirm. K. Liaudanskas; už stalo matyti vertinimo 
komisijos nariai prof. M. Biržiška, E. Tumienė ir kt. Foto L. Briedis

Little Miss Stančikas receives first prize fro her facile reading of 
Lithuanian, Los Angeles, Calif.

ALB CHICAGOS APYLINKĖS VALDYBA su svečiais: Iš kairės: J. Ignatonis, vicepirm., J. Jasaitis, pirm., 
J. Švedas, Kultūros Fondo pirm., St. Barzdukas, centro pirm., A. Gintneris, vald. narys, II eil.: J. Vai
čiūnas, spaudos ir inform, reik, ved., J. Bartašius, ižd. ir Pr. Šulas, social, reik. vald. narys. Nuotrau
koje trūksta Bielskaus, kultūros reik. vald. nario. Foto A. Gulbinskas

THE AMERICAN-LITHUANIAN COMMUNITY leaders of the Chicago area and their guest.

BUV. MAINE VALST. SENATORIUS BREWSTER, 
lietuvių bičiulis, kalba Washington© Lietuvių Są
jungos surengtame Nepriklausomybės šventės 
minėjime, Washington viešbuty, vasario 15 d.
4 ? Foto ALDA

MUZ. M. BUDRIŪNAS diriguoja Memmingeno 
chorui "Darna", minint choro 5 metų veiklos 
sukaktį. Choras turi didelį pasisekimą.

M. BUDRIŪNAS directs the choir "Darna" in 
Memmingen, W. Germany.



TAUTINIŲ DRABUŽIŲ KONKURSO MONTREA- 
LYJE DALYVĖS: (iš kairės) M. Gaputyte, Rupšie
nė, Burbaitė, premiją gavusi Jonė Tumaitė, A. 
Gaurytė, premiją gavusi Elvyra Mikalajūnaitė, 
A. Lukaševičiūtė, Piešinienė, Jukonienė, G- 
Čapkauskienė, Grybaitienė, Strėlytė, Lapinienė, 
premiją gavusi Silvija Pakulytė, Judzentavičiū- 
tė, Lokušiutė, Baltuonienė, Masevičienė, Blauz- 
džiūnienė, Giriūnienė, Staškevičienė. Premijas 
laimėjusiy foto nuotrauką žiūr. LD Nr. 3 an
trame viršelyje. Foto F. Safrončikas

PARTICIPANTS in the contest of the Lithua- 
tian National costumes.

BIRUTĖ ZALAGAITYTĖ-KA- 
LĖDIENĖ, okupuotos Lietuvos 
sportininkė, Tbilisyje nume
tusi ietį 57 m. 49 cm. ir 
laimėjusi Soviety ir pasaulio 
ieties metimo rekordą. Po 
boksininko Šarkio tai bene 
pirmas lietuviy pasaulinio 
čempijonato laimėjimas.

Kaip ok. Lietuvos spauda 
rašo, B. Z. intensyviai dirbo 
5 metus, kol pasiekė šį re
zultatą. Dalyvavo daugelyje 
rungtyniy gindama, deja, ne 
Lietuvos, Soviety Respubliky 
vardą.

Ji lankė Pilviškio vid- mo
kyklą, kur kūno kultūros 
mokė Antanas tanulis; ietį 
mesti ją tobulino Puskunigis.

BIRUTĖ ZALAGAITYTĖ — 
Lithuanian World and USSR 
champion javelin thrower 
who won her record in Tbi
lisi, Georgia.

JAUNŲJŲ TALENTŲ KONCERTAS IR JO LAIMĖTOJAI
Kovo 8 d. Chicagoje Immigrant Protective League suruošė jaunyjy talenty koncertą- 

varžybas, kuriose dalyvavo keliolika lietuviy muzikos ir dainavimo mokiniy. Pirmąją 
vietą ($100) laimėjo Nerija Linkevičiūtė, A. Stephens mokinė, už dainavimą. Ignas Ket
virtis, 12 metu pianistas, A. Nako mokinys, laimėjo $60. Trečia vieta teko Izolinai Jo- 
vaišaitei, muz. V. Jakubėno mokinei, už fortepijoną. Atžymėta Vilkaitė ir Paulionis.

The Immigrant Protective League sponsored a talent show in which Lithuanians took 
part. First prize of $100 was won by Nerija Linkevičius, second prize — I. Ketvirtis.

IGNAS KETVIRTIS, 12 mėty pianistas. NERIJA LINKEVIČIŪTĖ, jaunyjy talenty 
koncerto-varžyby dalyvė solistė.

I/EJLBU BĮ VflJZDm
DAILININKAS ALBINAS ELSKUS, New York, N. Y., atsakinėja į klausimus jo kūriniy pa
rodoje, kurią Bostone surengė Studenty Santaros skyrius. Iš kairės: Regina Leveckytė, 
Vida AAališauskaitė ir dail. A. Elskus. Foto R- A. Bričkus

ARTIST ALBINAS ELSKUS, from New York City, explains the effect of mood on his 
paintings at a recent art exhibition in Boston, Mass.

"DRAUGO" DIENRAŠČIO Bendradarbiy Klubo valdyba 1959 metams: Iš kairės: kun. dr. 
A. Juška, P. Gaučys, A. Šimaitienė, Č. Grincevičius ir P. Maldeikis.

THE DRAUGAS Associates Club officers for 1959. Foto A. Gulbinskas



PULK. LEIT. A. ŠPOKEVIČIUS

LIETUVOS JAUNIMAS KOVOSE PRIEŠ OKUPANTUS

Kariai, civiliai ir partijų meile
Dažnai mėgstama pastebėti, kad 

lietuviai kariai nepasipriešinę oku
pantui. Bet tie asmenys, kurie taip 
kalba, atrodo, visiškai nematė tuo
laikinio lietuvio kario gyvenimo ir 
nesuprato sąlygų. Lietuvis karys 
buvo stropiai sekamas patyrusių 
specialistų — komisarų ir politrukų. 
Kiekvienas jo, kad ir mažiausias, 
sujudėjimas buvo sekamas ir re
gistruojamas. Kariai politrukus tu
rėjo visada savo aplinkoje, dienų 
ir naktį, kareivinėse ir pratimuose, 
gi tuo tarpu civilis lietuvis juos su
tikdavo tik darbovietėse ir tik dar
bo metu. Kuopų budėtojais visada 
buvo komunistai ar komsomolai. 
Visi ginklai kareivinėse buvo užra
kinti ir raktai gulėjo kuopų budė
tojų žinioje. Asmeninės kareivių 
kratos vykdavo kas dienų, ieškant 
šaudmenų ar sprogstamosios me
džiagos. Laisvalaikio kareiviai ne
turėjo, nes visų laisvų laikų jam 
buvo brukama politruko lūpomis 
propaganda apie raudonųjį rojų, 
kad tik mažiau laiko ir galimybių 
turėtų karys asmeniškai kalbėtis 
su draugais kariais. Jeigu jau ka
reiviai neturėjo galimybių tarp sa
vęs plačiau pasikalbėti, tai karinin- 
kija buvo visiškai izoliuota nuo 
karių. Bet vistik nežiūrint ir šių 
sųlygų, lietuvis karys sugebėjo at
ėjus momentui pareikšti savo pro
testų okupantui, nepabūgo jo ir ne
palūžo dvasia.

šiandienų atsiranda mėginimų vi
sa tai panaudoti partijų kromeliui. 
Vieni tvirtina, kad lietuviai taip 
vieningai priešinęsi okupantui iš 
meilės demokratijai, kiti kitaip. To
kie tvirtinimai visai neatitinka fak
tams, o tie žmonės, kurie taip sako, 
perdaug nutolo nuo lietuvio ir jau 
jo nebepažįsta, — kariai demons- 
stravo prisirišimų ne prie partijų, 
bet meilę tėvynei Lietuvai. (B. d.)

Frontui praėjus
1941 metų birželio 22 dienos anks

tų rytų dar visiems buvo sunku su
sivokti aplinkybėse, tačiau kariams 
buvo aišku, kad karas jau prasidė
jo.

Sovietų kariuomenė, vokiečių 
spaudžiama fronte ir lietuvių suki
lėlių persekiojama Lietuvoje, sku
biai ir panikoje bėgo iš Lietuvos.

Vokiečiams užėmus Vilnių, reikė
jo sudaryti ryšius su jų vadovybe, 
apginti lietuvius karius nuo paėmi
mo į belaisvę, patikrinti visų lietu
vių Vilniuje ar krašte saugumų ir, 
suprantama, įsistiprinti pačiame 
Vilniuje ir Vilniaus krašte.

Padėtis nelengva. Politinė situ
acija nežinoma, kautynių eiga Lie
tuvoje ir artimiausiose vietovėse 
už Lietuvos ribų irgi nežinoma, ži
noma tik tiek, kad Kaune yra susi
organizavusi Lietuvos vyriausybė. 
Vilniuje buvo gyvas reikalas tuojau 
sudaryti laikinųjų kariuomenės va
dovybę ir pirmiems galimumams 
atsiradus — sueiti kontaktan su 
Krašto Apsaugos Ministerija Kau
ne.

1941 birželio 24 prieš pietus ir 
buvo sudaryta laikinoji karinė va
dovybė su štabu Vilniuje, Jėzuitų 
g. Nr. 3. Pareigomis pasiskirstyta 
taip: pulk. Įeit. Špokevičius — įgu
los viršininkas, pulk. Įeit. Dabule- 
vičius — padėjėjas ir pulk. Įeit. Ver
telis — Vilniaus miesto komendan
tas.

TĘSINYS Iš LD Nr. 3

Karininkų pareigingumas
Daugeliu atvejų išlikusieji nuo 

komunistų persekiojimo karininkai 
nepaliko vienų kareivių, bet vado
vaudami jiems įsijungė į kautynes 
prieš raudonuosius. Karininkai ta
me neaiškiame ir rizkingame laiko
tarpyje, negaudami net jokių nuro
dymų, bet labai vertindami padėtį 
ir vietos reikalavimus, savo inicia
tyva padėjo išsivaduoti kareiviams 
iš raudonųjų.

Tačiau čia reikia pastebėti, kad 
buvo karininkų ir kitokių pažiūrų 
bei išsiauklėjimo. Vieni jų, ar tai 
dėl baimės, ar tai dėl menko pa
reigingumo, kai tik karas prasidėjo 
ir laimingai atsipalaidavo nuo rau
donųjų, paliko kareivius jų likimui, 
pasikrovė automašinas turtų, žino
ma, ne savų, ir išvyko Lietuvos gi- 
lumon, atsieit į savas tėviškes.

Taip, pavyzdžiui, padarė inten
dantūros pulk. Įeit. Drazdauskas iš 
Trakų įgulos, o kiti, civiliais dra
bužiais apsirengę, iš tolo stebėjo 
įvykius ir laukė. Atrodo, kad jų 
samprotavimas buvo toks: jeigu 
viskas bus gerai, tai ir mes prisidė
sime, o jei ne — spruksime! Pana
šiai yra padaręs Vilniaus įgulos pik. 
lt. Pažemeckas ir adm. kpt. Eler- 
tas. Buvo ir trečia grupė karininkų, 
iš Varėnos poligono, organizuotai, 
t. y. rikiuotėje, išvyko Lietuvos gi
lumom šioje organizuotoje grupėje 
buvo apie 400 karių, kurie, jų ne
laimei, buvo Alytuje internuoti ir 
išsiųsti į Vokietijų belaisvių stovyk
lom

Dalis karių neturėjo galimumų 
atsipalaiduoti nuo raudonųjų Lie
tuvos teritorijoje. Bet vėliau, pir
mai progai pasitaikius, jie pasidavė 
vokiečiams. Suprantama, kad Vil
niaus įgulos vadovybei jie taip pat 
rūpėjo. Vilniaus įgulos vadovybei 
buvo iš anksto žinoma, kada juos 
vokiečiai veš pro Vilnių į Kauno 
belaisvių stovyklas ir jei kurių eša- 
lonų negalėjo paimti savo globon, 
tuojau pranešdavo Kauno komen
dantui apie ateinantį transportų.

Sunkiomis sąlygomis ir su nuo
stoliais lietuviams kariams teko at
sipalaiduoti nuo raudonųjų, sunkio
mis sąlygomis teko kautis prieš 
tuos pačius raudonuosius, sunkio
mis sąlygomis teko atstovauti lie
tuviškuosius reikalus naujos okupa
cijos akivaizdoje — be patarimų, 
be paramos iš laikinosios Lietuvos 
vyriausybės, kurios veikla ir val
džia taip pat buvo labai sąlygota. 
Tais sunkumais naudodamiesi kai 
kas ėmėsi net destruktyvaus darbo.

Niekad netrūksta pataikūnų; at
sirado jų ir nacionalistams. Jie, 
jausdami už savęs stiprų užnugarį, 
tuojau šoko įsistiprinti, griebdamie
si net “perversmų”. Sėkmingai 
įvykdžius “perversmą” Kaune, šios 
srities specialistai atvyko į Vilnių. 
Vienas jų buvo ponas Petniūnas, ki
ti du nežinomi. Pasiteiravę įgulos 
štabe apie padėtį, nuvyko į vieno 
pulko batalijoną, vadovaujamą kpt. 
Rusecko ir pasiūlė kareiviams įvyk
dyti perversmą, prieš tai paaiškinę 
apie naują nacionalistų partiją. Kai 
tik buvo paminėtas žodis “partija”, 
kareiviai griebėsi ginklų pervers
mininkams likviduoti. Kpt. Rusec- 
kas nuo incidento sulaikė, o įgulos 
vadovybė savo ruožtu pasiūlė jiems 
tojau apleisti Vilnių...

Nepavyko nė pačių vokiečių mė

ginimas Vilniaus įgulą oficialiai 
įtraukti į savo norų aparatą. Vil
niaus įgulos štabas, kuriame buvo 
du Lietuvos kar. generolai, 2 aukš
ti valdininkai ir štabo aukštesniųjų 
pareigūnų, suktai, bet sėkmingai 
išlaviravo, atsakydamas, kad šta
bas nesanti jokia tautos atstovybė 
ir negalįs kalbėti ar veikti “tautos 
vardu”. Tą kalbą vokiečiai suprato. 
Liepos 26 gautas iš vokiečių pik Z. 
raštas, kad Lietuvos kariuomenė 
turinti būti paleidžiama. Vilniaus 
atstatymo tarnybai palikta 60 kari
ninkų ir 1800 puskarininkių bei ei
linių. Iš jų turį būti suformuoti su
sisiekimo tvarkymo, ryšių ir darbo 
batalijonai.

Paleidžiami kariai vyko tvarkin
gai ir išvykdami gavo drabužius, 
avalinę ir baltinius. Pasiliko tik sa
vanoriai.

Lietuvos Apsaugos Daliniai
Vokiečiams Lietuvą okupavus, 

dalis sukilėlių, kovojusių prieš ko
munistus, persiorganizavo į karines 
formacijas ir sudarė įgulas dides
niuose Lietuvos teritorijos centruo
se. Didžiausia karinė formacija bu
vo Kaune. (Ten buvo keli batalijo
nai, ginkluoti lengvaisiais pėstinin
kų ginklais). Kiek mažesnės karin. 
formacijos buvo Šiauliuose, Pane
vėžyje, Marijampolėje, Plungėje ir 
kt. Atrodo, kad šių formacijų demo
bilizacija nepalietė, nes tai buvo ne 
Lietuvos kariuomenės vienetai, bet 
sukilėliai, susibūrę į karines forma
cijas. Taigi, Lietuvos kariuomenę 
likvidavus, visvien dar liko karinių 
dainių. Susidarė neryški padėtis, 
kuri užtruko keletą savaičių. Tik į 
Vilnių atvykęs gen. maj. Wysickis 
ėmėsi naujos akcijos.

Prasidėjo Lietuvos Apsaugos Da
nių kūrimas. Vilniaus įgulos vado
vybė apsisprendė nepalikti vienų 
liet, karių vokiečiams; nutarė ir 
karininkai pasilikti ir kartu laukti 
tolimesnių įvykų eigos. Galvota, 
kad reikia išnaudoti progą ir nau
jai kuriamą ginkluotą pajėgą ir ją 
bandyti kreipti taip, kad ji būtų 
naudingai Lietuvai tiek dabar, tiek 
ateityje.

Iš karto vokiečiai sutiko, kad bū
tų organizuojama 10 batalijonų, vė
liau pridėta dar 10. Vienetų orga
nizacinis vaizdas toks: LAD štabas 
Kaune, Apygardų štabai Vilniuje, 
Kauno Apygardos št. Kaune, 
Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje.

LAD komplektuojama tik iš sava
norių, jokių mobilizacijų LAD šta
bas neskelbia.

LAD organizacijoje siekta:
1. Turėti karinius štabus visoje 

Lietuvos teritorijoje;
2. I štabus įjungti kiek galima 

daugiau aukštesnio laipsnio ir pa
tyrusių karininkų;

3. Vilniaus apygardai siekti įsi
tvirtinimo 1920 metų sutartimi nu- 
statybos sienos ribose. Atidžiai se
kant ir įvertinant karinių veiksmų 
eigą bei poitinę situaciją, daryti 
viską, kad mums priklausytų gaba
las Pinų balų ir tarp Pastovių bei 
Mogiliovo esantieji kreidos laukai.

4. štabams su vokiečiais palaiky
ti santykius taip, kad būtų galima 
išsilaikyt iki mums patogaus karo 
veiksmų stovio ir palankios politi
nės konjunktūros susidarymo, kad 
pasitraukianti vokiečių okupacija 
mus rastų pasirengusius pasiprie
šinti prieš galimą naują sovietų o- 
kupaciją;

5. Bibliotekas, archyvus, istorinę 
medžiagą paslėpti ir atėjus laikui 
grąžinti Lietuvos vyriausybei.

Komplektavimas
Batalijonams karininkų, puskari

ninkių ir eilinių komplektavimas 

nesudarė sunkumų. Jų buvo pakan
kamai. Teko susirūpinti tik apy
gardų ir jų štabų komplektavimu.

Susidarė toks vaizdas:
LAD štabo viršininkas — gen. št. 

pulk. Rėklaitis; Vilniaus ap. vadas
— gen. št. pulk. Kriaunaitis; jo št. 
virš. — gen .št. pulk. lt. Jurnevi- 
čius; Kauno ap. vadas — pik. Itn. 
Labutis; štabo virš. — gen. št. pik. 
Itn. Jankauskas; Šiaulių ap. vadas
— gen. št. pik. Itn. Vertelis; štabo 
virš. — gen. št. kpt. Kazakaitis; 
Panevėžio ap. vadas — pik. Genys, 
štabo virš. — gen. št. maj. Bliud- 
ninkas.

Gestapo agentų veikla
Grupė lietuvių, įstojusių Gestapo 

tarnybon vokiečiams Lietuvą oku
pavus nepasiliko tik stebėtojais. 
Jie energingai ir aktyviai savo veik
lą išvystė jau pačioje vokiškos oku
pacijos pradžioje. Jie siekė ir vi
sas lietuviškas ginkluotas jėgas, 
kurios tada buvo Lietuvos teritori
joje, paimti savo globon.

Vilniuje tą jų norą įgyvendinti 
nepasisekė, tačiau kitur jie gink
luotąsias pajėgas kotroliavo; taip, 
pavyzdžiui, Kaune, vietinė įgula bu
vo visiškoje gestapo kontrolėje, 
čia ypač pasyžymėjo aviacijos mj. 
Šimkus, Itn. Dagys, kpt. švilpa, mjr. 
Pyragius ir eilė puskarininkių.

Būtų daug istorijų iš gestapui 
parsidavėlių ir pataikūnų veiklos, 
bet tai jau kita tema.

Grįžtant prie LAD, reikia pasaky
ti, kad vokiečių tikslai jų atžvilgiu 
nebuvo aiškiai formuluoti, nei žino
mi.

1941 m. pabaigoje ir 1942 m. pra
džioje LAD štabui išryškėjo, kad 
kaip tiktai užnugario apsaugai 
bus panaudoti LAD lietuviškieji 
daliniai. Suprantama, kad apsaugos 
reikalai nesiribos Lietuvos teritori
ja, o mūsų batalijonams gali tekti 
išvykti ir už Lietuvos ribų. Jeigu 
batalijonai būtų panadoti tik vidu
riniame bare — Baltgudijoje, tai 
būtų arčiausiai Lietuvos ir tam tik
ra dalimi tenkintų Lietuvos aspira
cijas ir būtų gal ir naudinga turėti 
savo ginkluotas jėgas šiame ruože. 
Bet teko skaitytis su faktu, kad vo
kiečiai LAD štabo pageidavimų ga
li visiškai nepaisyti ir batalijonus 
panaudos ten ir taip, kaip jiems bus 
naudingiau ir reikailnga. Padėtis 
brendo nemaloni.

Tačiau ir tokioje padėtyje reikė
jo orientuotis, šiandieną, žiūrint iš 
perspektyvos, daug kas kitaip atro
do. Gi tuomet net ir opiniją formuo
janti pogrindžio spauda savo išga
ningame žvilgsnyje į vakarų sąjun
gininkus turėjo silpną pusę: tikė
tis, kad anglo-saksai pirmiau oku
puotų Lietuvą už rusus, operaciniu 
atžvilgiu buvo didelis nesusiprati
mas (šiandieną žinoma, kad ir peli
niu požiūriu iš jų nebuvo galima ti
kėtis išvadavimo, nes jie patys Pa
baltijį buvo atidavę savo sąjungi
ninkams - sovietams. Red.). B. d.

Netrukus ''Lietuvių Dienų" leidykla išleidžia
IGNO ŠEINIAUS

VYSKUPAS IR VELNIAS
Pomirtinis vieno žymiausių vyr. kartos ra- 

šytojų-beletristų 
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.
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MIKULSKIUI ATMINTI...

Atkelta iš 13 psl. 
liniai filosofijos veikalai, ne veltui 
jis juos skaitė. Dabar jis perkraty
davo visas tas skaitytas mintis, 
perleisdavo jas per savo kritikos 
prizmę, išgyveno ir dėstė savo ne
paprastai įdomias ir originalias idė
jas. Mokėjo daug svetimų kalbų ir 
kiekvienu klausimu buvo tartum 
gyvoji enciklopedija. Net ligi 
smulkmenų! Atsimenu, kartą, jis, 
bevartydamas Herderio Enciklope
diją, “pasipiktino” klaida. Girdi, 
kažkurį ten žuvis pažymėta gyve
nanti tokiame štai jūros gilume, o 
iš tikrųjų ji gyvena giliau. Daktaras 
tą pat dieną nusiuntė laišką Enci
klopedijai. Po poros savaičių gavo 
atsakymą ir padėką: Mikulskis bu
vo teisus, klaida bus pataissyta.

Retai tačiau viename žmoguje ga
li taip darniai jungtis filosofija ir 
praktiškoji realybė. Jis buvo ne 
tik gyvenimo stebėtojas, bet ir la
bai aktyvi jo dalis, švietimas, tei
sinis gyvenimas, administracijos or
ganizacija, net keliai — visur jis 
buvo kupinas sumanymų ir idėjų. 
Visais tais klausimais dažnai rašy
davo spaudoje, atsiliepdamas, taip 
sakant, į kiekvieną gyvenimo ner
vą.

Savo tarnyboje buvo toks punk
tualus, kad telšiškiai, sako, pagal 
Mikulskį savo laikrodžius minutės 
tikslumu nustatydavo. Nepriklausė 
dešiniam sparnui, bet buvo visada 
toks tolerantiškas, kad iš savo idė
jinių priešų turėjo pačius geriausius 
draugus. Diskusijose ir prakalbose 
žmonės juokėsi iki ašarų, nes Dr. 
Mikulskio žodis buvo persunktas 
tiesiog klasišku humoru.

Kokia likimo ironija! Tas judru
sis daktaras paskutinius gyvenimo 
metus praleido suparalyžuotas. Tas 
nepakeičiamas linksmas kalbėtojas 
negalėjo ištarti nė vieno žodžio ir 
tik raštu tegalėjo pareikšti namiš
kiams būtinuosius dalykus. Tas, 
kuris mylėjo Žemaitiją kaip tik 
žmogaus širdis gali mylėt, — mirė 
toli nuo jos... Nesuruošė Telšiai iš
kilmingų laidotuvių savo patriar
chui... Bet jo asmenybė bus ilgai at
minty kaip graži žemaičių žemės 
legenda.

Dr. J. Mikulskis mirė sausio 8 d. 
Villefranche ligoninėj, Prancūzijoj. 
Gimęs 1885 m. medicinos mokslus 
išėjo Vienoj. Buvo Telšių apskri
ties gydytojas.

Dr. J. Mikulskis buvo darbšti ir 
stipri asmenybė. Priklausė tai prieš
karinei inteligentų kartai, kuri ak
tyviai dalyvavo tautos sąmonės 
brandinimo darbe ir kėlė pirmąją 
naštą Nepriklausomos: Lietuvos 
veikloje. Dirbo Valstiečių Liaudi
ninkų Partijos rėmuose ir artimai 
draugavo su K. Grinium ir M. Šle
ževičium.

Be minėto meškeriojimo hobby, 
buvo didelis filatelijos mėgėjas; tu
rėjo vieną žymiausių pašto ž. rinki
nių Lietuvoje. Kaip filatelistas bu
vo žinomas ir užsieniečiuose.

1909 vedęs J. Dirmontaitę (mirė 
1933) išaugino dvi dukteris: Janiną 
Liutkienę, kuri tėvą globojo pasku
tiniaisiais jo gyvenimo metais, ir 
Danutę Baublienę, gyvenančią JAV.

Iš Lietuvos dr. Mikulskis pasi
traukė jau sunkiai sirgdamas ir su
paralyžuotas 1944 metais; jį išsive
žė Baublių šeima. Po karo ligonis 
buvo dukters Janinos ir žento Liut
kaus globoje.

KNYGOS IR AUTORIAI
Knyga apie mus visus

M. Krupavičius, žinomasis poli
tikas ir visuomenės veikėjas, šiuo 
metu kad ir neidamas atsakingų 
pareigų, vis dėlto iš visuomeninės 
veiklos savęs dar “nenurašė”. Tuo 
tarpu ruošia aktualiosiomis visuo
meninėmis temomis straipsnių rin
kinį, persikėlęs gyventi į Chicagą, 
žada prisėsti prie atsiminimų, kurie 
būtų daugeliui didžiai įdomūs, o jų 
ligi šiol bendrais apmatais tėra ap
dorota dar vos apie 400 mašinėle 
rašytų puslapių.

Lietuvių saleziečių spaustuvė Ita
lijoje išspaudė jo straipsnių rinkinį, 
pavadintą “Lietuviškoji išeivija”. 
Jis dedikuotas: “Tau, kryžiuojamo
ji Lietuvėle”. Pasakytume — tai ug
ningas protestas prieš Lietuvos o- 
kupaciją ir išeivių nutautimą, žuvi
mą savajam kraštui ir tautai. Pats 
ilgą laiką eidamas atsakingas pa
reigas (ypač kaip Vliko ilgametis 
pirmininkas ir Lietuvybei Išlaikyti 
Tarnybos valdytojas), jis ne tik ta
da, bet ir dabar visą laiką itin sie
lojasi dviem gyvybinėm proble
mom: Lietuvos laisvinimu ir lietu
vybės išlaikymu. Leidinys duoda 
gausybę autoriaus pasisakymų, kaip 
jis konkrečiai į tas problemas žiū
ri ir kaip jos turėtų būti visų iš
eivių sprendžiamos. Nors kai kurie 
labai griežti teiginiai ar kiek neat
sargūs posakiai duos “knibčiams” 
progos kibti prie autoriaus, tačiau 
daugumas sutiks, jog pagrindinės 
autoriaus mintys yra teisingos. 
O tarp jų yra tokių, su kuriomis 
turėtų susipažinti ir jas įsidėti į 
širdį kiekvienas išeivis.

Autoriaus nuomone, laisvinimo 
baruose ilgainiui net “galima su
laukti tokių laikų, kada laisvojo pa
saulio valstybės mūsų kovos už 
laisvę Lietuvos nepakęs ir ją kliu
dys. Tuomet teks mums eiti į pože
mį ir ten savo darbą tęsti.” Dabar, 
kai “prie tų pačių fabrikų staklių 
dirba buv. ministeris su savo bu
vusiais ministerijų sargais, genero
lai ir kiti karininkai su savo buv. 
kareiviais, ūkininkai — su savo ku
mečiais ir darbininkais, universite
tus baigę — su pradžiamoksliais”, 
tebegalioja Maironio' žodžiai: “Pir
myn į kovą už tėvynę”. Tais pačiais 
žodžiais kreipiasi į mus ir mūsų są
žinės, kieno jos dar nėra numarin
tos, mūsų tėvynė Lietuva. Visus 
vienodai saisto šventoji laisvinimo 
pareiga — ir visi turės už tai at
sakyti prieš Dievą ir prieš tėvynę, 
sako autorius.

Nurodęs, kad “mums reikia žy
diškų metodų, solidarumo, vienin
gumo ir atkaklumo ginant nuo sve
timų įtakų savo tautinę sąmonę 
bei turinį”, — iš jų daugiau kaip 
2.000 metų patirties, — autorius 
ypač pavojinga laiko šiaurės Ame
riką. čia “į amerikonišką vamzdį 
ar katilą (tautybės tirpinimo) len
da patys ateiviai: šiaudadūšiai, ma- 
žaširdžiai, minkštanugariai, bedva
siai ir tuščiaviduriai, kurie nori 150 
procentiniame amerikonizme pa
skandinti savo tautinę kilmę”, kai 
iš tikro “laisvę mes turime tam, 
kad galėtume kalbėti ir veikti už 
pavergtuosius, priverstus tylėti sa
vo brolius. Tai švenčiausioji išeivi
jos pareiga.”

Konkrečiai pirmoj eilėj autorius 
stato Lietuvos laisvinimo ir PLB 
problemas, kovoja prieš susiskal
dymą, savitarpio intrigas, pasidavi
mą svetimųjų įsravoms. O okupan-

PREL. MYKOLAS KRUPAVIČIUS

tas kiekvieną progą išnaudoja kir
šinti vienus prieš kitus, dergti ir 
šmeižti. Autoriaus teigimu, “už 
siunčiamus iš JAV-bių siuntinius į 
okupuotus kraštus tik 1957 m. Mas
kva gavo muito apie 3,5 mil. dolerių. 
Tais pinigais ji gali čia išlaikyti vi
sas savo agentūras ir agentus, štai 
iš kur tas bolševikų “kilniaširdiš
kumas”. Jie nekliudo Amerikai sa
vo pinigais griauti save bolševikų 
rankomis”...

įsidėmėtini ir jo 16 “punktų saky
mų”, kaip reikia žiūrėti į tėvynės 
meilę ir ko verti visokie mėginimai, 
įvairiomis skraistėmis prisidengus, 
varyti nutautinimo darbą, juo la
biau, kad pats veikalas dvasinės vy
resnybės leistas. Tat padės dar 
kartą išryškinti, kur nutautinimo 
politika kartais mėginama dengti 
religiniais sumetimais. A. Vr.

— Detroite sudarytas kun. Antano Milu
ko monografijai išleisti komitetas. Komi- 
tetan įeina: pirm, tėvas dr. T. Žiūraitis, O. 
P., vicepirm. dr. J. Pikūnas, sekr. inž. V. 
Kutkus, reikalų ved. žurnalistas V. Mingė- 
la, kuris yra monografijos autorius, kasi
ninkė Lidija Mingėlienė ir iždo globėjai— 
rašytoja Alė Rūta Nakaitė ir Matas A. Mi
lukas, kunigo A. Miluko brolis. Komite
tas tikisi gausios visuomenės paramos.

Artimiesiems Lietuvoje, Sibire 
padėsite, siųsdami praktiškus daik
tus per lie tuvių vadovaujamą 

(ved. Dr. G. Valančius) įstaigą

ANAPUS
IMPORT-EXPORT

3528 Sunset Blvd., Los Angeles 26, 
California

Didelis pasirinkimas įvairių me
džiagų, vaistų ir kt. Taip pat pri
imami ir Jūsų sudaryti siuntiniai.

DARBO VALANDOS: 
kasdien 11 a. m. — 7 p. m., 
sekmadieniais 12 — 4 p. m., 

pirmadieniais uždaryta.

Telef.: NOrmandy 5-2702

ISNAUJUKNYGU
/ /

16 tėvynės ir tėvynės meilės įsaky
mų

1. Tėvynė yra Dievo kūrinys.
2. Tėvynės meilė yra įsakyta pri

gimties įstatymo ir ketvirtojo Die
vo įsakymo.

3. Tėvynės meilę Bažnyčia iškėlė 
į antgamtinę tvarką ir paskelbė do
rybe, tad

4. Tėvynės meilė yra šventas, 
dieviškas padaras, o tėvynės meilė 
— Dievo meilės atžala, todėl

5. Ne mes patys pasirenkam tė
vynę ir kalbą, bet Tas, kuris sukū
rė pasaulį ir jam tvarką nustatė, 
vadinasi, — Dievas, tad

6. Tėvynė, gimtoj kalba ir tėvy
nės meilė nėra žmogui laisvai pasi
renkamas ir mainikaujamas daly
kas.

7. Kas sąmoningai Dievo valią 
keičia, atsižadėdamas savo tėvy
nės, gimtosios kalbos ir tautinių pa
pročių, Dievo valiai priešinasi ir 
tuo būdu nusideda Dievui ir tėvy
nei.

8. Tobulas katalikas niekad ne
gali nutausti. Toks katalikas visada 
pasilieka savo tėvynės vaikas, ne
paisant kokiame krašte jis būtų gi
męs ir kokiose sąlygose gyvenęs. 
Savo vaikų jis neatiduoda sveti
mam kraštui.

9. Užmiršęs savo gimtąją kalbą 
savo tėvynės nenustoja, lygiai ne
pasidaro tėvyne tas kraštas, kurio 
jis kalbą pasisavino.

10. Svetimos pilieybės priėmimas 
neatpalaiduoja išeivio nuo pareigų 
tėvynės atžvilgiu. Ir toks lietuvis 
išeivis aktingai dalyvauja Lietuvos 
išlaisvinimo darbe darbais ir auko
mis.

11. Išeivio šventa pareiga išlaiky
ti lietuvybę ir tautinę kultūrą. To
dėl šeimos kalba yra tik lietuvių 
kalba, skaitoma ir palaikoma lietu
viškoji spauda ir literatūra, kultū
rinės ir laisvinamosios politinės or
ganizacijos ir lietuviškos parapijos 
bei mokyklos.

12. Tėvynė kaip aukščiausias že
miškasis gėris gali pareikalauti sa
vo gerovei aukščiausios aukos ligi 
gyvybės imtinai.

13. Juo daugiau vargsta tėvynė, 
juo daugiau privaloma ji mylėti ir 
remti. Lietuvos laisvinimas yra 
šiuo metu išeiviui svarbiausia pa
reiga.

14. Lietuviui aukščiausia elgimosi 
norma yra Dievo įstatymas ir tė
vynės gerovė. Jei tėvų įsakymas 
yra priešingas tėvynės reikalams, 
o tėvynės (jos valdžios) reikalavi
mas — priešingas Dievo įstaty
mams, jų negalima klausyti.

15. Tėvynės meilė yra religijos 
dalis, tad tėvynė ir tėvynės klausi
mai priklauso religiniai-doroviniai 
sričiai.

16. Visų religiniai dorovinių rei
kalų sargyboje stovi kunigas, tad ir 
tėvynės meilė - jo pašaukimo sritis.

M. Krupavičius, Lietuviškoji išeivija, 
121 - 123 psl.

Atsiųsta paminėti

Kipras Bielinis, Dienojant. Spaudos drau
dimo laikų atsiminimai. Išleido Amerikos 
Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos (LSS). 
Literatūros Fondas. 464 psl., kietais vir
šeliais, $6.00. Gaunama pas platintojus ar
ba adresu: K. Bielinis, 70 Fifth Avenue, 
9th floor, New York 11, N. Y.
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LIETUVIU

DIENOS
BALANDIS/APRIL 1959

.— Lietuvių Dienų žurnalo koncertas-lite- 
ratūros vakaras bal. 5 d. Los Angelėje pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Dainos ir muzi
kos programos dalį atliko sol. H. Swag- 
gart, violončelistas V. Dapšys ir vyry ok
tetas "Daina"; solistams akomponavo R. 
Buell, oktetui — muz. B. Budriūnas. Savo 
kūrybos skaitė: J. Gliaudą, A. Gustaitis, 
D. Mitkienė, A. Nasvytytė ir J. Tininis; A. 
Griciaus poezijos paskaitė V. Mitkutė. Pra
nešinėjo Z. Balsytė. Žurnalą, kuris šiuo 
koncertu pradėjo dešimtmečio minėjimą, 
vietos org-jų atstovai sveikino žodžiu. Iš 
gauty sveikinimy rašty ypač paminėtinas 
dr. J. Prunskio sveikinimas: jis prie svei
kinimo pridėjo pasiūlymą — ta proga 
paskelbti iliustruoto reportažo konkursą, 
jo premijai skirdamas $100. Redakcija šį 
sveikinimą ir pasiūlymą priėmė su dide
liu džiaugsmu ir dr. Prunskiui širdingai vi
sų žurnalo bendradarbių vardu dėkoja.

Reportažo konkursas bus paskelbtas ki
tame LD numeryje.

Negalėdama visų asmeny, prisidėjusių 
prie koncerto-vakaro pasisekimo išvardinti 
pavardėmis ir jiems atskirai padėkoti, LD 
redakcija labai dėkoja visiems bendrai; 
ypatingas dėkui kat. motery sąjungos na
rėms, kurios pasidarbavo vaišindamos sve
čius ir programos dalyvius ir visą gautą 
pelną paliko žurnalui. L. Reivydas padarė 
nuotraukų visiems programos dalyviams 
nemokamai. Visiems, visiems dar kartą di
delis ačiū!

— LB Los Angeles sk. balandžio 12 d. 
turėjo susirinkimą, kuriame aptarta eilė 
veiklos klausimų. Valdybon išrinkta: J. 
Ąžuolaitis, pirm., K. Liaudanskas, vice- 
pirm-, D. Karaliūtė, sekr., T. Grikinas, ižd., 
O. Razutienė, jaunimo reikalams, V. Bakū- 
nas, klutūros ir švietimo, A. Skirius, Kul
tūros Fondo atst. Vienu balsu nutarta pa
spartinti užleistą Lietuvių Namų įkūrimo 
reikalą.

— Jaunieji ir senieji Los Angeles Vyčiai 
šios vasaros pikniko pelną nutarė skirti 
studentų stipendijų fondui.

— Los Angeles RKL Susivienijimo 42 
kuopos piknikas šiais metais įvyksta liepos 
4 d. Buena Parke, Burbanke.

— Los Angeles Šv. Kazimiero liet. par. 
choras, dramos sambūris ir vyrų oktetas 
gegužės 10 d. stato G. Veličkos veikalą 
"Žydintis vasaros vėjas". Turinys iš Lie
tuvos kaimo jaunimo gyvenimo; daug dai
nų. Režisuoja autorius G. Velička. Vaidi
nimas vyks Immaculate Heart College au
ditorijoj.

PASIKEITUS JŪSŲ ADRESUI, 
neužmirškite pranešti administracijai — 
Jūs žurnalą gausite laiku, o adm-ja ne
turės naujų dvigubų išlaidų, nes reikia 
mokėti už grąžintus egz. ir vėl mokėti už 
pasiuntimą nauju adresu.

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 įstaigoje

9204 S. Broadway, Los Angeles, Cal.

XKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FOTO KONKURSAS
Kadangi dėl neilgo ir nepatogaus žie

mos laiko daugelis fotografų konkurse 
dalyvauti nespėjo, prašant konkurso laiką 
pratęsti, LD redakcija konkurso terminą 
prailgina iki spalio mėn. 1 d. Tikimės, 
kad per tą laiką spės įsijungti ir toliau 
gyvenantieji fotografai.

"Lietuvių Dienos", minėdamos savo de
šimtmetį, skelbia foto konkursą.

Tikslas:
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. spalio mėn. 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 dirbdin- 
ti; 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 konkursui pasibaigus.

Parodos žiūrovai bus kviečiami išrinkti 
geriausią nuotrauką, už kurią bus skiria
ma žiūrovo premija-

Pastaba: Anksčiau manyta skelbti pa
roda neįvyko dėl to, kad pratęstas kon
kurso terminas.

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.

— Prof. Alfred Senn, Pennsylvanijos u- 
to profesorius, grįžo iš Europos, kur skai
tė keletą paskaitų Oksfordo ir Londono 
universitetuose lietuvių kalbos ir kalboty
ros klausimais.

Veikalą "The Emergence of Modern 
Lithuania" parašė jo sūnus istorikas Dr. 
Alfred Erich Senn, kuris dabar dėsto Rytų 
Europos istoriją Rutgers un-te, Newark, N. 
J. Jo adresas: Dr. Alfred Erich Senn, De
partment of History, Rutgers University, 
Newark, N. J. Jis labai domisi lietuvių 
tautos ir Lietuvos reikalais, taip pat skai
to LD žurnalą.

— Dipl. S. Lozoraitis, Roma, patiekė pra
nešimą apie padėtį sovietų okupuotoje 
Lietuvoje Europos Tarybos Patariamosios 
Asamblėjos Specialiai komisijai, kuri rūpi
nasi neatstovaujamų Taryboje tautų inte
resais. Min. Lozoraitis taip pat atsakinėjo 
į gausius komisijos narių klausimus įvyku
siame posėdyje.

Europos Taryba yra tarpvalstybinė orga
nizacija; ji turi dvi dalis: I — Patariamoji 
Asamblėja, kurią sudaro Europos laisvų 
valstybių parlamentų išrinkti delegatai; II 
— Ministerių Taryba, kurioje dalyvauja tų 
valstybių užs. reik, ministerial.

— T. Stasaitė, Cleveland, Ohio, už šokį 
"Mirštanti gulbė" televizijos programoje 
laimėjo I premiją. Televizijos programose 
Australijoj sėkmingai pasirodo taip pat jau
na liet, baletininkė Ramona Rataitė.

— Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija 
paskelbė parūpysianti stipendiją Amerikos 
universiteto studentui, kuris ištirs ir para
šys studiją apie pirmųjų lietuvių atvykimą 
į JAV-bes.

— Ach. J. Mulokas paruošė lietuviško 
stiliaus bažnytėlės projektą; statys sale
ziečiai prie Cedar Lake, netoli Chicagos.

— Venecueloje vienas miestas dar 18 
amžiuje įkurtas Šv. Kazimiero vardu. JAV 
lietuviai turi 20 šv. Kazimiero parapijų. 
Romos jėzuitų žurnalas "Civita Cattolica" 
š. m. kovo 7 d. išspausdino žymaus Rytų 
problemų specialisto Ullesie Alessio Flo- 
ridi straipsnį apie šv. Kazimierą ir Lietuvą. 
Talkininkavo tėvas Rabikauskas.

— Paryžiuje suruošta Foyer des Artists 
galerijoje Kanadoj gimusio liet. dail. Kęs
tučio Račkaus meno paroda. Ją globojo 
Kanados ambasados kultūrinio skyriaus 
šefas.

— Juozo J. Bačiūno parašas praėjusiam 
LD nr. prie rašinio apie A. Vanagaitį klai
dingai atspaustas Jono vardu; dėl korek
tūros klaidos autorių atsiprašome.

— Okupuotos Lietuvos spauda rašo, kad 
R. Paškevičius, nugalėjęs tūlą Akoplaną 
tapo visų sovietų stalo teniso čempionu. 
....— A. Čelkis, gyv. Alaskoj, praėjusias 
atostogas praleido P. Amerikoje, o šias 
žada vykti į Didžiojo vandenyno salas.

— Kun. A. Stasys, Chicago, III., ir dr. 
Kirstukas su seserimi Aldona dviejų sa
vaičių atostogas praleido Kalifornijoje; ta 
proga aplankė LD leidyklą ir užsimokėjo 
prenumeratą metams į priekį.

— "Ačiū už gražų žurnalą", — rašo 
užsimokėdamas prenumeratą J A. Stiklo- 
rius, Vliko vice-pirm. Balandžio 11 d. jis 
skaitė paskaitą amerikiečiams apie komu
nizmą ir nacionalizmą.

JONAS JURGILAS, M.D.
10713 White Oak Ave.

(kampas Chastworth Blvd.)

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..

KA VEIKIA SKAITYTOJAI
/

— J Rapšys iš Chicagos sumokėjo LD-nų 
prenumeratą už trejus metus į priekį; dr. 
V. F. Kaunas iš Cicero, 111., Lith. Naturali
zation and Social Club iš Worcester, Mass, 
užmokėjo prenumeratą už dvejus metus.

— Mrs. J. Linkus iš Edwardsburgs, Mich, 
užsimokėjo prenumeratą iki 1960 m. ge
gužės 1 d.

— G. B. Sitko iš Seattle, Wash., užsi
mokėjo LD prenumeratą už dvejus metus 
į priekį
....— Kan. A. Steponaitis, Los Angeles, Ca
lif., LD koncerto proga paaukojo $5.00; 
S. Mažionytė LD-noms paremti paaukojo 
$5 00. Nuoširdus ačiū!

— Kun. J Pragulbickas iš Elizabeth, N. 
J., apmokėjo už 2 pren. Anglijoj ir Ispa
nijoj. Dėl valiutos suvaržymų ar kurso 
skirtumų, taip geriausiai padėti ne tik sa
vo artimiesiems Europoj bei Pietų Ameri
kos kraštuose, bet ir LD žurnalui.

— LD red. Clevelande V. A. Braziulis 
vėl surado 2 naujus LD prenumeratorius.

— Smuikininkas V. Kušleika, kurio įspū
džiai iš Lenkijos buvo paskelbti LD Nr. 6, 
1958, vedė J P. Mueller, kuri dirba Penn
sylvanijos un-to ligoninėj.

A- Budreckas, Real Estate brokeris, Chi- 
cagoje; jo vedama nekilnojamo turto pir
kimo-pardavimo įstaiga sėkmingai veikia 
jau 6 metai (4081 Archer Ave., Chicago 
32, III.). A. Budreckas neseniai praleido 
atostogas JV vakaruose ir "Drauge" iš
spausdino plačius įspūdžius apie Los An
geles bei Kaliforniją.

A. Budreckas, Real Estate broker, Chi
cago, III-

LITHUANIAN REALTY
COMPANY

Charles Luksis Realtor
Phone: EX. 4-2986

3020 Wilshire Blvd. 
SANTA MONICA, CALIF.

Mielai patarnauja norintiems pirkti- 
parduoti namus ir sklypus; apdraus
ti automobilius, namus ir kitokį 

turtą; gauti paskolas.
Atlieka notaro darbus. ..

20



LITHUANIAN LANDSCAPE with statue of St. John. SV- JONAS prie kelio iš Molėty į Videniškį (Iš nuotrauką foto konkursui). K. Daugėla

Lithuania Will Rise Again
On March 8, 1959 Lithuania’s Patron Saint Casimir was honored at 

ceremonies in Rome, Italy. Attending the 500th anniversary of the saint's 
birth were dignitaries from the Vatican and officials of the Italian Govern
ment. The principal address was delivered by MARIO SCELBA, former 
Prime Minister of Italy. A part of his address follows in translation. Ed.

The Communist leaders have shown that they still subscribe 
to the imperialism of old, except that today it is masked and strength
ened by terrorist totalitarian regime. In the interests of preserving 
the dynastic interests, Russian Czardom of 1864 aimed at oblite
rating Lithuania from the map and exterminating the Lithuanian 
people. This aim is shared by the Communist rulers. The means 
have not changed. The incorporation into the Soviet Union of Lith
uania and the other Baltic States as well as the satellitization of 
Poland, Czechoslovakia, Hungary, Roumania, Bulgaria and Albania, 
and the occupation of East Germany contrary to all treaties — this 
is the fiercest act against freedom ever committed in the civilized 
world...

The incorporation of Lithuania and the other Baltic States into 
the Soviet Union — free nations become victims of a slave regime — 
tells us how far we can trust the world of the Communist leaders...

Concerned about the preservation of peace, the West unfortu
nately is forced to look on passively at the most heinous of crimes, 
crimes never before recorded in the history of the world.

Communist imperialism igneores the language of different 

countries. The Russian language is forced upon them. By destroying 
the national language, the Communist leaders believe they will 
destroy the culture, which with religion is the strongest preservative 
of national individuality...

The conduct of the Communist rulers is clear proof of the re- 
sistence of the Lithuanian nation. Despite the crudest oppression 
and political terrorism, despite crippling deportations, the Moscow 
rulers and their helpmates have not succeeded in breaking the Lith
uanians; they have not succeeded in severing the ties with their 
religion which the Lithuanians practice even in the forced labor 
camps; they have not succeeded in killing the Lithuanian thirst for 
freedom and independence.

Empires that appeared to be everlasting have fallen never to 
rise. Dictators who have terrorized the world have all come to tra
gic end.

It is for this reason that we believe that the subjugated nations 
will become free again. Many free communities will take the place 
of the dictatorships. We may say with Benedict XV that nations 
do not die. They will not die if they remain faithful to themselves. 
The Lithuanians have experienced this many times in their stormy 
history.

Subjugated many times, Lithuania rose again. The national vir
tue of Lithuania is patience. God will once more crown this 
patience.
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THE SOLEMN COMMEMORATION OF THE 500th year anniversary of the birth of St. Ca-
simir, in Rome, sponsored by the Lithuanian World Community of Italy. Many notables 
and the ordinary people attended. A special telegram was also sent by the Pope.

IŠKILMINGAS ŠV. KAZIMIERO 500mėty gi mimo minėjimas Romoj, suruoštas PLB-nės 
Italijos Krašto valdybos, kuriai pirmininkauja kun. V. Mincevičius. Atsilankė ir sveikino 
daug žymiy italy pasauliečiy pareigūny ir dvasiškiy; žodį pasakė min. Mario Scelba (žiūr. 
20 psl.); minėjimą globojo kardinolas Pizzardi. Specialią telegramą atsiuntė Popiežius.

ST. CASIMIR'S COMMEMORATION IN ROME

Extending appreciations to Mario Scelba.
PLB Italijos Krašto vald. pirm. Vincentas 

Mincevičius, šv. Kazimiero minėjimo ren-
gėjas, dėkoja Mariui Scelbai už paskaitą.

A hand clasp from Mrs. Tupini, wife 
of Italy's Prime Minister.

Kun. V. Mincevičius sveikina Italijos da
bartinės vyriausybės ministerio Tupini žmo
ną, atvykusią į šv. Kazimiero minėjimą.
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Rev. P. Ribikauskas, SJ, Professor at the 
Papal University in Rome, reads a diser- 
tation about St. Casimir, Patron of Lithu
anians.

K. P. Ribikauskas, SJ, Popiežiaus un-to 
prof., skaito paskaitą "Šventasis Kazimie
ras, Lietuviy Tautos Globėjas". Minėjime 
dalyvavo Lietuvos min. prie šv. Sosto 
P. Girdvainis, min. Lozoraitis, Italy min. Di 
Giura, JAV, Vokietijos, Prancūzijos, Airi
jos, Brazilijos sekretoriai ir eilė diplomaty.

DELEGATES AT THE COMMEMORATION of
St. Casimir in Rome, Italy.

Greeting the Irish Embassador to the Holy 
See.

Minėjimo organizatorius V. Mincevičius 
pasveikina Airijos Ambasados prie Švento 
Sosto pirmąjį sekr. Sean Eideain.



RACE TO THE GRAVE
By BALYS GRAŽULIS,

from the collection of short stories “Path in the Rye”.

Concluded from No. 3
Kemzura’s followers were fit 

to be tied, but they confined them
selves to low grumblings: “There’s 
time enough. It’s not to a wedding 
we’re going.”

The priest wearied of trying to 
hurry them; moreover the foam 
dripping from the horses’ nostrils 
began to bespatter his shoulders. 
So that he motioned his arm to the 
side and yelled at Leipus’ driver.

“Pass them!”
Striding passed Kemzura’s fol

lowing, the priest sidled up to 
Peter’s wagon, leaned over and 
whispered in his ear: “By the time 
you get there at this snail’s pace 
we will already have buried Leipus. 
Wait a bit and I’ll come over to

As Leipus’ dark bays drew ab
reast of him, Kemzura’s horse, 
until now blind to both the figure 
clad in white and the priest, layed 
back his ears, assumed a mean look, 
and lunged forward. The priest and 
the cross bearers managed to jump 
aside just in the nick of time. Lei
pus’ driver lashed his bays on the 
flanks with the reins and the horses 
broke into a gallop. But Kemzura’s 
plug would not be outdone.

Paying no attention to the tug
ging reins, he charged ahead. He 
had been so trained by his old 
master; besides, it was not to his 
liking to be passed himself.

Kemzura’s followers, forgetting 
themselves, screeched with laugh
ter.

“Give him his head, Peter! Don’t 
give in! Giddyup!” cried out one 
of the men.

“Keep it up, keep it up!” others 
joined in.

This was prompting enough for 
Leipus’ besotted driver to take up 
the challenge.

Even Peter was carried away by 
the spirit of the chase. Perhaps it 
was the old grudge against Leipus 
that prodded him to not only drop 
the reins but to roast the ribs of 
the horse with the whip handle.

And so the race of the coffins 
began.

Peter’s mother shouted some
thing or other, but her voice was 
lost in the din raised by the bois- 
trous singers. Leipus’ son ordered 
the driver to halt but since the 
latter was unable to keep the 
horses in check, he was forced to 
run behind. The priest, his mouth 
open to scold the racers, was left 
standing still, agape, one hand 
raised. There was a general com
motion. Some showed admiration, 
others, mostly of Leipus’ following, 
decried the incident and cursed 
Peter and the driver.

But everyone folowed the race, 
though there was nothing to see 
but a cloud of dust behind the 
racers. Presently a strange crack 
was heard, then a banging, and 
from the cloud of dust emerged 
the dark bays, dragging an empty, 
overturned wagon across the 
fields.

At this point everyone winced 
and set out full tilt, some to catch 
the horses, others to find the fal
len coffin. The priest himself step
ped out broadly in pursuit. At first 
he had merely followed the throng, 
but when the dust had begun to 

settle and he could discern Leipus’ 
sons hot on the heels of the gal
loping Peter and could hear angry 
voices on both sides threatening a 
brawl, he lifted the skirts of his 
cassock and came running as fast 
as he could. Without lingering at 
the roadside ditch wherein the cof
fin had tumbled and around which 
a knot of women stood quarreling, 
he headed straight for the Kemzū
ra wagon where the men were 
gathered. Only his swift coming 
prevented bloodshed.

One of the Leipus clan already 
held Peter by the lapels, while 
another was being restrained by 
two men. Peter’s confederates 
were hard by, too, and ready to 
give the Leipus men a drubbing. 
By the time the priest came be
tween the grapplers only a couple 
of weak blows had been exchanged. 
The priest’s office prevented the 
scuffle from becoming a free-for- 
all, but threats and curses continu
ed for some time.

“I’ll see that he gets his! For 
this dirty trick... As long as I live 
I won’t forget it!” shouted Stasys 
Leipus.

“He’ll remember this race until 
the day he’s laid out!” Jurgis back
ed his brother.

“I’m not afraid of you. Come on!” 
Peter shot back.

On the priest’s remonstrating 
with him, Peter explained: “I didn’t 
start the race. But if that’s the 
way you want it — the man isn’t 
born yet who can get ahead of me! 
Am I to blame because the horses 
jumped across the ditch? I didn’t 
scare them. It was that devil over 
there,” he pointed to the horse. 
“As they drew alongside, he jump
ed on them like a wild animal. Bit 
one of them on the neck and he 
shied. Is it my fault the driver 
can’t control his horses?”

By the time the priest had pla
cated the men, the horses were 
rounded up shivering with fright. 
The driver, too, turned up, more 
dead than alive. But all that was 
left of the wagon was kindling 
wood. At the coffin the women wail
ed and quarreled on. At the ap
proach of the priest, they all jump
ed to explain and to curse the 
“heretic” and to set forth their 
most ancient grudges. Only after 
a great deal of wrangling and a 
severe reproach did the priest 
manage to quiet them. He walked 
up to the coffin. The lid of the 
coffin, securely nailed down, had 
not come off; apparently as the 
wheels had bounced against the 
ditch the coffin had slid out the 
back end of the wagon without 
damage.

Wasting little time in delibera
tion, the Leipus people shouldered 
the coffin and resolved to carry it 
the rest of the way on foot. But 
having gone a short ways, the 
bearers weakened; the oppressive 
heat and the miasma emanating 
from the coffin muddled their heads 
and tripped up their legs. They 
barely made it to the Kemzūra 
wagon.

All was not well with Kemzūra 
either. Having put such herculean 
effort in the race, the little horse 
now stood motionless.

Both of the deceased, lately in 
such haste, now lay in the mid
dle of the road unable to reach 
the grave. One was in the wagon 
with a stopped horse, the other 
was on the ground among followers 
who could not carry him. If not for 
the priest they would have remain
ed in this state until nightfall, 
when help would have been sum
moned from the village. The priest 
dwelt on the love of one’s neigh
bor, on the misleading ways of this 
earthly existence; he aroused them 
and aroused himself penitently, 
until both sides were, by hook or 
crook;, brought to reconciliation. 
Even though their eyes flashed 
with anger, the sons of the deceas
ed kissed. Then Kemzura’s horse 
unharnessed and one of Leipus’ was 
dark bays was harnessed in his 
stead, and both coffins were some
how made to fit in the one wagon.

Before the double funeral pro
cession got under way, the priest 
spoke out once more; ’’And so 
death evens everything out. The 
rich and the poor, as you can see, 
are alike and finally reconciled.”

And in truth, their equality was 
perfect; not one or the other of 
the deceased could claim superio
rity; one and the same priest ac
companied them on the way to 
eternity, the same singers sang for 
both, and the two coffins were as 
one, equal.

Translated from the Lithuanian 
by Milton Stark

NOTE: In the last issue of the 
story “Race to the grave” 3rd pa
ragraph should read:

“He said he’d come after Leipus’ 
while the 4th paragraph should be
gin with

“Aha. Afterwards, that is. Leipus

P. V. RAULINAITIS
*

Insurance-Real Estate-Tax Returns

Telef.: NO 2-5433
Res.: 1972 N. Commonwealth Ave.

Los Angeles, Calif.

Parūpina namų,, automobilių ir ki
tas turto apdraudas; apskaičiuoja 
mokesčius ir surašo taksų pareiš
kimus. Jis Įrašo auto klubo nariu.

Kartu su George S. Bacon, realtor, 
padeda parduoti ir pirkti namus.

NO 3-3030
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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, ban- 
kietams, 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.
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SOVIET INEQUALITIES
IN OCCUPIED LITHUANIA

• Lithuanian and Russian Lan
guages in the Ministries .— The cor
respondence between the ministries 
and other central offices of Soviet 
-occupied Lithuania is coducted bi
lingually: in Lithuanian and Rus
sian. Where Russian officials are 
in the minority, the Lithuanian 
language is predominant. An ordi
nance making it obligatory for Rus
sian officials transferred to Lithu
ania to learn the language of the 
country, has been in existence for 
some time. Yet it did not go so 
smoothly in real life. The Russian 
officials, especially the top ones, 
were not eager to learn Lithuanian. 
This situation forced the Lithua
nian officials to use the Russian 
language for the sake of smooth 
operation of the offices.

• Salaries. — The salaries in 
ministries and other central offices 
vary to a great extent.

Officials of ministerial rank re
ceive 3000 rubles per month, their 
deputies somewhat more than 2500 
rubles. (To these sums must be ad
ded various bonuses and a cluster 
of privileges granted to officials 
having Party membership.)

The base salary per month in rub
les for —
Department heads ..........  1150-1200

(various experts get bonuses
ranging from ....................... 500-600)
Chief Engineer ....................... 1000
Bookkeeper .......................... 700-750
Typists....................................  350-425
Translators .................................. 500
Physicians........................................600
(in charge of various.. hospital de

partments ................ 1000-1200)
Permission for private praitice 

is granted, but the income derived 
this way is heavily taxed.

• Future a la Peaceful Coexis
tence as told by Radio Vilnius on 
the eve of 1959. — “They (the ’capi
talists’) would like to stop time, but 
they won’t be able to do so, because 
the chimes of the Kremlin will 
strike 12 times, the working people 
will rejoice and the imperialists 
will go to perdition...”

• Slaves’ ritual song to the Mas
ters. — “Moscow! You pronounce 
the name, and it seems as though 
you can see Red Square, silvery 
with the first snow, the towers of 
the Kremlin bathed in the rays of 
sun, the granite heights of the 
mausoleum. And you know — no 
sight is more dear and close to the 
heart of the Soviet man than this 
one”, — broadcast Radio Vilnius 
last December. The song was writ
ten by an annonymous Party bard.

• Minute Family Houses. — The 
Soviet press and the trade unions 
are carrying out high pressure agi
tation to make workers and em
ployees construct individual family 
houses. However, a Decree was a- 
dopted during the December Ses
sion of the Superior Council of the 
Soviet Union which strictly limit
ed dimentions of these family hou
ses. According to this Decree, fami
ly dwellings should not exceed a 
surface of 60 square metres, which 
corresponds approximately to the 
surface of a two-room appartment 
in Sweden. (“Labor in Exile”)



1. The Castle of Koenigsberg (Lith. Karaliaučius) built in 1255 by King Ottokar II of 
Bohemia on Old-Prussian soil. — Karaliaučiaus pilis, pastatyta čeky karaliaus Oto- 
karo II 1255 m. senprūsiy žemėje. — 2. Kaiser Wenceslas II of Germany (1376-1419), 
who forbade the Teutonic Order to fight Lithuania, because the latter was already chris
tianized. — Vokietijos kaizeris Vaclovas II, draudęs kryžiuočiams kariauti prieš Lietuvą. 
3. Landscape of Nemunas River. — "Ten, kur Nemunas banguoja..."

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
Part XVIII

ANTANAS BERNOTAS, Waterbury, Conn.

LITHUANIA STILL CAPTIVE NATION

Partial resume of remarks made by Lithuanian Diplomat Stasys 
Lozoraitis on Lithuanian Independence Day, Rome, Italy.

After the death of Queen Hed
wig, Poland expressed a desire to 
intervene in Lithuanian affairs 
once more. The Poles felt that 
Grand Duke Vytautas had too much 
power. In 1401 a new agreement 
was signed, in which Vytautas was 
assured independent rule until his 
death. For their own part, the 
Poles agreed that after the death 
of King Jogaila they wouud not 
choose a new king without the 
consent of the Lithuanians. Jogai
la was ready to give up the crown 
of Poland and go home, but the 
Poles persuaded him to stay and 
found him a new wife.

As we already know, the terri
tory of Žemaitija (the Lowlands) 
had been relinquished to the Teu
tonic Order several times. After 
the signing of the Agreement of 
1390, the Order decided to occupy 

Marienbur Castle, the Seat of the Teutonic
Order. —Kryžiuočiy sostinė Marienburgas.

the territory. It had to do this by 
force, since the native population 
was against the Order’s rule. So 
the Order built many new castles 
there and sent armies to man them. 
Soon German settless and officials 
began to swarm over the country. 
Many of the inhabitants came over 
to Vytautas’ side, others organized 
revolts against the Germans. Vy
tautas, desirous of a free hand in 
the East, temporarily tolerated the 
occupation; but in secret he made 
preparations to recover the land.

The Lowlanders (žemaičiai), un
der theleadership of their own 
dukes, revolted against the Order 
several times. They burned down 
the Teutonic city of Klaipeda. On 
other occasions they marched deep 
into the Order’s territory and de
vastated it.

In 1409 the entire territory of 
the Lowlands (žemaičiai) was prac
tically cleared of the Knights; their 
castles were burned down and the 
Knights driven away beyond the 
Nemunas river. Lithuania and the 
Teutonic Order began mobilizing 
for war. King Jogaila announced 
that he would fight together with 
Vytautas against the Order. Vytau
tas, wanting to secure his north
ern boundaries, made a non-aggres- 
sion treaty with the Knights of 
the Sword in Livonia. Then he 
began to gather his army.

(To be continued)

If the Lithuanian nation were 
situated in the wilds of Africa, pri
mitive pagans, it is likely they 
would enjoy their freedom as an 
independent people. Their diplo
mats would be received with open 
arms, their voice would be heard 
before international organizations. 
But it is Lithuania’s misfortune 
that she lies in that part of Europe 
where the Soviet Union has been 
allowed to exert her influence by 
outright conquest of free peoples 
and free countries. Subjugated by 
the Soviet Union, Lithuania’s voice 
is still, her people are cut off from 
association with the free world. 
Thus, while primitive countries 
assert their freedom and indepen
dence, Lithuania is a slave state in 
the middle of modern European 
culture.

Elsewhere in the world today 
displaced Lithuanians are able to 
gather and observe Independence 
Day ceremonies, freely and without 
fear. But this is not true in the 
Soviet Union, where commemora

FURNITURE CENTER, Inc.
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

Vedėjas - J. LIEPOMS
Phone: Victory 2-4226 CHICAGO 8, ILL. 3222 S. Halsted St.

Latvis, prityręs prekyboje, siunčia 

tion of the Lithuanian holiday is a 
grievious offense against the state. 
Despite Soviet claims to the con
trary and the alleged goodwill of 
the Soviets in international poli
tics, Lithuania remains a captive 
nation.

It is difficult to .speculate on 
when Lithuania could regain her 
freedom, even though there is con
siderable sympathy being shown 
her plight. The free world is main
ly concerned with stemming the 
Soviet tide, not with driving them 
from the territories they already 
occupy. This is equally true of 
Lithuania and East Germany. Al
lowing the possibility of a united 
free Germany through democratic 
universal vote, it follows that the 
rest of the countries under the 
Soviet flag ought to follow suit and 
decllare their independence from 
foreign Soviet rule. There is no 
question that they would, but it is 
not at all likely that the Soviet 
Union would be a cooperative part
ner...

Kas tik turi gerą skoni, 

Viską perka pas Lieponi.

LEADING TH GIGANTIC "EVACUATION DAY" PARADE in Boston, Mass., is this synchro
nized wonder of pretty Color Guards followed by their Lithuanian school's 60-piece band. 
The organization, started by Rev. A. P. Kneižys five years ago, has been awarded First 
Place in the State of Mass, and is ranked one of the top four in the nation today.

"Britų pasitraukimo" šventės metu, Bostone, 5 mylių ilgio paradą veda lietuvaitės su 
plevėsuojančia trispalve. Vėliavas lydi pagarsėjęs So. Bostono liet. par. mok. orkestras.

Photo R. A. Bričkus

SIUNTINIUS
Į Baltijos kraštus ir Sovietų Sąjungą.

Kiekvienas turi norą tėviškėje esantiems giminaičiams nusiųsti 
geriausias ir naudingausias dovanas, žinodami tai, mes užsibrėžėm savo 
tikslu siųti tikti aukščiausios kokybės prekes, kad galėtume išpildyti 
kiekvieno asmens individualų pageidavimą.

Kiekvienam siuntiniui, skirtam Jūsų artimiesiems, mes renkame 
prekes su didžiausiu stropumu.

Persiunčiame visų rūšių užsienines ir vietines prekes ir vaistus 
pagal daktarų išrašytus receptus.

Galime taip pat nusiųsti siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, 
muzikos instrumentus, darbo Įrankius, odas, foto aparatus, akinius (pa
gal receptą), laikrodžius ir kt.

Užsakymai išpildomi greit ir neaukštomis kainomis.
Gavėjas neturės daryti jokių išlaidų.
Mes jau esame gavę daugybę padėkos laiškų.
Atsiskaitymas — banko čekiais arba pašto perlaidomis.
Kainaraščiai neatidėliojant siunčiami — pareikalavus.
Prašome mums rašyti vokiškai arba angliškai.

Užsakymus ir jmokėjimus siųskite:

RUDOLFS KERLS
Bodalsvagen 19, Lidingo — Stockholm, Sweden
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LITHUANIANS MAKE NEWS
• Professor K. Pakštas was one 

of a thousand scholars attending a 
congress for geographers. I an in
terview in the Pittsburgh Press he 
urged American students to study 
more foreign languages and geo
graphy.

• A. Goštautas, newsman and 
college instructor, is compiling a 
history of Lithuanian art. It will 
have 100 illustrations and 200 pp. 
of text. There will be added some 
translations of Lithunian poetry and 
prose.

• Baritone Leonas Sodeika, Chi
cago, Ill., has been accepted by the 
Chicago Lyric Opera. He was win
ner of a musical competition.

O Paul Jasiukonis, lately of Los 
Angeles, Calif., is currently making 
films at a moving picture institute 
attached to Yale University. He 
has established a recording firm 
Litu-Garsas. The firm’s first re
lease is a recording of four Lithu
anian dance melodies as played by 
the Romas Butrimas Orchestr of 
New York. Ths record may be 
purchased by remitting tdo dollars 
to 269 Norton St., Apt. 2B, New 
Haven, Conn.

Michigan Farm Cheese
Dairy, Inc.

FOUNTAIN, Mich.
Telephone: Fountain 2301

John Andrulis, President 
Angie Andrulis, Vice-President

Gaminami tikri ir nepaprastai ska
nūs lietuviški sūriai.

Taip pat gaminam 
didelius s;rius subuvimams ir ki

toms progoms 
pagal užsakymą.

Užsisakykit, tada patys įsitikinsite.

• Assistant Professor of Biology 
Martynas Yčas, University of Syra
cuse, N. Y., is a contributor to A- 
merican medical journals. He has 
achieved recognition for his studies 
in the field of causes of desease.

• What single Lithuanian word 
has captured the interest of lan
guage scholars? It is the word 
“avis”, meaning sheep. This word 
has been given careful comperative 
study by a host of learned men, 
among them Uhlenbeck, Kluge, 
Feist, Walde nd Boisacq. Professor 
Harold H. Bender has given some 
space to “avis” in his A Lithuanin 
Etymological Index. Bender is with 
Princeton University.
Last year he was sent to West Af
rica on a disease research project.

• Vida Budrevičiūte-Aleknienė, 
Melbourne, Australia, was winner 
of a beauty contest sponsored by 
a local VT station. She received 
$1,300 and a free trip around the 
world for herself and her husband. 
She is employed as a typist at a 
technical college, her husgand is an 
young engineer.

• Dr. Francis B. Petrauskas, Ci

cero, Ill. received his doctorate in 
psychology from Loyola Univversi- 
ty. For the past four years he has 
been employed at the Great Lakes 
Naval Training Center as a psy
chologist. He has now been trans
ferred to San Diego, Calif., where 
he will take up similar duties.

• V. Doniela, Sydney, Australia, 
is a new doctor of philosophy from 
the Swiss University of Freiburg. 
Besides the University of Sydney, 
he has studied at Oxford and Hei
delberg. He is presently in London, 
England and will soon return to 
Australia to teach at his alma 
mater.

• A posthumous art exhibit fea
turing the works of the late M. 
Dobužinskis was given at the Victo
ria and Albert Museum, London, 
England. Two of the artist’s works 
are on permanent display in the 
British Museum.

KING HUSSEIN OF JORDAN and his Prime Minister Samir el-Rifai and Dr. J. K. Valiūnas, 
director of “Neris Co." during a discussion on economy and export-import relations 
during the monarchs visit in Washington, D. C.

DR. J. K. VALIŪNAS, “Neries" bendrovės direktorius (dešinėj), šiy mėty kovo 25 d. 
Washingtone su Jordano karalium Hussein (vidury) ir jo ministeriu pirm. Samir ei-Rifai 
konferencijoje ekonominiais klausimais, liečiančiais Jordaną. "Neries" bendrovei jau 
beveik 10 mėty vadovauja Nepriklausomos Lietuvos auklėtiniai dr. J. K. Valiūnas ir 
dr. J. P. Kazickas; bendrovė, įsikūrusi New Yorko centre, palaiko ryšius su visais kon
tinentais; jos vadovai nuolat finansiškai paremia lietuvybės reikalus.

• A French-Baltic group in Paris 
has published a brochure in French 
on the three Baltic States, Estonia, 
Latvia and Lithuania. It outlines 
the Soviet occupation and Commu
nist terror in the three countries.

• An Australian Music Commis
sion has awarded a two-yer scholar
ship to Lithuanian pianist I. Vilno- 
nyte. Miss Vilnonytė has also been 
well received in her recitals over 
ABC Radio (More about Vilnonytė 
read LD 1958 ??? issue, p. 25).

• Canadian-Lithuanian sports 
figure A. Tėvelis won $140.000 in 
the Irish Sweepstakes.

• The University of Indiana at 
Bloomington has published a 500- 
page work The Oral Tales of India 
compiled jointly by Dors. S. Thomp
son and Jonas Balys.

• Lithuanian Engineer Antanas 
Rudis and his wife Marija, Chica
go, Ill., have pledged $4,000 toward 
publishing four Lithuanian hand
books this summer.

• The American Opera Society 
of Chicago engaged Australian-Lith
uanian Singer D. Sutkaitytė to play 
the part of Leonora in Verdi’s La 
Traviata. The society also invited 
composer V. Jakubėnas to conduct.

SENATOR PAUL DOUGLAS at the Lithuanian Day celebration, Feb. 16, Chicago, Illinois. 
Seated near him is Mrs. J. Daužvardis. The speaker is Dr. P. Daužvardis, consul for 
Lithuania.

SEN. P. DOUGLAS Vasario 16 d. iškilmėse Chicagoje. Photo A. Gulbinskas

PIVARONAS

4622 So. Marshfield Ave.

CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone FRontier 6-1622

BAKERIES
MODERNIŠKAI ĮRENGTOS KEPYKLOS

Kepa lietuviška ruginę ir kitokių rūšių duona, 
pyragaičius, tortus ir kitokius kepsnius.



SKAITYTOJAI RAŠO

ATKELTA IŠ 2 PSL.
Padarė teigiamą Įspūdį

Šiomis dienomis gavau iš Jūsų susipa
žinti porą LD numerių. Pavarčius ir per
skaičius juos, tiek man, tiek mano šeimai, 
padarė labai teigiamą Įspūdį toks puikiai 
leidžiamas iliustruotas žurnalas. Nors esa
me neseniai čia atvykę ir pakankamai ne- 
įsikūrę, bet atsisakyti turėti šį žurnalą 
savo namuose nepajėgiu. Tad prie šio laiš
kučio siunčiu Jums penkinę ir prašau ma
no vardu visuomet jį siuntinėti.
Chicago, III. J. Indriūnas

Kviečia svečiuosna Į Kolumbiją
Geriausi sveikinimai iš mano naujojo 

lizdo... Parsivežiau daug įspūdžių, daug 
aplankiau ir pamačiau, o dar daugiau vi
suose pastebėjau malonaus draugiškumo; 
ypačiai losangeliškiy niekados nepamir
šiu.

Neseniai pradėjome mokslo metus. Man 
tenka didelė parapija ir pradžios mokykla 
su pirmosiomis gimnazijos klasėmis. Prie 
bažnyčios turiu du kunigus, vienas eina 
klebono pareigas, o kitas vikarauja. Mo
kykloj turiu du kunigus, vieną klieriką ir 
vieną broliuką, be to, dar 5 samdomus 
mokytojus. Savuose namuose pamokę ne
dėstau, užtat turėjau prašomas priimti že
mės ūkio kolegijoj ir mokytojų seminari
joj. Iš viso 14 pamokę savaitėj.

Visiems geriausi sveikinimai su linkėji
mais. Visiems Jums esu labai dėkingas. 
Lauksiu apsilankant Kolumbijoj.
San Jose Ibague, Kun. N. Saldukas
Kolumbija

Jos kovoja it liūtės-..
Lietuvybės išlaikymo klausimu rašiniai 

tikrai įdomūs. A. Baukienė ir P. Pauliuko- 
nienė, ir viena, ir kita, it liūtės kovoja 
prieš neigiamas bangas, liejančias ant vi
so, kas lietuviška. Kiek kas kovotų dėl 
lietuvybės, tikrai nieko mandresnio neį
manytų.

Aš tikiu, kad prie didelių pastangy tie
dvi moterys savo vaikuose išlaikys lietu
vybės meilę, bet trečia karta, katalikais... 
likę neišsilaikys. Kaip ten tenka girdėt 
tautas, kur penktoji karta didžiuojasi (o 
gal meluodama), kad galinti net skaityt ir 
rašyt savo proseniy kalboje. Tai malonu, 
bet lietuviui lyg pasaka.
Chicago, III. Anis Rūkas

Red. pastaba: A. Rūkas savo ilgame laiš
ke išvedžioja, kad lietuvybę išlaikyti sun
kina religija ir ypač katalikę tikėjimas Jis 
sako: "Mažai tautai papinė ar papai pri
klausantys katalikai yra mirtinai žalinga". 
Tatai reikia įrodyti faktais. LD redakcija yra 
numačiusi netrukus skelbti naują anketą: 
kaip, kokiais būdais ir dėlko lietuvybė iš
silaikė iki trečios kartos ir toliau.

Reikia daugiau paveikslų iš universitetų
Būty gerai pamatyti paveikslus kai ku

rių Amerikos universitetų, kur yra daug 
lietuvių studentę ar profesorių ir palygin
ti lygiagrečiai Vilniaus, Kauno ar kt. moks
lo įstaigas Lietuvoje. Paveikslai jauny žmo
nių, baigusių mokslus, ir toliau plėstini. 
Reikėtų, kad kas nors specialiai pasirūpin
tų gauti paveikslų ir žinių iš įvairių kolo
nijų-
Roxbury, Mass. A. P. Šveikauskas

Outstanding Lithuanian Professionals
I enjoy getting the Lithuanian Days — 

so do the Shallnas. A thought just occur- 
ed to me — perhaps you and your edi
tors would find it of interest to your 
readers in publishing the following news 
items. I believe Shallnas are one of the 
most outstanding and prominent profes
sionals in the States. Anthony O. Shallna 
is listed in "Who's Who in Commerce and 
Industry"; Mrs. Susanne P. Shallna, is list
ed in "Who's Who of American Women" 
and both Mr. and Mrs. Shallna are listed 
in "Who's Who in the East."

Whit kindest regards to you, I remain 
So. Boston, Mass. Phyllis Grandei

Parodykit "Naujo tipo veikėjus"
Kai kas spaudoje labai džiaugiasi "kul

tūriniais" mainais su sovietais. Tai labai 
gražu! Mes iš jų laisvajame pasauly gau
name visokį propagandinį šlamštą, viso
kias jų pasigyrimų nesąmones, tulžį prieš 
JAV, prieš pasitraukusius lietuvius ir 1.1., 
o jiems mes negalime nusiųsti nekalčiau
sio literatūros ar meno leidinio. Nenueina 
net laiškan įdėta laikraščio iškarpą.

Bet yra ir kitokių žmonių — jie nepa
laiko jokių ryšių su okupuota Tėvyne, jie 
nieko nenori girdėti, kas ten darosi ir 
bevelija vaikščioti užrištomis akimis. Man 
rodos, kad kaip perdėtas entuziazmas, 
taip ir apatiškas abejiškumas nepateisina
mi. Į faktus reiktų žiūrėti atviromis ir kri
tiškomis akimis. Laikykimės principo: Pa
žinkime ir medalio antrąją pusę... Tai sa
kydamas siūlau kartkartėmis tą sovietinio 
medalio antrąją pusę parodyti ir LD skai
tytojams. Ta proga, štai siunčiu keletą 
nuotraukėlių, kurias iškirpau iš pernykš
čių metų okupuotoj Lietuvoj leidžiamo sa
vaitraščio "Švyturys". Jame buvo įdėta 
35 asmenys (jų tarpe 8 moterys), neva 
"Lietuvos liaudies" išrinkti atstovai į so
vietų sąjungos aukščiausiąją tarybą. Siun
čiu ketvirtdalį tų marijonečiy, parinktų iš 
kolūkių, iš traktorių stočių, kiaulių šėri- 
kių... ir poros mokslo bei meno žmonių. 
Pastebėkite, — kaip taisyklė, — dviem 
"išrinktiem" lietuviam įterptas vienas ru
sas. Charakteringa, kad rusas būtinai su 
lietuvišku tautiniu kaklaraiščiu! Tai, matyt, 
pagal principą: socialistinis turinys nacio
nalinėj formoj! Ir dar pastebėkite: jų so
tūs ir nutukę veidai rodo, kad jie ištiki
mai tarnauja partijai.

Būtinai parodykite tuos proletarus, laik
raščio vadinamus "Naujo tipo veikėjus" 
ir LD skaitytojams.
N. Y. J. Pečiulaitis
“NAUJO TIPO VEIKĖJAI” (Skaitykite skaitytojo laišką šiame puslapy).

Ar turite šias Lietuvių Dienų 
knygas:

Gen. St. Raštikis
KOVOSE DEL LIETUVOS

Stasius Būdavas
VARPAI SKAMBA

S. W. Maugham

DAŽYTAS VUALIS
Juozas Prunskis

RINKTINES MINTYS

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

Pastaba:
Pildydami skaitytojo pageidavimą, že

miau dedame tuos "veikėjus". Jų vardai:
A. Sniečkus, kom. partijos sekretorius, 

Borisas Šarkovas, Liet. kom. part. c.k. se- 
kret., M. Šumauskas, min. pirm., G. Mi- 
rauskas, traktorių brigadininkas, M. Ne- 
čajevas, garvežių depo budėtojas, A. Venc
lova, buv. rašyt, pirm., "tarybinės Lietu
vos" "himno" autorius, Nina Sadauskaitė, 
išradėja (?), A. Simanaitytė, traktorių sto
ties direktorius, P. Žigariovas, oro laivyno 
viršininkas.

LIETUVIŲ DIENŲ LEIDYK
LA TURI

nedidelį skaičių šių knygų:

Dr. P. Skardžius, St. Barzdukas, 
J. M. Laurinaitis
LIETUVIŲ KALBOS 
VADOVAS

Tartis ir rašyba. Kirčiavimas. Kalbos daly
kai. Žodynas. Išleido Liet. Tremtinių Ben
druomenė, 1950 m. 606 psl. Įrišta kietais 
drobės viršeliais. $4-00

Kiekvienam lietuviui reikalingiausia kny
ga, vienintelis lietuviškasis "Dictionary", 
reikalingas ypač mokslo jaunimui. Gera 
dovana pasiųsti Į Lietuvą.

LITHUANIA'S FIGHT FOR 
FREEDOM
By E. J. Harrison, Formerly British Vice- 
Consul in Kaunas and Vilnius.

Published by Lithuanian American Infor
mation Center, A Service of the Lithuanian 
American Council, Inc. Third Edition, 1948.

Trumpai, bet išsamiai parašytas veika
las apie lietuvių kovas dėl laisvės istori
jos bėgyje ir paskutiniaisiais, komunistų 
okupacijos, metais. Gera dovana kitatau
čiams kruvinojo birželio proga.

MALBOROUGHS
LITHUANIAN Self-TAUGHT
By M. Variakojytė- Inkienė.

This system teaches you the essentials of 
a language (for travel and enjoyment) 
without the drudgeyr of prolonged study.

The Natural Method with English Pho
netic Pronunciation. 1958. $1.25

Praktiškas vadovėlis ne tik norintiems 
išmokti lietuviškai, bet naudingas ir no
rintiems išmokti reikalingiausius posakius 
angliškai.

Salomėja Čerienė
DAINOS LIETUVAI

Solo balsui ir fortepionui. 1. Lietuvos lau
kai, 2. Kada girdžiu aš dainą, 3. Klajonė, 
4. Rauda, 5. O Tėvyne manoji, 6. Šių me
tų malda. 1956. Apie autorę rašo Salomėja 
Narkėliūnaitė. Išl. "Muzikos Žinios". $1.00

Vytė Nemunėlis
MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS
Pasaka eilėmis patiems mažiesiems skaity
tojams. Spalvotos V. S. Stančikaitės ilius
tracijos. Didelio formato. Kaina tik... $2.00

Sis kūrinėlis yra tapęs liet, vaikų lite
ratūros klasikiniu dalyku, kurį atmintinai 
moka daugumas jaunųjų mamų; Lietuvos 
radijofone jis vaidintas muzikine operete, 
o tremtyje inscenizuotas ir ištisai dekla
muotas.

Vytė Nemunėlis
PIETŲ VĖJELIS

Eilėraščiai mokyklinio amžiaus vaikams. 
Dail. P. Osmolskio iliustracijos. $1.00

Įvairus vaikų gyvenimo turinys, didelės 
raidės, patogu patiems vaikams skaityti.

Užsakymus siųskite:

Lietuvių Dienų Leidykla

9204 So. Broadway, Los Angeles 3, 
California
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LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS,
kurios 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 43, Calif. AX 5-2260 
Reikalų vedėjas — George Rudelis, 5027 

Zelzah St., Encino, Calif.

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. bąl. 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 T7, 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
SOPHIE BARČUS

LIETUVIŲ ŠEIMININKIŲ PROGRAMOS
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio 

10:00 — 11:00.
Šeštadienį ir sekmadienį — 8:30-9:30.
"Vakaruškos" pirmadienio vak. 7:00-8:00- 

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

Tel.: HEmlock 4-2413.

ADOLPH and CECELIA
CASPER

COWLEY & CASPER
Laidotuvių Namas 

praneša, kad dėl freeway'jaus pravędimo 
susidariusių nepatogumų, persikėlė į nau

ją vietą ir susijungė su

LUKE O'CONNOR &
SONS MORTUARY

931 W. Venice Blvd. Richmond 9-1061

Mes čia patarnausime savo draugams lie
tuviams su tuo pačiu nuoširdumu ir sim- 

tija kaip ir anksčiau.

€-©©e©eee©eee>©e>ec>©€>©©©e©c

Detroit, Mich.
"BALTIC MELODIES"

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

Director: Helen Rauby.
16926 Pinehurst, Detroit 21, Mich. 

Telephone: UNiversity 1-1072.
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

"LITHUANIAN VOICE"
(Iš 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

Hartford, Conn.
"TĖVYNĖS GARSAI" 

Connecticut valstybės kultūrinė valandėlė
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

Madrid, Espana
VYKDOMOSIOS VLIKO 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 
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

Phiadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WDAS ■—- 1480 kilocycl. 

Sekmadieniais nuo 6:30 iki 7:00 vakaro 
Kultūrinės, politinės apžvalgos, žinios, 

muzika ir skelbimai.
Valandėlės vedėjas Adolfas Gaigalas. 

Programas tvarko ir praveda redakcinis 
kolektyvas.

Rašyti: "Bendruomenės Balsas", 335 Titan 
St., Philadlphia 47, Pa., Tel. HO 7-4176

Pittsburgh, Pa.
The First iLthuanian Radio Program in 

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

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

Povilas ir Gertruda Dargiai.
Visais reikalais kreiptis: 

2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.

Lithuanian Catholic Hour 
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" 
WAMO — 860 on your dial.

Pittsburgh's Country and Western Music 
Station. Producer and Announcer:

Frank J. Saldukas,
5915 Elwood St., Pittsburh 32, Pa. 

Assistant: George Žilinskas.

Sao Paulo, Brasil
"TĖVYNĖS GARSAI"

Lietuviška muzikos valanda
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:
Ši valandėlė girdima visose Amerikose.

Rochester, N. Y.
Lietuvių Radijo Klubas

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

9:30 — 10:00 rytą.
Klubo valdyba:

Pr. Saladžius, garbės pirm-, 309 Alphonse 
St. (21); Pr. Puidokas, pirm. 38 St. Jacob 
St. (21); A. Cieminis, vicepirm. 226 Lux St. 
(21); Vyt. Žmuidzinas, ižd. 235 Furlong 
St. (21); R. Kiršteinas, sekr. 213 Berlin St. 
(21); Br. Krokys, narys 10 Dudley St. (5). 
Programas praveda valdybos nariai ir šie 
vedėjahR. Gaidytė, St. Ilgūnas, D. Šiurilie- 

nė, H. Žemelis.

Toronto, Ont, Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

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

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

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

Adresas:
Sezione Lituana, Stazione Radio 

CITTA DEL VATICANO-

Waterbury, Conn.
"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.

LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA 
WATR, Waterbury, 1320 kilocycles.

Kiekvieną šeštadienio vakarą 
6:40 iki 7:30 p. m.

Programos vedėjas ir direktorius,
John D. Adams-Adomaitis

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

HELEN'S 
HOUSE OF BEAUTY 

New Address:

HELEN MOCKUS

5265 Fountain Ave.

HOLLYWOOD California
New Telephone: NOrmandy 5-3351

Lietuviams patarnauja jau 25 metus

JONES & HAMROGK 
MORTUARY

rx W.WA«MIM«TOM BLVD LB* ANBCLCB IB

NEW TELEPHONE NUMBER 
Richmond 9-6091

“LIETUVIŲ DIENŲ" ŽURNALO 
IR LEIDYKLOS LEIDINIŲ

PLATINTOJAI
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:
Baltimore, Md. — A. Česonis, K. Bradūnas.
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. Penčyla, Marginiai, P. švel- 
nys, Terra, B. Urbonas, V. Būtėnas.

Cicero, III. — K. P. Deveikis, J. Meme
nąs, J. Pautienius.

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

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

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.
Wiikes-darte, Pa. — V. Ramanauskas.
Worcester, Mass. — P. Pauliukonis.
CANADOJE:
Toronto, Ont. — Atlantic Restaurant, A.

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 Lib-
Winnipeg, Man. — S. Bujokas. / rary) 
W. Lome, Ont. — A. Kojelaitis.
Welland,Ont. — K. Žukauskas.
Vancouver, B. C. — E. Gumbel.
BELGIJOJE:
Louvain — Kun. J. Dėdinas.
ANGLIJOJE:
London — D. Daunoraitė.
Bradford — Kun. J. Kuzmickis.
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.

TASMANIJOJE:
Hobart — A. Munčelis.
ITALIJOJE:
Rome — Kun. V- Mincevičius.
ISPANIJOJE:
Madrid — Kun. K. Patalavičius.
NAUJOJOJE ZELANDIJOJE:
Auckland — G. Procuta.

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS

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

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

Circonvalzione Appia 158.
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