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Lithuanian pavillion at the International
Trade and Industry Fair Chicago, July 218, 1959* 28 countries participated. 862,
000 people visited the exhibition. The
American press stated that Mr. Kozlov
hurried away from the Lithuanian pavil
lion.
From left to right: Margarita Šileikytė,
Viviana Šimkus and Aurelia Balytė.

Photo V.

Noreika

Back Cover
Kaunas- The Green Hill with a view of
the Church of Resurrection and theater
"Daina".
Photo K. Daugėla

LAIŠKAI
—Rašyt. M. Aukštaitė iš Montrealio, už
simokėjusi prenumeratą už 2 metus, rašo:
"Mielos ir kultūra žydinčios "Dienos"!
Kaip lelijos žiede aukso širdis, taip "Die
nose" švyti brangiausias moralinis auk
sas — lietuvius vienijantis spektras! Gar
bė visam Jūsų štabui! Dievuli, laimink
Jus sveikatoje ir visuose Jūsų žygiuose!"
"Širdingai dėkoju už malony pasiūlymą
ir siuntimą LD žurnalo. Tikinu Jus, kad
kol Jūs leisite tokį įdomŲ žurnalą, aš bū
siu jo prenumeratorius."
J. Žemaitis
Chicago, III.

"...Noriu Jus visus, tiek
redaktorius,
tiek leidėją, pasveikinti ir palinkėti "drūtybės" Jūsų gražiame darbe- Lietuviškasis
magazinas — Lietuviy Dienos — yra tik
ras mūšy lietuviškojo kultūringumo repre
zentantas svetur. Garbė Jums, kad pajė
giate jį leisti ir taip gražiai redaguoti...
Džiaugiuosi ir dėkoju už atspausdinimą
žinutės apie "Rūtą".
Pr. Alšėnas
Toronto, Ont., Canada
Šiandien jau ir kunigėliai kitokie.-.

Čionai rasite įdėtą čekį $6 — tai me
tinė prenumerata už žurnalą. Nenoriu bū
ti skolingas, todėl atsiunčiu, kol dar ga
liu sumokėti. Mat, jau lipu į 73-čią stepsą — bet aukštyn ir aukštyn, bet sveika
ta linksta vis žemyn ir žemyn... Telanko
mus žurnalas — vis jame yra kuo pasi
gėrėti.
Mat, jau tokie laikai pasibaigė, kai bu
vo keletas mėn. žurnaliuky. Šiandien jy
nėra, išskyrus kuniginius Aidus, L. Die
nas ir ekstra "sklokininky" Darbą. Rašytojy esą daug, bet leidėjy labai mažai.
Prieš kokius 50 mėty kai rašė — tai vis
dėdavo, o šiandien tie mokyti vyrukai,
vad. dipukai, jei ką truputį plunksna pa
braižo — tai jau reikalauja užmokėti; jei
ne — tai aš, girdi, einu pas katalikus,
jie man užmokės... Šiandien naujieji —
poniški. O prieš 50 ar 60 mėty po 4 ar
6 gulėjome viename ruime ir po du vie
noje lovoje — ir buvome laimingi, kad
mus šeimininkės apskalbė ir pamaitino.
Už 10 centy gaudavai 10 stikliniy alaus
saliūne.
...O šiandien
tik
radijai, teevizijos.
Šiandien ir lietuviški kunigėliai kitokie,
nei buvo seniau, prieš 50 mėty. Negirdėti
tokiy žodžiy, kaip šliuptarniai, cicilikai,
vykite juos lauk, nes dar gali trenkti per
kūnas...
Šiandien jau radijo, televizijos
atomo gadynė. O ateity ir vėl bus ki
taip, negu mūšy gadynėj, jog ir vėl tik
stebėtis reikės.
Frank Lavinskas
Red. pastaba. Šį laišką dedame kaip cha

rakteringą senosios kartos Am. lietuvio
pažiūrą į senąją gadynę ir į naujuosius
laikus bei žmones; įdomu tai, kad jis jau
su kai kuo susigyvenęs ir žino, kad at
eity "vėl bus kitaip". Apie savo laikus F.
Lavinskas yra išleidęs knygą — angliaka
sio atsiminimus; prieš keletą mėty jis iš
leido vertingą knygą apie JAV lietuviy
laikraščius ir žurnalus.

LIETUVOS PAVILJONAS Pasaulinėje Prekybos ir Pramonės parodoje Chicagoje liepos
2-18 d. d. Iš kairės į dešinę stovi: inž. Jonas Stankus, arch. Jonas Mulokas, St. Dirman-

tas, Adolfas Baliūnas, Austrė Paliokaitė, Jurgaitytė ir Brazdienė.
LITHUANIAN PAVILLION at the World Trade Industry Exhibition i nChicago.

PRIVATI INICIATYVA
LIETUVIŲ KULTŪROS BARUOSE SVETIMIESIEMS
Mūsų tremties istorijos pirmasis 15-metis praėjo varžybų už
politinę reprezentaciją ženklu. Daug buvo pretendentų į laisvinimo
veiksnius, daug gero jie padarė, nemaža ir klaidų. Tautinės kultū
ros kūrybos ir lietuvybės išlaikymo našta ilgą laiką buvo palikta
privačiai iniciatyvai. Drįskime pasakyti tiesą: lietuvybė Amerikoje
ir daugelyje kitų kraštų prieš dešimtmetį buvo nemažame mirties
pavojuje — iškilausių išeivijos darbuotojų šeimos sparčiai nulietuvėjo, šviesiausių lietuvių kunigų parapijos nutautėjo... Lietuviškos
dirvos veikėjai didvyriškai laikėsi, bet, atrodo, tai buvo paskutinių
mohikanų kova. Jie darė stebuklus. Tų stebuklų išdavoje tūkstan
čiai lietuvių iš Europos įsijungė į senąsias lietuvių emigrantų kolo
nijas. Lietuvybė išgyveno renesansą. Bažnyčiose vėl suskambėjo
lietuviškos giesmės, parengimuose — chorų dainos, tautiniai šokiai
ir tt. Naujos lietuvių masės ir jų kūrybinis pajėgumas buvo tie du
faktoriai, kurie lėmė naują laisvajame pasauly lietuviškumo sąjūdį.
Praėjo 10 metų. Naujieji ateiviai skverbėsi į gyvenimą. Dvasinei
kūrybai imta stigti ir laiko ir energijos, o gal ir noro. Prasidėjo taip
vadinamas “tautinis nutrupėjimas”, kurį vieni norėtų laikyti norma
liu esamose sąlygose, gi kiti — tautos išdavimu. Šiam pavojui pasi
priešinti, tautinių-kultūrinių vertybių kūrybą puoselėti ir kovoti
dėl lietuvybės išlaikymo svetimuose kraštuose suorganizuota Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė. Atskirų kraštų Bendruomenės jau spėjo
atlikti didelius ir reikalingus darbus: konferencijos ir kongresai, ma

sinės dainų ir tautinių šokių šventės, lituanistinių mokyklų organi
zavimas, vadovėlių leidimas, Kultūros Fondas, Lietuvių Namų or
ganizavimas etc ženklina gerą kryptį. Būdinga, kad varžybos dėl
vadovavimo šiai veiklai labai neryškios, nes iš tautinės gyvybės iš
laikymo baruose dirbančių veikėjų reikalaujama žymiai daugiau as
meninės aukos, neku kur kitur. Dėlto konkurentų maža.
Yra viena sritis, dėl kurios visai nesivaržoma. Tai lietuvių tauti
nių vertybių ir lietuvių tautos kūrybinio genijaus reprezentavimas
svetimiesiems. Prof. K. Pakšto jau seniai mesta mintis, kad kultūri
nėse varžybose mažosios tautos gali lenkti ir daugeliu atveju lenkia
didžiąsias, buvo nuleista lyg neišgirsta ar nereali. Dėl šios didžiulės
klaidos kenčia dabar ir politinių tikslų sėkmingesnis realizavimas, ir
lietuvybės išlaikymo pastangos. Neieškodami, kas kaltas, šiuo atveju
kaip tik norėtume iškelti tą iniciatyvą — tiesiai sakant privatinę ini
ciatyvą, kurios dėka pastarajame dešimtmetyje lietuvių reikalo ir lie
tuviškos kultūros reprezentavimo dirvoje padaryta tikrai daug. Eu
ropoje paminėtina energinga net keliais veikalais Šeiniaus veikla,
Vokietijoje — dr. A. Maceinos veikalai vokiečiti kalba, lietuvių moks
lininkų įnašas Baltų Instituto veikloje, Pietų Amerikoje — ilga ir ne
nuilstanti K. Cibiro-Verax spaudos veikla, arch. Ivanausko suorga
nizuota Liet, architektūros paroda, paskutiniuoju metu spausdinama
S. Goštauto plačiai ir rimtai parengta Lietuvos meno enciklopedija...
Tai tik keli ryškesni pavyzdžiai iš daugelio.
/Nukelta į 17 psl.
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JAUNIEJI POLITIKAI

kelia aktualiuosius JAV reikalus
Kiekvieną sekmadienį Amerikoje vyksta va
dinamos “College News” konferencijos, kurio
se rinktiniai universitetų studentai apklausinėja žymiąsias viešojo gyvenimo figūras, šios
labai populiarios konferencijos perduodamos
televizijos programose per visas JAV-bes.

Rugpjūčio men. 9 d. College News programoj
dalyvavo stud. Gabrielius Kajeckas, kurį pro
gramos vedėja Miss Hagy keliasdešimt milijo
nų auditorijai pristatė kaip “laisvos Lietuvos
pasiuntinybės charge d’Affaires sūnų”, šioje
konferencijoje buvo apklausinėjamas žymus
amerikiečių diplomatas C. D. Dillon, tuo metu
ėjęs valstybės sekretoriaus pareigas.
FRAGMENTAS IŠ LIETUVOS PAV1UONO Prekybos ir
Pramonės Parodoje Chicagoje. Ant stalo matyti arch. J.
Moloko sukonstruotas namas su spiraliniu stogu ir da

lis kitę eksponaty.
A FRAGMENT of the Lithuanian Pavilion at the Inter
national Fair in Chicago.
Foto V- Noreika

Praleisdami daugelio kitų stud, klausimus,
mes čia daugiausia sustosime ties G. Kajecko
pateiktais klausimais, kurie taiklūs, įdomūs ir
reikšmingi.
STUD. NYSTROM:

LIETUVOS PAVILJONAS
CHICAGOS

TARPTAUTINĖJE

PARODOJE

Liepos 2-18 dienomis Chicagoje įvyko mil
žiniška Tarptautinė Prekybos ir Pramonės pa-

nuotraukos, Lietuvos pinigų ir pašto ženklų
kolekcijos, mūsų kariuomenės paveikslai, Lie
tuvos ordinų ir medalių kolekcijos ir 1.1. Oku
puotoji Lietuva atvaizduota bolševikų teroro
aukų fotografijomis.
Už Lietuvos ribų gyvenantieji mūsų tautie

— Pone Sekretoriau, ar praėjusią savaitę pa
skelbtas Kruščiovo - Eisenhowerio pasikeitimas
vizitais nereiškia JAV-bių užsienio politikos pa
sikeitimo?
C. DOUGLAS DILLONI

— Tai yra geras klausimas, ir aš noriu jį
nedviprasmiškai atsakyti: tai nereiškia ma
žiausio pasikeitimo mūsų politikos principuose,
kurie siekia pasaulyje plėsti laisvę ir kovoti
už ją, taip pat talkinti mūsų sąjungininkams
ir draugams išlaikyti savo pasirinktą laisvę ir
nepriklausomybę...
Kruščiovo vizitas sudarys prezidentui gali
mybę neoficialiai, bet tvirtai pareikšti mūsų
principinį nusistatymą laisvės ir bendraisiais
pasaulio politikos klausimais...
STUD. G. KAJECKAS:

— Būdamas pats iš vienos pavergtos tautos,
labai noriu Jus klausti štai ko: praėjusią sa
vaitę artėjantį prez. Eisenhowerio ir Kruščio-

mas dokumentinis filmas, vaizduojąs Raudono
sios Armijos invaziją į Baltijos kraštus.
Arch. J- Muloko sukonstruoto namo modelis iš fronto.

rodą, kurioje oficialiai dalyvavo 28 svetimos
valstybės, jų tarpe ir Lietuva.
Parodą, o kartu ir Lietuvos paviljoną ap
lankė 862,000 žmonių, kurių tarpe buvo daug
aukštų valstybės pareigūnų, diplomatų. Parodon buvo specialiai atvykusi ir Anglijos kara
lienė Elzbieta. Per visą parodos laiką Lietu
vos vėliava plėvesavo prie parodon įėjimo var
tų kartu su kitų parodoje dalyvavusių tautų
vėliavomis. Lietuvos paviljoną, kad ir nedidelį,
puošė meniškai su Gedimino stulpais ir Vytimi
sukomponuotas įrašas LITHUANIA. Lietuva
buvo vienintelė iš pavergtųjų tautų tarpo. To
dėl mūsų paviljonas susilaukė ypatingo žiūro
vų ir ypač spaudos žmonių dėmesio.
Lietuvos paviljono turinį sudarė paveikslais
ir foto nuotraukomis pavaizduota garbinga
Lietuvos valstybės praeitis. Per visą paviljoną
buvo ištiestas didžiulis XV amžiaus Lietuvos
valstybės žemėlapis; Adomo Varno paveikslas
vaizdavo Karaliaus Mindaugo karūnavimą. Do
kumentinėmis nuotraukomis atžymėtas Vil
niaus Universiteto įsteigimas, 1863 metų suki
limas ir kt. Nepriklausomos Lietuvos laikus
vaizdavo Vilniaus ir Kauno fotomontažinės

4

Arch. J. Mulokas' model home from front-

čiai reprezentavosi savo kūrybiniais darbais,
daugiausia iš pritaikomojo meno srities, kaip
keramika, vitražai, medžio rėžiniai ir kt. Buvo
išstatyti šių menininkų darbai: Albino Elskaus,
Vytauto K. Jonyno, Vytauto Kašubos, Zenono
Kolbos, E. Marčiulionienės, Jono Muloko, Po
vilo Puzino, Adomo Varno ir kt.
Parodos metu Lietuvos paviljone buvo rodoArch. J. Muloko sukonstr. namo įvažiavimas į garažą.
The entrance into the garage of the model home
by arch.J . Mulokas.

Greta paviljono, Lietuvos dalyvavimas Tarp
tautinėje parodoje buvo atžymėtas visa eile
kitų įvykių. V. Steponavičiaus vadovaujamas
choras “Pirmyn” ir Alice Stephens moterų
choras pasirodė su lietuviškų dainų programo
mis parodos lankytojams specialiai įrengtoje
scenoje. Lietuviškomis vėliavomis papuoštos
jachtos pasitiko į Chicagą atvykusią Anglijos
karalienę Elzbietą. Renkant visų parodoje da
lyvavusių tautų gražuoles, buvo išrinkta Miss
Liethuania, kuri dalyvavo visuose su paroda
susijusiuose pokyliuose ir parengimuose.

Tarptautinės Parodos atidaryman buvo pa
kviestas ir dalyvavo Lietuvos atstovas Wa
shingtone Juozas Kajeckas, kuris per Chicagos radiją pasakė kalbą ir turėjo pasikalbėji
mą su spaudos atstovais pavergtos Lietuvos
klausimais (Jo kalbos ištraukos dedamos šio
LD nr. angliškoje dalyje. Red.) Lietuvos at
stovui pagerbti Lietuvos Paviljonui Remti ko
mitetas South Shore Country Club patalpose
suruošė priėmimą, kuriame dalyvavo apie 100
lietuvių chikagiečių.
Apie Lietuvos dalyvavimą Tarptautinėje pa
rodoje vietos amerikiečių spaudoje buvo labai
palankių atsiliepimų. Visi pabrėžė, kad tai pa
viljonas tautos, kuri siekia laisvės iš bolševi
kinio jungo.
S. L V.

vo vizitų pasikeitimą vieni charakterizavo kaip
Įžūlų išdavimą, antri kaip naują drąsią politi
ką, kiti dar kitaip. Kaikas Kruščiovo pakvieti
mą į Ameriką pavadino tautine gėda, kaip at
sisakymą moraliai remti tas pavergtąsias tau
tas, kurias neseniai prezidentas taip iškėlė,
paskelbdamas Pavergtųjų tautų savaitę. Kaip
Jūs charakterizuojate šį vizitą iš pavergtųjų
tautų perspektyvos?
C. DOUGLAS DILLON:

— Manau, kad turime suprasti, jog mes vi
są, laiką, kaip praeityje, taip ir ateityje, esame
ir būsime suinteresuoti laisve ir pavergtųjų
tautų išlaisvinimu taikingomis priemonėmis.
Mes tikime, jog jos turi turėti apsisprendimo
teisę ir jog viešoji pasaulio opinija ir tuose
kraštuose glūdinčios jėgos palengva prives prie
laisvės atgavimo. Mes nemanome, kad šis vizi
tas viena ar kita prasme gali ką nors lemti.
STUD. G. KAJECKAS:

— Savo laiku prieš keletą metų Anglijos
premjeras McMillan ir prezidentas Eisenhoweris deklaravo įsipareigojimą siekti taikingom
priemonėm atstatyti teises ten, kur jos laiki
nai yra prarastos. Ar šių principų tiksliai ir
nedviprasmiškai ir toliau bus laikomasi būsi
mose sovietų - amerikiečių derybose ar, Jūsų
manymu, šis įsipareigojimas taps tik antros
eilės reikalu?
C. D. DILLON:

— Aš manau, jog tai neabejotinai yra vienas
iš pagrindinių mūsų nusistatymo aspektų, jog
žmonės visame pasaulyje turi turėti laisvę pa
gal savo norą pasirinkti sau vyriausybę ir, ži
noma, prezidentas tai aiškiai pabrėš Kruščiovui, kai jis čia lankysis.
Nebus daroma jokių pastangų šio klausimo
vengti. Taip pat bus aiškiai pareikšta, kad šie
principai taikomi ir pavergtosioms tautoms ir
visoms kitoms.
STUD. HUTCHISON:

— Ar JAV pasiruošusios priimti padalintos
Vokietijos status quo, ar turi kokių naujų drą
sių pasiūlymų?
C.D. DILLON:

— Mes pateikėme labai veiksmingą pasiūly
mą užsienių reikalų ministerių konferencijoje
LIETUVIŲ GRUPĖ Lojalumo parade New Yorke vaizduo
ja Nikitos komunistiškąjį "baletą", kurio amerikiečiai
nemato žiūrėdami į propagandinio baleto meną...
Lithuanians in the Loyalty Parade in New York, pic
turing "Bolshoiest Ballet" of Nikita K. Foto V. Maželis

GABRIELIUS KAJECKAS
sveikinasi su C.
Douglas Dillon, Valstybes Pasekretorium, ei
nančiu Valstybės Sekretoriaus pareigas, Col
lege News Conference televizijos programoje

rugpjūčio men. 7 d. Dešineje programos vedeja.

ir jo laikysimės. Aš nematau galimybių dar
toliau eiti, kai mūsų pasiūlymas numato lais
vus rinkimus ne tuoj pat, bet 2-3 metų lai
kotarpyje, po to, kai susijungimo procesas bus
prasidėjęs...
Iš sovietų padarytų pareiškimų mums atrodo,
kad jie visai nesuinteresuoti Vokietijos suvie
nijimu' ..

C. D. DILLON:

STUD. G. KAJECKAS:

— Ar šie neformalūs pasitarimai eo ipso ne
išreiškia esminio pakeitimo anos Dulles poli
tikos, kuri siekė izoliuoti sovietus tarptauti
niame forume ir laukti, kol jie subyrės dėl
vidujinio silpnumo? Ar Jūs nemanote, kad čia
galima įžiūrėti kai kurių esminių pasikeitimų?

STUD G. KAJECKAS at the News Conference of C. D.
Dillon, Under Secretary of State, Aug. 9, 1959-

— Aš manau,: kad tai jo sena idėja tartis su
McMillan, De Gaulle ir Adenaueriu; tai kraš
tai, kurie labiausiai suinteresuoti Vokietijos
klausimu, diskutuotu Genevos konferencijoje.
Aš nemanau, kad šie vizitai apsiribos proble
mų svarstymu dėl būsimų pasikalbėjimų su
Kruščiovu, bet ypač vizitas Prancūzijoje, mes
tikime, padės išspręsti eilę abu kraštus lie
čiančių problemų, kurios iškilo kartu dirbant
NATO. Kalbėdami apie šį vizitą, mes visi tu
rime prisiminti, kad kiti vakariečiai yra vizi
tavę Sovietų S-gą ir vice versa. Dr. Adenaueris lankėsi Maskvoje, ir Kruščiovas su McMil
lanu praeityje pasikeitė vizitais.
STUD. G.

C. D. DILLON:

— Aš nemanau, kad čia būtų kokio skirtu
mo. Dulles dalyvavo daugelyje konferencijų
su sovietais, įskaitant vieną “viršūnių konfe
renciją”. Kadangi “viršūnių konferencijose”
pagrindinių problemų spręsti valstybių vadai
susitinka akis į akį, jis buvo tvirtai įsitikinęs,
kad neprotinga į jas eiti tol, kol žemesnieji
pareigūnai neparuošia kelio ir kad nėra ap
čiuopiamų galimybių pasiekti susitarimo.
Formalios derybos ir neformalūs pasitarimai
nemaišytini. Neformalūs pasitarimai primena
pasikeitimus vizitais; tai nėra derybos, bet tik
supažindinimas su mūsų galvojimu, su kuriuo
Kruščiovas, žinoma, jei norėjo skaityti, galėjo
jau būti seniai susipažinęs. Tačiau vistik yra
skirtingas dalykas visa tai patirti iš JAV-bių
prezidento lūpų, ir mes manome, kad tai bus
naudinga.

KAJECKAS:

— Tokius viešus pasirodymus dažnai yra
įprasta baigti vidaus politikos klausimų pakedenimu. Jūs esate minimas kaip galimas kan
didatas į vice prezidentus. Man įdomu, ką Jūs
manytumėte apie balsavimo kortelę NixonoDillono pavardėm? Ar tai nebūtų stiprus fron
tas tarptautinėje politikoje?
C. D. DILLON:

-— Iš tikrųjų, tai man naujiena. Apie tai dar
nebuvau girdėjęs, bet priimu kaip malonų
komplimentą. Be abejo, aš nekandidatuoju jo
kiai vietai. Dabartinis mano darbas užima visą
mano laiką.

STUD. G. KAJECKAS:

Tuo pasikalbėjimas su C. D. Dillonu, einan
čiu valstybės sekretoriaus pareigas, ir buvo
baigtas.

— Aš dar noriu paklausti, ar šie dvišaliai
JAV ir Rusijos pasitarimai nepakenks Vakarų
pasaulio vienybei ir kokiu būdu, Jūsų nuomone,
prezidento Eisenhowerio vizitas Europoje su
mažins šį pavojų? Kiek aš žinau, šio mėnesio
gale prezidentas Eisenhoweris pirmiausia Vo
kietijoje lankys Konradą Adenauerį ir man
taip pat įdomu žinoti, ar yra kokio ypatingo
pagrindo prezidentui pirmiausia vykti į Vokie
tiją ?

Visa, tiek amerikiečių, tiek ir kita spauda pil
na pro ir contra pasisakymų; ypač dėl Kruš
čiovo vizito. Netenka jau kalbėti apie paverg
tųjų tautų atstovaujamą spaudą. Bet “svečio”
vizito planas jau sudarytas, ir, atrodo, šis di
džiausios pasaulio istorijoje vergų valstybės
diktatorius bus priimtas su visu galantiškumu.
Lietuvių pozicija šiuo atveju aiški ir neabejo
tina: budėti, sekti ir veikti koultūringo protes
to plotmėje.
A. K.
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monė Lietuvos nepriklausomybės
idėjai propaguoti. Tais pačiais me
tais šeinius išleido švediškai ir
knygutę apie lietuvių kultūrų — Litauisk kultur, kurioje jis trumpai
apžvelgė Lietuvų ir menų, menų
kasdieniniame lietuvių gyvenime,
liaudies dainas, pasakas, rankdar
bius, liaudies statybų bei drožybų,
tapybų, literatūrų, muzikų; pasku
tiniame skyrelyje gražiai nusakė ir
lietuvio kūrybinį pajėgumų. Veika
lėlis pradedamas žodžiais: “Daina,
spalvų žaismas, ritmingas minties
ieškojimas — štai lietuviškoji kul
tūra.”

RAŠYTOJAS IGNAS ŠEINIUS 1956 metais savo namy balkone Stockholm© priemiestyje

Bromma, Švedijoje, Jcur autorius, komunistams Lietuvą okupavus, gyveno ir rašėAUTHOR IGNAS ŠEINIUS, 1956, on the balcony of his home, Bromma, Sweden.

IGNAS ŠEINIUS GYVENIME IR KŪRYBOJE
JUOZAS LINGIS, Stockholm-Bromma, Švedija

1959 m. sausio 14 d. buvo išjudin
tas vienas iš lietuvių kultūrinio gy
venimo kertinių akmenų, kova už
Lietuvos išlaisvinimų neteko vieno
iš aktyviausių savo karių, lietuvių
literatūra vieno iš savo stipriųjų
šulų — tų dienų Stokholme mirė
rašytojas ir diplomatas Ignas Jurkūnas-šeinius. Palaidotas sausio 26
d. Stokholmo kapuose.
Ignas Jurkūnas gimė 1889 m. ba
landžio 3 d. šeiniūnų kaime (iš čia
ir literatūrinis slapyvardis), Gelvonių v., Ukmergės (tada Vilniaus)
apskr. Pradžios mokyklų ėjo Mus
ninkuose, paskiau mokėsi Vilniaus
gimnazijoj, “Saulės” kursuose Kau
ne. Aukštųjį mokslų ėjo Maskvoje.
Veikla Skandinavuose

Anksti Jurkūnas-šeinius įsijungia

į lietuvių visuomeninį, politinį, li
teratūrinį darbų. 1915 m. jis studi
juoja Stokholme, o 1916 m. Lietu
vių Draugija nukentėjusiems nuo
karo šelpti Petrapilyje paskiria jį
čia savo įgaliotiniu. Jo uždavinys
buvo iš neutralios Švedijos susi
siekti su Vokietijoje buvusiais lie
tuvių karo belaisviais bei tremti
niais, kilusiais iš vokiečių okupuo
tos Lietuvos. Bebūnant Stokholme,
I. šeiniui pavyko sudaryti čia Lie
tuvos nepriklausomybės komitetų,
kurio prieky atsistojo tuolaikinis
Stokholmo burmistras Carl Lindhagen ir publicistas dr. Verner Soder
berg. 1917 šeinius čia pradėjo leis
ti biuletenį jo vadovaujamo Litauiska Pressbyran (Lietuvių spaudos
biuro) vardu. Tai buvo stambi prie

IGNAS ŠEINIUS su sūnum Irviu savo sode studijuoja kelioniy žemėlapį 1941

1918 išėjo antroji šeiniaus knyga
švediškai — Natt och sol (Naktis
ir saulė), grožiniai prozos vaizde
liai.
Reikia pasakyti, kad Stokholmas
tada buvo nė kiek nemenkesnis
lietuviškos
idėjos
propagandos
centras, kaip J. Gabrio 1911 Pary
žiuje įsteigtas ir 1915 į Lozanų nusikėlęs biuras. Tokios pat paskir
ties buvo ir šeiniaus 1919 Kopenha
goje įsteigta Litauisk Telegram
Agentur (Lietuvių Telegramų Agentūra).
1921 šeinius paskiriamas Lietu
vos pasiuntiniu taip pat naujai at
sikūrusios Suomijos sostinėje Hel
sinkyje. Neramiais pokariniais me
tais diplomatinė misija nebuvo jau
taip lengva. Helsinkyje šeinius ar-

Ignas Šeinius su žmona Gertruda 1932 m.
LietuvojeIgnas Šeinius and wife Gertruda in Lith
uania, 1932.

I. ŠEINIUS su žmona, sūnum ir uošviais Bornholme, Olando saloj, Švedijoj 1927 vasarą.

I. ŠEINIUS with wife, son and in-laws in 1927.

metais.

I. ŠEINIUS with son Irvis in 1941.

IGNAS ŠEINIUS su žmona, sūnum Irviu ir vaikaičiais šiaurės Švedijoje 1954 m. vasarą.

I. ŠEINIUS, his wife, son and grand-children in North Sweden 1954 summer.

Ignas šeinius Švedijoje 1920 metais.

Ignas Šeinius in Sweden, 1920.

nutrūko jo santykiai su Užsienio
reikalų ministerija.

I. ŠEINIUS (priešais klūpo) 1932 m. vasarą Šilingy šeimoje- Matyti S. Šilingas, Šeiniaus
uošviai, žmona, sūnus Irvis, šilingienė ir Šilingaitės.
I. ŠEINIUS (front, kneeling) in 1932 at the home of the Šilingas family.

Trumpai Lietuvoje

timai susidraugauja su suomių va
dovaujančiais politikais ir šių pa
galba jam pavyksta paveikti, kad
peržiūrėtų 1922 pradžioje tarp Suo
mijos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos
Varšuvoje pasirašytų Lietuvai labai
nepalankų slaptų susitarimų.
1923-27 šeinius atstovauja Lietuvų visose trijose
Skandinavijos
valstybėse. Tačiau Lietuvos vyriau
sybės priešaky atsisėdus Voldema
rui, kažkodėl labai nemėgusiam
Skandinavijos, 1926 m. pabaigoje
panaikinamos visos pasiuntinybės
Skandinavijoje, šeinius, būdamas
drųsus, tiesus ir dėl savo nusista
tymų užsispyręs, smarkiai susikir
to su Voldemaru ir pasiliko gyven
ti Skandinavijoje. Nuo to laiko ir

1933 šeinius pakviečiamas “Lie
tuvos Aido” vyriausiuoju redakto
rium. Redaktoriaus kėdėje jis iš
buvo tik ligi 1935 — susiginčijęs
su “Pažangos” bendrovės vadovy
be turėjo iš pareigų pasitraukti. Po
to šeinius paskiriamas Klaipėdos
krašto gubernatūros spaudos pata
rėju ir tose pareigose išbuvo ligi
tol, kai nacių Vokietija Klaipėdos
kraštų nuo Lietuvos atplėšė. 1939
m. ministerio titulu šeinius Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus deleguoja
mas j Vilnių. Raudonajam siaubui
pradėjus kelti kojų į Lietuvų, šei
nius 1940 atbėgo į švedijų, kur jo
šeima jau nuo anksčiau gyveno.
Plunksna stipriau kaip kardu...

Atvykęs į švedijų, jis vėl visu
ryžtu ir energija įsijungia į lietu-

MALŪNAS prie Šeiniūnę, kuris buvo ''modeliu'' ir fonu rašant "Kuprelio" romaną.

THE WINDMILL near Šeiniūnai.

I. ŠEINIUS (I eil. vidury) Maskvos laikais su liet, veikėjais. Pirmas iš kairės pirmoj eil.
poetas Adomas Lastas; II eil. vidury — rašytojas Antanas Žukauskas-Vienuolis (Kas iš
skaitytojy pažinty kitus asmenis, malonėkite pranešti LD redakcijai).
I. ŠEINIUS in Moscow with other Lith. students!■ ŠEINIUS (lll-čias) Lietuvoje 1932 m. (Pirmas iš k. Klaipėdos gubernatorius Navakas;

Kas iš skaitytojy pažinty kitus asmenis, malonėkite pranešti LD red.)
I. ŠEINIUS (3rd) in Lithuania, 1932.

ignas šeinius...
Atkelta iš 7 psl.
viską veiklą ir į laisvinimo darbą
čia. Dirba Lietuviu komitete, Balto
komitete, paskui įsijungia į lietu
vių bendruomenės Švedijoje veik
lą. Buvo vienas iš vadovaujančių
Baltiška Kommitten (Baltų Komi
teto) narhj bei steigėjų. Išemigra
vus kitur buvusios Stokholme Lie
tuvos pasiuntinybės vadovybei, š.
kur buvo galima ir reikalinga, gynė
Lietuvos ir lietuvių reikalus. Pas
kutiniu metu dirbo kaip švedų koperacinės sąjungos
(Koperativa
Forbundet) archyvo bei bibliotekos
vedėjas.

Tačiau šeiniaus veikla Švedijoje
nesitenkino vien tik dalyvavimu
minėtų organizacijų darbe — jo
šmaikšti ir aštri plunksna ir tobu
las švedų kalbos apvaldymas buvo
Lietuvos ir Pabaltijo tautų šaukian
čiojo balsas švedų kalboje, čia pa
sirodė jo net keturios knygos šve
diškai, liečiančios Lietuvos ir kitų
Pabaltijo valstybių interesus, ne
skaitant ištisos eilės straipsnių
švedų periodikoje.
Iš tų keturių knygų “Raudonasis
tvanas kyla” (Den rodą floden stiger, 1940) turėjo nepaprastą pasise
kimą; pamečiui — 1941 išėjo da
niškai, o 1942 — suomiškai; jos lie
tuviškasis vertimas “Raudonasis
tvanas” išleistas tik 1953 JAV-se.
čia autorius vaizduoja 1940 metų
rusų okupaciją tokią, kokią jam pa
čiam ji teko pergyventi. Tai lietu
vių tautos ir valstybės naikinimo
pradžios pavaizdavimas bei sovie
tų pavergimo taktikos iškėlimas.
Tai buvo pirmasis koncentruotas
perteikimas raidos visų okupacijos
įvykių, apie kuriuos užsienio spau
doje pasirodydavo vieni kitiems
labai prieštaraują pranešimai. Pa
rašyta vaizdžiai, gyvai, su literatū
riniu talentu. Kai kur, ypač auto
riaus bėgimas per sieną, intryguoja skaitytoją, kaip koks nuotykių
romanas, tuo labiau, kai žinai, kad
čia tikra teisybė, ir autoriaus ko
vojama su mirtimi, kuri turi rafi
nuočiausius seklius pasaulyje.
Antroji knyga buvo — “Stebuklo
belaukiant” (I vantan pa undret,
1943); tais pat metais išėjo “Rau
donoji kelionė” (Den rodą resan),
kur autorius įdomiai ir sugestyviai
aprašo savo kelionės po Sovietų
Sąjungą įspūdžius.
1945 m. šeinius paleido naują jetą prieš komunistinę propagandą
— “Raudonasis tvanas užplūsta”
(Den rodą floden svammar over,
1945); tai dokumentų rinkinys
(knyga skirta JAV prezidentui F.
D. Rooseveltui), konkrečiai vaiz
duojąs faktinę įvykių raidą, parem
tą tuolaikiniais dokumentais. Tai
liepsnojąs šaukimasis į pasaulio są
žinę, tai mažųjų tautų balsas, rei
kalaująs teisės ir laisvės prieš didvalstybių taip vadinamą “realią po
litiką”.

Su nemažesniu užsidegimu ir nepalaužiamumu ir periodikos skilty
se šeinius kovojo su priespaudos
politika, tačiau toji kova nebuvo
šmeižto, smurto ar neapykantos ko
va, bet ugningas pilnas patoso bal
sas už teisę ir laisvę.
Prie šeiniaus švediškai išleistų
knygų reikia paminėti nors Pabal
tijo reikalų ir neliečiančių, bet au
toriaus darbe reikšmingą knygą—
“Kelionė po koperacinę Švediją”
(Resa i samverkans Sverige), kur
pavaizduotas Švedijos koperacinis
veikimas praktikoje.
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Tarp moderniųjų pradininkų
Ignas šeinius kaip dailiosios li
teratūros kūrėjas savo kelią pradė
jo šio šimtmečio pirmajame de
šimtmetyje, t. y. tada, kai ėmė for
muotis mūsų modernioji literatūra.
Prieš Lietuvos atgimimą lietuvių
literatūra ėjo praktine vaga — bu
vo svarbu padėti tautinę sąmonę
žadinti, stiprinti ir ruošti nepri
klausomybę išsikovoti, lietuvybę
ugdyti ir ją propaguoti.
Po
1905 m. revoliucijos atsikovojus
spaudą ir šiokių tokių lengvatų, ir
literatūra ima pamažėli savaimėti,
atsipalaiduoti nuo visuomeninės bei
politinės kovos ir tapti pirmoje vie
toje meno kūriniu. Jau 1908 m. Jau
nutis Vienuolis (J. A. Herbačiauskas) kėlė naujosios literatūros for
mos klausimą, siūlydamas semtis
ją iš tautosakos motyvų, iš Lietuvos
dainų, mitų ir legendų, kuriant ’’dar
gražesnę, dar galingesnę Jaunosios
Lietuvos Legendą” (žiūr. jo “Erškė
čių vainikas”). Taip prasidėjo nau
jų lietuviškų meno formų ieškoji
mas, pradėjo eiti naujų žurnalų;
tų ieškotojų tarpe Ignas šeinius už
ėmė vieną pirmaujančių vietų.
Pirmasis I. šeiniaus literatūrinis
darbas pasirodė 1909 m. (autoriui
turint 20 metų) “Viltyje” slapy
vardžiu Margas Genys pasirašytas
feljetonas “Ir prisitaikink tu man
taip”. Vilties redaktorius TumasVaižgantas taip apsidžiaugė, sura
dęs naują “deimančiuką”, kad net
pasikvietė jį į redakcijos narius.
Tumas jam pavedė ir kitą uždavinį
— važinėti po Vilnijos aplenkėju
sias apylinkes, kelti lietuviškumą,
išaiškinti lenkinančius kunigus.
1910 m. “Aušrinėje” tilpo šei
niaus pirmasis dalykas jo literatū
riniu slapyvardžiu “I. šeinius” —
“Endeko sapnas”. Paskiau literatū
ros žurnale “Vaivorykštėj” buvo
spausdinamos jo “Vasaros vaišės”,
o “Baro” redakcijoje šalia Stasio
šilingo ir dail. Adomo Varno buvo
ir Ignas šeinius. Nuo čia ir prasi
deda jo kaip rašytojo didysis ke
lias, apvainikuotas šiais veikalais:
Kuprelis, romanas, pirmasis impre
sionistinės krypties grožinės litera
tūros kūrinys mūsų literatūroje;
Nakties žiburiai ir Bangos siaučia,
apysaka ir novelės, kurių tematika
išeina iš didaktinių vaizdelių; Va
saros vaišės, apysaka, plačiai at
skleidžianti lietuviškos gamtos gro
žį ir poveikį bręstančio jaunuolio
sieloj, lietuviškoji “Viktorija”. Po
šio produktyvaus pirmojo laikotar
pio, kurį nutraukė I-sis pasauk ka
ras, šeinius į literatūrą “grįžo”,
tik vėlyvuose Nepriklausomo gyve
nimo metuose, atvykęs iš Švedijos
ir iš naujo patekęs į spaudos ir li
teratūros gyvenimą (išrinktas L.
Rašytojų D-jos pirmininku etc.).
1932 m. išėjo naujai parašytas
“Kuprelis” gal viena iš labai ne
daugelio liet, apysakų, sulaukusi
bene 4-rių laidų. Kiek vėliau išėjo
satyrinis romanas, pajuokiąs naciz
mą, “Sigfried Immerselbe atsijauni
na” ir naujų apysakų rinkinys “Aš
dar kartą grįžtu”. Komedija “Diplo
matai” nesusilaukė pasisekimo lie
tuviškoje scenoje gal ne tiek dėl
neįprasto dalyko traktavimo, kiek
dėl nevykusio realistinio pastaty
mo.
Tam laikotarpiui priklauso ir jo
(slapyvardžiu Irvis Gedainis) pasi
rašytas istoriosofinis veikaliukas
apie Maž. Lietuvą, vardu “Kas tu
esi, lietuvi”.
Po stambių veikalų švediškai I.
šeinius “ir dar kartą grįžo” lietu
vių literatūron, parengęs naują aPABAIGA 16 PSL.

ZODIAKO

ŽENKLAI

Aleksandras Badžius

ALEKSANDRAS RADŽIUS yra taip pamėgęs dangaus kūną ir visatos erdvią mokslą,
kad šita sritis dažnai sudaro ir jo poezijos objektą. Autorius yra parengęs eilią rinkinį
"Atsiskyrėlis", kur tarp kitos skaidrios ir stipria forma parašytos poezijos randame ori
ginalą, poetingą "Zodiako ženkli/' ciklą.
Vokietijoje A. Radžius vra išleidęs eiliuotą dalyką mažiesiems — "Žiogiuko šokliuko
smuikelis"; dalyvavo Kempteno jaunąją poetę antologijoje "Verpetai" (Red. A- Tyruolis).
Dabar retkarčiais savo eilią spausdina periodikoje, gyvena Baltimorėje, Md.
Zodiakas yra tam tikra įsivaizduota padangią zona, arba juosta, apimanti saulės,
mėnesio ir didžiąją planetą takus. Saulės takas eina šios zonos viduriu ir vadinasi ek
liptika. Zona turi 16° pločio (po 8° abipus ekliptikos) ir yra suskirstyta į dvylika dalią,
vadinamą zodiako ženklais. Astronomijoje šie ženklai nuo romėną laiką vadinami lo
tyniškais vardais- Kiekvienas metą laikas atžymėtas trimis zodiaką ženklais. Šeši pir
mieji yra į šiaurę nuo dangaus ekvatoriaus, o kiti šeši —• į pietus. Prieš du tūkstančius
metą z. ž. atitiko tam tikrus žvaigždynus, turinčius minėtą gyvulią vardus. Dabar nebe
atitinka. Zodiako ženklą vardus jau randame graiką, egiptiečią ir babiloniečią kultū
rose. Astrologijoje pagal šiuo ženklus stengtasi išskaityti žmogaus likimą.
įvairiais laikais menininkai yra sukūrę z. ž. paveikslą, skulptūrą. Mūsą M. K. Čiurionis yra sukūręs visą ciklą; A- Kučas yra nupiešęs visą ciklą grafikos darbą. Iliustracijai
panaudojome keletą Čiurlionies populiaresniąją paveikslą nuotrauką.

ARIES
Paslaptingos akys žvelgia iš gelmių
Ir aušros ramybėn jos iš lėto leidžias.
Neužtenka nakčiai savo spindulių,
Kad nušviestų žemės liūdną, tylų veidą.
Ir tada išvystam, rytą gimdami,
Kylančią zenitan ramią, šviesią saulę.
Avinas kasdien ją neša dangumi,
Ant ragų iškėlęs virš tamsaus pasaulio.

TAURUS
Dar tebegyvena Nilo slėnio Apis,
Nors jau ji užmiršo žyniai, kunigai.
Dangumi jį, veda vėsios žemės naktys,
Ir žvaigždynan sminga spindintys ragai.

Jis tebėra gyvas piramidžių raštuos,
Spinduliuoja saulė tarp plačių ragų.
Lenkiasi Osiriui Nilo slėnio kraštas,
Ir atgyja žodžiai mirusių maldų...
Iš M. K- Čiurlionio ciklo
TAURAS

ZODIAKO ŽENKLAI

GEMINI

Sustoja Poluksas ir Kastoras, jo brolis,
Ties savo tėvo Dzeuso namais.
Bet į Olimpą, šviečiantį iš tolo,
Daugiau jie niekad neįeis.
Nors kantriai laukia jų gražioji Leda,
Jos akys sklidinos žvaigždžių.
Nakties dangum tik ašara nurieda
Ir žydi žemėj tarp žiedų.
CANCER
Į begalybės didžią tylą
Vilioja spindesys ramus.
Toks lengvabūdis noras kyla
Pakelt nematomus sparnus

Į ten, kur ta žvaigždelė žiba,
Kur Vėžio spindinti akis.
Ji man šviesa iš amžinybės, —
Dėl jos negęsta ši naktis.

L E

O

Ramus, tylus Nemėjos liūtas,
Sūnus Echidnos ir Tifono.
Tarytum niekada nebūtų
Jo narso prieš bejėgius žmones.

Nakties narve jis uždarytas,
O žvaigždės aukso karčiuos žiba.
Lėtai ateina baltas rytas,
Ir liūtas tolsta begalybėn.
VIRGO
Ji pro debesis praeina,
Pro mėnulį, pro žvaigždes,
Ir naktis beregint mainos,
Plaukia šviesos i erdves.
Tolsta vienišos planetos
Horizonto pakraštin,

MERGELĖ

Tik neranda niekur vietos,
Grįžta vėl juodon naktin.
LIBRA

Temidė išdidi
Svarstykles rankoj laiko.
Nepermaldaujama tyla
Viršum erdvės ir laiko
Pripildė visą naktį
Laukimo valandų,
Kol Viešpaties vardu
Pasvers mintis ir darbus
Temide išdidi...
SCORPIO
Dar neužgeso paslaptingos šviesos,
Zodiako ženkluose kasdieniškai ramu.
Nuo horizonto atsiplėšia Antaresas,
Skorpionas šliaužia iš nadiro tamsumų
Ieškodamas medžiotojo Oriono,
Geluonis jam pritvinkęs mirtinų nuodų.
Ir tampa drebančių žvaigždžių kelionė
Pilna sunkaus laukimo valandų.

DVYNAI

ŠAULYS

SAGITTARIUS
Pasisaugokit, ekliptikos gyvūnai,
Konsteliacijų herojai ir dievai.
Čia kas naktį žvaigždės netikėtai žūna,
Liejasi jų kraujas skliautais negyvais.
Būkite atsargūs, kai Šaulys pakyla —
Įtemptas jo lankas, ir taikli strėlė
Tuoj nukris, kaip žaibas, per padangių
[tylą,
Ir paraus nuo kraujo kosmoso gelme.

CAPRICORNUS
Tu vienas neprieinamoj kalnų viršūnėj,
Po tavo kojom debesų pritvinęs slėnis.
Tik paukščių Takas išdidžius ragus užIr tyliai pro tave praeina mėnuo, [kliūna,

Tavęs ten nepasiekia lakūs paukščiai,
Nė vėjas, kurs bučiuot žvaigždžių pakyla,
Tik mano akys veržiasi į svaigų aukštį,
Į tavo viešpatijos tylą...

VANDENIS

AQUARIUS

Iš dangaus Vandenis senas
Lieja vandenį į žemę.
Gimsta, auga okeanas
Ir Heladą pačią semia.
Kyla baltas Helespontas,
Skęsta Friksas ir jo Helė,
Skęsta žvaigždės horizonte
Ir nakties auksinės gėlės.

PISCES
Kol dar žaros ugnin žvaigždynai nesukriIr saulės liepsnoje naktis nežuvo, [to,
Pažvelk į nepasiekiamą zenitą —
Per juodą gelmę plaukia Žuvys.

Staiga sublyksi jų žvynai sidabro,
Lyg durklo ašmenys narsaus romėno,
Kada nakties duris iš lėto atidaro
Ir kelią jam pastoja žilagalvis mėnuo.
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DARIUS IR GIRĖNAS - ATLANTO NUGALĖTOJAI
Dailininko JONO ŠILEIKOS paveikslų ciklas,
nupieštas netrukus po lakūnų tragiškos mirties

Paveikslę nuotraukas LD redakcijai at
siuntė P. Jurgėla, kuris jas buvo gavęs
1936 metais savo leidžiamam žurnalui
"Tautai"; žurnalus sustojus, nuotraukos
liko nepenaudotos, ir dabar spausdinamos
pirmą kartą.

1. Didvyrių iškilimas virš Ame
rikos horizonto.

4. Kova su Atlantu.
5. Europos krantai, (praleidžiamas).

2. Išlekimas iš New Yorko uosto.
■
llll

f. i

.

Š

ii

■

6. Ties Berlinchenu.

3. Ties Newfoundlandu.
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7. Finalas.

jos pavergtų kraštų geruoju pasi
trauktų.
— Blaiviai vertinant Lietuvos iš
silaisvinimo galimybes, savaime ky
la kitas klausimas, tampriai susi
jęs su ką tik aptartuoju, būtent:
kaip Tamsta vertini mūsąsias lais
vinimo pastangas? Kas tose pastan
gose yra teigiama ir kas neigiama?
Ką turėtų ir privalėtų padaryti mū
sų laisvinimo veiksniai kad jų pa
stangos šia linkme būtų ir našes
nės, ir sėkmingesnės?

— Tamsta palietei svarbų, drau
ge ir labai jautrų klausimų. Veng
damas tuščių pagyrų, taip pat ir
neigiamų pakaltinimų, ir į tų klau
simų atsakysiu trumpai, — pabrė
žė pulkininkas. — Jokia paslaptis,
kad mūsieji laisvinimo veiksniai
veikia pakrikai. O taip neturėtų bū
ti. Mano giliu įsitikinimu, tik vie
nai vienintelis politinis veiksnys
gali bei turėtų veikti išeivijoj. Tik
jis turėtų ir privalėtų kalbėti pa
vergtos Lietuvos valstybės bei lie
tuvių tautos vardu. Mes turėtume
vadovautis nekintamu mechanikos
dėsniu: Geriausias jėgų suderini
mo efektas yra tuo metu, kai jėgos
veikia vienu laiku ir viena linkme .

Tęsiant pokalbį vienybės
me, aš pastebėjau:

PULK K. ŽUKAS, buvęs Steigiamojo Seimo narys, karo ministeris, visuomenininkas 1920
metais (iš Lietuvos albumo). Jis neseniai išleido atsiminimus "Žvilgsnis į praeitį".
COL- K. ŽUKAS, former member of Lith. Parliament, minister of war, recently publish
ed his memoirs "A Look Into The Past".

LIETUVOS

LAISVINIMAS

IR LIETUVIŠKOJI VIENYBE

Vytautas Braziulis, Cleveland, Ohio
Pokalbis su Kostu Žuku, atsiminimų “žvilgsnis Į praeitį” autorium,
apie Lietuvos laisvinimo galimybes, mūsų pastangas ir būsimos laisvos
ir nepriklausomos santvarką

žilagalvio ats. pulk. Konstantino
Žuko, buv. Kariuomenės vado, Ka
ro ministerio, Steig. Seimo nario,
veiklaus visuomenininko^ ir politiko
atsiminimų knyga “žvilgsnis į pra
eitį” sutikta su dideliu susido
mėjimu. Tatai, tegu ir nevienodai
vertinant, o be to, atviras autoriaus
minčių reiškimas ir paskatino ma
ne išgirsti jo nuomonę apie tokius
mūsų visų bendrus rūpesčius, apie
kuriuos metų metais tariamės, ba
ramės, bet, tarsi patekę į užburtų
ratų, vis nerandame išeities...
Baltagalvis visuomenininkas K.
Žukas šiuo metu gyvena pensinin
ko gyvenimų medžių paunksmėje
skęstančiame Clevelande, judrios
rytinės 79-tos gatvės Il-ro aukšto
kukliame bute.
Kai pasibeldžiau į duris, pulki
ninkas mane pasitiko kaip visada
judrus ir giedriai nusiteikęs, nors
tuo metu giedri nuotaika nelabai
tesiderino su jo būsena: pulkinin
kas pasiguodė jau kelinta savaitė
skaudančia koja, negalavo ir jo
žmona, ištikima gyvenimo palydo
vė.
Kai aš pareiškiau apgailestavimų
dėl juos kamuojančių negerovių,
pulkininkas šypsodamasis atsakė:
“Kųgi, juk ne jaunėjame, bet sens

tame ir nesulaikomai riedame į gy
venimo saulėleidį...”

Nevargindamas pulkininko, pa
reiškiau savo lankymosi tikslų. Po
kalbiui pakrypus tokia linkme, ku
ri pulkininkų domina, tikriau pasa
kius, tuos rūpesčius jis jautriai iš
gyvena, šeimininkas, nepaisydamas
negalavimų, visa širdimi pasinešė
į įdomų pokalbį, kurį nūn atpasakoju mieliesiems “Lietuvių Dienų”
skaitytojams...
— Ką Konstantinas Žukas gal
vojate apie Lietuvos laisvinimų ir
kaip žiūrite j mūsąsias laisvinimo
galimybes? — Į tokį mano klausi

mų pulkininkas pareiškė, kad tokia
ir panašia prasme ne kartų esųs
pasisakęs mūsų laisvosios spaudos
puslapiuose. — “Nenorėdamas kar
totis, šiuo klausimu pasisakysiu
trumpai, — gyvai pareiškė pulki
ninkas.

—Į Lietuvos ateitį aš žiūriu švie
siai. Lietuva turi būti ir bus lais
va. Tų laisvę, deja, atgausime tik
po didelio politinio sukrėtimo, gal
net pasaulinio kataklizmo. Būtume
naivūs, jei galvotume, kad komu
nistinė Rusija iš Lietuvos ar kitų

link

— Tamsta esi vienas iš tų veikė
jų tarpo, kurie mūsų laisvinimo
pastangas suvedat į tamprią vieny
bę, nes tik sutelktinėse jėgose įmatote didesnių pasisekimų bei lai
mėjimų galimybes. Suglaustas pa
pildomas klausimas: Kaip Tamsta
įsivaizduoji tą pageidaujamą vieny
bę, kuriuo būdu bei priemonėmis
toji vienybė būtų įmanoma
pa
siekti ?

— Kartoju: tik vienybėje galybė,
o susiskaldymas mus žlugdo. Mano
nuomone, aptariamosios vienybės
pagrindai tiksliai aptarti Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto
1944 metų Vasario 16-sios dekla
racijoje. Tos deklaracijos idėjų
mes turime atgaivinti ir jos nubrėž
ta linkme veikti. Jei kam atrodytų,
kad reikia naujų veiklos metodų,
tai tie klausimai svarstytini ne be
prasmių ginčų, bet naujų bei giliai
apgalvotų konkrečių idėjų pras
me.
Pasinešus pokalbiui apie Lietu
vos ateitį, probėgomis buvo palies
tas dar vienas įdomus klausimas:
— Jeigu Lietuva šiandieną ar
rytojaus dieną taptų vėlei laisva
bei nepriklausoma, kokia turėtų bū
ti jos valstybinė santvarka? Su šiuo
klausimu siejasi dar ir kitas klau
simas, būtent: kurios politinės par
tijos arba srovės galėtų ir turėtų
vadovauti naujosios Lietuvos vals
tybės kūrybiniame vyksme?

I tuos klausimus pulkininkas at
sakė po trumpos tylos, patraukęs
stiprų cigaretės dūmų:

— Laisvosios Lietuvos valstybi
nės santvarkos aptarimas jau pri
klauso pranašystės sričiai. O tokiu
pranašu ar aiškiaregiu aš nesu.
Galiu pareikšti tik savo pageidavi
mų. O manasis pageidavimas būtų
toks: norėčiau, kad tauta, sutrau
kiusi komunistinės Rusijos diktatū
rinius vergijos pančius, kuo grei
čiausiai pereitų prie demokratinės
valdymosi santvarkos.. Geisčiau,
kad mūsų Tėvynės Lietuvos šūkis
būtų — Laisvė, Lygybė, Brolybė ir
kilni tolerancija! O kiek liečia par
tijų vaidmenį busimosios Lietuvos
valstybiniame gyvenime, manau,

ŠEŠTĄJĮ (KOALICINĮ) MINISTERIŲ KABINETĄ SUDARĖ:

dr. K. Grinius, minist. pirminin
kas; R. Skipitis, vidaus reikalų mi
nisteris; dr. J. Purickis, užs. reik,
ministeris; pulk. K. Žukas, krašto
apsaugos ministeris; K. Bizauskas,
švietimo ministeris; V. Karoblis,
teisingumo ministeris; J. Aleksa,
žemės ūkio ir valst. turtų ministe
ris; D. Siemaško, gudų reikalų mi
nist. (taip pat V. Tarybos ir taikos
delegacijų Paryžiuje ir Maskvoje
narys); E. Galvanauskas, finansų,
prekybos ir pramonės min., susi
siekimo m-jos valdytojas. Min. kab.
reikalų ved. buvo A. Petkevičius,
Ministerių kanceliarijos virš. — S.
Lozoraitis.
Savo pasitraukimų iš ministerių
pulk. Žukas savo atsiminimų kny
goje taip aprašo:
"... Pavargau.
Nuo įtempto darbo buvau išvar
gęs ne tiek fiziškai, kiek moraliai.
Daugiau kaip dveji metai nuolati
nio įtempto darbo ir visokių viso
kiausių nemalonumų pradėjo atsi
liepti.
Galutinai mane pribloškė tai, kad
pagautas su aiškiausia dr. Purickio
kontrabanda Skrinnikovas buvo pa
leistas, ir teismas šiame jų žygyje
nieko blogo nematė. Tuo būdu kal
tas buvo ne Purickis, bet aš.
Toliau pasilikti kabinete nenojau ir vasario mėnesį pareiškiau dr.
Griniui, kad jis greitai ieškotų ma
no pavaduotojo, nes su trimis ne
švariais žmonėmis sėdėti už vieno
stalo per ministerių kabineto posė
džius man buvo šlykštu.
čia turiu paaiškinti, kodėl apie
savo tris kolegas taip žiauriai at
siliepiu. Apie Purickį buvo kalbama
anksčiau. Pasirodė, gudų reikalų
min. Sm. buvo senas rusų saugumo
tarnautojas, ir jo tarnybai prideng
ti jis buvo paskirtas Vilniaus gais
rininkų brandmeisteriu. Neturiu
duomenų, ar jis išdavinėjo lietu
vius, bet pats saugume tarnavimo
faktas jau jį blogai apibūdina.
Kur kas blogesnis buvo ministe
ris A. Dar studentu būdamas, jis
jau tarnavo rusų saugume su 25
rublių alga. Jo slapyvardis buvo
“Muma”. Reikia stebėtis, kodėl
toks švarus žmogus, kaip dr. Gri
nius, sutiko įsileisti jį į savo kabi
netų...
Dar prieš išvažiuodamas Palangon, žinojau, kad mano vieton dr.
Grinius pakvietė prof. Šimkų... 1921
m. balandžio mėn. perdavęs prof.
Šimkui ministerijų, prašiausi vėl
grųžinamas į 10 pėst. pulkų, kuris
išsivystė iš 1 atsargos bataliono.
Bet gen. štabo viršininko gen. Katchės kviečiamas, buvau paskirtas
Gen. štabo viršininko padėjėju.
Man priklausė rikiuotės ir mobili
zacijos skyriai, karo atachės užsie
nyje ir bendroji Gen. štabo admi
nistracija...”

kad jų vaidmenį išryškins patsai
gyvenimas. Ir vis tiktai pageidau
čiau, kad busimosios Lietuvos vals
tybiniame gyvenime politinių par
tijų ar srovių būtų mažiau, daug
mažiau, negu jų turime savo emig
raciniame gyvenime! Ii- šiuo atveju
mes turėtume grįsti savus veiks
mus sena, bet taiklia išmintimi, ku
ri byloja taip: “Kas perdaug —
tas nesveika!”

Baigiant pokalbį aš dar paklau
siau:
— Tūkstančių tūkstančiai mūsų
tautiečių, išvengė beprasmiško koPABAIGA 17 PSL.
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Po rungtynių, lietui be pertrau
kos lyjant, visi skubėjo į Liet, pa
rapijos salėje paruoštų banketų,
šiuo svečių garbei banketu susido
mėjimas buvo toks didelis, kad lie
tuviai iš tolimiausių vietų punktua
liai susirinko, nes prie stalų buvo
ribotas kėdžių skaičius. Ne tik pui
kus maistas, bet ir nepaprasta nuo
taika visus sotino ir džiugino.

AM. LIET. SPORTININKAI su palydovais Chicagos aerodrome su ju os išlydinčiais chikagiečiais; matyti dail. A- Varnas, St. Biežis, J.
Kazanauskas, kons. P. Daužvardis ir kt. Tarp išvykstančiy krepšininkę yra spec, koresp dr. Gaška, treneris V. Grybauskas, V. Adamkavičius. Rinktinės kelionei dalį pinigy suaukojo visuomenė ir atskiri asmenys, dalis buvo pasiskolinta.
Foto V. Noreika

Pasisotinus, Arg. Liet. Org. ir
Spaudos Tarybos pirm. J. čikštas
tarė įžanginį žodį ir įteikė rungty
nių laimėtojams svečiams savo as
meninę dovanų — taurę.
Be taurės, kiekvienas svečias iš
JAV apdovanotas specialiu “Kovo”
draugiškumo ženkleliu.
Tada prasidėjo* kalbos ir sveiki
nimai, kurių buvo gausybė.
Liepos 19 d. rinktinė turėjo susi
tikimų su argentiniečiais. Nors ar
gentiniečių komanda Ateneo laiko
ma stipria, lietuviai nuo pat pra
džios rungtynes vedė taikliai šau
dydami į argentiniečių krepšį; rung
tynės baigėsi 93:41 lietuvių naudai.
Liepos 20 d. lietuviams nebuvo
laiminga: paskutinėmis rungtynių
sekundėmis jie pralaimėjo prieš G.
y Esgrima komandų rezultatu 66:
64. G. y Esgrima klubas tų rung
tynių laimėtojams kiekvienam bu
vo paskyręs po taurę; gi pralaimė
tojams po atminimo ženklelį. Lie
tuviams teko tik ženkleliai.
Nors menkas pralaimėjimas, bet
vistik pralaimėjimas, ir tas labai
sugadino ūpų ne tik žaidėjams, bet
ir visiems Argentinos lietuviams...
Liepos 21 dienų Buenos Aires L.
Centre jaunimas surengė išleistuvių
proga argentiniškų “asado”, kur
broliai iš šiaurės turėjo progos pa
ragauti indėnišku būdu keptos mė
sos ir pamatyti visas kepimo cere
monijas.
Po linksmų vaišių, kaip dėkingu
mo simbolį už broliškų ryšių sustip
rinimų tarp š. Amerikos ir Argen
tinos lietuvių, L. Centro jaunimas
svečiams įteikė didelę taurę.

KREPŠININKAI lipa į lėktuvą; konsulas Daužvardis dar spaudžia dešinę V- Adamkavičiui, linkėdamas sėkmės, gale matyti J. Prunskis.
Foto V. Noreika

JAV LIETUVIAI KREPŠININKAI ARGENTINOJE
L. KANČAUSKO, Buenos Aires, Argentina,
foto reportažas

š. Amerikos liet, krepšinio rink
tinės vizitas Argentinos lietuvių
kolonijoje sukėlė nepaprastų entu
ziazmų ir kolonijų prikėlė iš ap
snūdimo, o lietuvių vardų nepap
rastai išgarsino. Argentinos lietu
viai brolius iš šiaurės Amerikos su
tiko ir priėmė taip, kaip jie bega
lėjo. Svečių pasitikti į aedromų su
važiavo gausus būrys, tačiau nevisi
galėjo svečius sutikti, nes lėktuvas
iš Kolumbijos pavėlavo 6 valandas.
Svečiai buvo sutikti su gėlėmis
rankose ir su džiaugsmu širdyse.
Svečiai tuoj buvo išskirstyti pas
atskirus lietuvius, kurie pasiėmė
savo gobon ir visų laikų rūpinosi
jų pristatymu į rungtynes, maitino
ir rūpinosi, kad nieko netrūktų.

Svečiai į Buenos Aires atskrido
liepos 15 d., taigi iki pirmųjų rung
tynių su vietos lietuvių krepšinio
rinktine “Kovas” (liepos 18 d.) tu
rėjo laiko ir pailsėti ir pasistiprin
ti. Deja, negalėjo gerai pasižvalgy
ti po Buenos Aires miestų, nes lie
tus nuolat lijo.
Iš kolumbijos svečiai atvyko su
trimis laimėjimais: prieš Medellino
m. un-to krepš. meisterį santykiu
7o:37, prieš Antiosijos un-to kom.
66:37 ir prieš Bogotos komandų —
81:68.
Buenos Aires sporto klubo Ateneo
patalpose rungtynes su Argentinos
lietuvių “Kovo” rinktine svečiai
laimėjo santykiu 99:54.

Liepos 22 d. svečiai turėjo palik
ti Argentinos lietuvius ir skristi į
Uragvajų, kur jų laukė rungtynės
su Montevideo komandomis. Sve
čių išleisti į aedromų susirinko ne
paprastai gražus lietuvių būrys. Ka
da svečiai turėjo tarti paskutinį
sudie, įvyko jaudinančių scenų, —
karšti broliški pasibučiavimai, aša
ros akyse, ilgi rankų mosavimai...
Nors žodžiai tarė, bet žvilgsniai vis
dar nenorėjo sakyti paskutinio
“sudiev”.,.

JAV LIET. KREPŠININKŲ RINKTINĖ prieš rungtynes su Argentinos liet, rinktine "Kovas".
Iš kairės: K. Germanas, R. Dirvonis, R. Valaitis, W. Kamarauskas; stovi: A. Švelnys,
J. Skaisgiris, A. Radvila, A. Šimkus, Varnas.
LITH BASKETBALL TEAM from USA prepared to meet the Lith- team "Kovas".

"KOVAS", Argentinos liet, rinktinė. Iš kairės: V. Rastauskas, E. Versčinskas, F. Vitkaus

kas, A. Tūbelis, J. Petraitis, A. Jankauskas ir A. Janulis.
"KOVAS", Lithuanian basketball team in Buenos Aires, Argentina.
L RINKTINES žaidėjas A. Radvila deda kamuolį į "Ateneo" krepšį (pasekmė 91-41).

liet. Centro jaunimo atstovai V. Deveikis
Pipiras ir Lemberis įteikia padėkos simboli-taurę P. Petraičiui.

The gift-trophy of the Lith. Argenti
nians to the Lith. basketball team.
JAV krepšininkų treneris V- Grybauskas ir
Arg. liet, krepšinio rinkt- "Kovas" pirm.
. Petraitis pradeda šampano gėrimą iš
gautos taurės. Toliau: A. Radvila, A- Švelnys, J. Skaisgiris ir "Kovo" narys E. Versčinskas.

Team's members taste champagne from
the presented trophy-

I

ALOST pirm. J. Čikštas įteikia savo asme
ninę dovaną-taurę JAV krepšinio rinktinės
kapitonui R. Dirvonui. Asistuoja D. Valentinaitė.

The personal gift of Mr. Čikštas to the
Lith. basketball team.

SVEČIAI PRIE VAIŠIŲ STALO liet, parapijos salėje.Iš kairės: P. Adamkevičienė, R. Va

laitis, W. Kamarauskas, K. Germanas, A Šimkus, D. Grabauskas, J- Skaisgiris, R. Varnas,
G. Vitkus.
AT A RECEPTION in honor of the basketball team from USA.

ARGENTINIŠKAS "ASADO", kepamas jautis Buenos Aires Liet-

centre svečiams pagerbti. Iš k.: P. Petrutis, "A- L. Balso"
leid. Pr. Ožinskas, D. Grabauskas, A. Šimkus, V. Grybauskas.
AN ARGENTINIAN "ASADO" in honor of the guests.
"G. y. Esgrima" sporto klubo Vadovybė įteikia atminimo ženklą R.
Valaičiui; Rinktinei pralaimėjus (66-64), žaidėjams teko tik ženkleliai.
G. y Esgrima club's committee presenting a pin for the commemora
tion of the game to R- Valaitis.

ARLENE KAYE (KRAUJELYJE), Miss Illinois, Warner Bros, studijos kieme, pozuoja LD-ny
foto bendradarbiui P. Jasiukoniui, kuris kartu su Alg. Gustaičiu atstovavo liet- spaudą.
ARLENE KAYE (Kraujalytė), Miss Illinois poses for Lith- Days photographer.

"MISS UNIVERSE" titului kandidatės svečiuojasi Warner Bros, studijoje. Čia matyti dalis
gražuoliy Warner Bros, kieme prie fontano. Pačioje paskutinėje eilėje pirma — Miss
Illinois Arlene Kaye (Kraujelytė); ketvirta — Miss Welcome, Long Beach lietuvaitė Karen
Krancus. Pirmoje eil. ketvirta — Miss Israel Rina Isaacov, kurios motina iš Marijampolės;
aštunta iš kairės — Miss Japan, kuri išrinkta Miss Universe. Priešais sėdi kino aktoriai.
CANDIDATES for the Miss Universe title at a visit in the Hollywood studio. Last row,
first — Miss Illinois Arlene Kaye, ; fourth — Miss Welcome to Long Beac — Karen
Krancus (both from Lithuanian ancestry).
Foto P. Jasiukonis

GRACIJOS
Grožio konkursai

nuo senų senovės, “Miss

Universe” ir

lietuvaitės

ALGIRDAS GUSTAITIS, Los Angeles, California

Pasaulis, arba geriau pasakius,
žmonija, sudėta iš visokių: gražių
ir negražių. Pastarųjų daugiau, dėl
to gražuolių visada būna trūkumas.
Tiesa, nevienodų tautų, nevieno
dų rasių, pagaliau, ir skirtingų am
žių būna skirtingi skoniai. Bet yra
ir tam tikrų ‘bendrų’ mastelių, pa
gal kuriuos daromi sprendimai.

šį kartų kalbėsime apie moteriš
kąjį grožį. Kiek istorija mena, pir
masis gražuolių konkursas įvyko
Graikijoje, kai Paris turėjo išspręs
ti, kuri iš trijų susiginčijusių mer
ginų gražiausia. Trijų gracijų mo
tyvas įėjo į meno istorijų ir nėra
užmirštas nė šiandienų.
Nebus naujiena, pasakius, kad
lietuviai visad turėjo gražuolių,
nors jų senose gadynėse joks meni
ninkas ‘neįamžino’. Bet likę liau
dies dainose lietuvaičių grožio ‘ap
rašymai’ vargu ar gali rasti sau
lygių bet kurios kitos tautos folklo
re. Ir tai nėra jokios hiperbolės,
kai dainuojama, kad veideliai kaip
rožės žydėjo, kad balta oda, kaip
pienu prausta ir kad mergužėlė ėjo
kaip lelija lingavo... Lietuviškoji
vaidilutė Birutė turėjo būt neišpa

sakyto grožio, kad kunigaikštis
Kęstutis, kuriam negalėjo trūkti
kaip kitiems valdovams, nei Sofijų,
nei Jadvygų, nežiūrėdamas nei kil
mės, nei pažadų tarnauti dievams,
išsirinko sau už žmonų. Barbora
Radvilaitė, 1550 metais karūnuota
Lietuvos ir Lenkijos karaliene, lai
koma gražiausia to laikotarpio mo
terimi pasaulyje. Kaip šių dienų
įvairių grožio karalienių rinkimai
JAV-se rodo, lietuvaitės grožiu ne
tik neatsilieka, bet dar viršija ki
tatautes.
Jungtinės Amerikos Valstybės
ypač pagarsėjusios gražuolių rinki
mais: renkama įvairiausiomis pro
gomis—Miss Rožių karalienė, Miss
fotogeniškiausia, Miss draugiškiau
sia, Miss ūkininkaitė, Miss kukurū
zų karalienė, Miss tas miestas,
Miss kitas, Miss ta kolegija, Miss
kita... Gražuolių titulų Amerikoje
tiek daug, kad jie mėtomi pigiavertiškai, biznierių reikalams, reklamų
skelbimams ir tt. Tai, žinoma, da
lis amerikiečių nerimtumo, rodan
čio, kad jis domisi daugiau greitai
praeinančiais negu vertingais daly
kais.

Tačiau vienos amerikiečių grožio
varžybos yra visuotinai pasaulyje
respektuojamos: tai Miss Universe
rinkimai, nuo 1952 metų pravedami
Long Beach, Californijoje. Ten
įvairios JAV valstijos pasiunčia sa
vo išrinktas gražiausias merginas;
Long Beach išrenkama Miss USA,
kuri rungiasi su gražiausiomis iš
viso pasaulio suvažiavusiomis dėl
Miss Universe titulo.
Tai būna spalvingo grožio šven
tė Balinėm sukniom, išeiginiais
drabužiais ir maudymosi kostiu
mais paraduoja Kalifornijos, New
Yorko, Floridos, Texaso, Illinoiso,
Ohio, connecticuto... Kanados, Vo
kietijos, Italijos, Švedijos, Norvegi
jos, Norvegijos, Graikijos, Pietų Amerikos ir Azijos kontinentų gra
žuolės,

Miss Universe kongresas vyksta
liepos 16—26 dienomis. Į jį atkreip
tas viso pasaulio spaudos dėmesys.
Dalyvauja didžiųjų pasaulio laik
raščių korespondentai, fotografai,
televizijos atstovai. Tomis dieno
mis gražuolės nustelbia kitus įvy
kius...
Rinkimų mieste vyksta paradai,
koncertai, susipažinimo vaišės, dip
lomatų priėmimai. Spaudos žmonės,
gavę teisę dalyvauti, visur dalyvau
ja nemokamai ir laisvai, (šiais me
tais šių eilučių autorius buvo vie
nintelis pabaltiečių spaudos atsto
vas; sovietų sąjunga varžybose ne
dalyvauja, nedalyvauja nė jų bloko
spaudos atstovai; iš jų išsiskiria
tik Lenkija).

Amerikos lietuvaitės puikiai at
stovaują Lietuvą. Pernai Miss Flo
rida buvo trečiosios kartos lietu
vaitė Marcelė Valibus (Valibaitė).
Ji buvo išrinkta į USA finalinę
grupę, daugelio nuomone, visų vals
tijų gražiausia, deja, ji teisėjų nu
balsuota antrąja.
šiais metais turėta daugiau staig
menų: Miss Illinois pasirodė esan
ti lietuvaitė Arlene Kaye—Krauje
lių 19 metų duktė iš Western
Springs. Ji gimusi Amerikoje, bet
lietuviškai kalba, kad ir nedaug, ir
apie save žinių suteikė lietuviškai.

Barbora Radvilaitė, Lietuvos kunigaikštienė ir Lenkijos karalienė. (Dailinin

Paminklas kunigaištienei Birutei, pastatytas Lauksodyje,

kas nežinomas). Esą likę bent 6 Barboros paveikslai. Nepaneigiama nuo
monė, kad Aušros Vartų Marijos paveikslui pozavusi Barbora Radvilaitė.
Tą faktą gražiai aprašo savo dramoje Balys Sruoga.
Barbora Radvilaitė the Dutchess of Lithuania and Queen of Poland.

Nepriklausomos Lietuvos laikais. (Autorius ir data ne
žinomi; kas tai žinotų ir kas pažinty ką žmoniy prie
paminklo, prašome pranešti LD redakcijai.).
The monument for the Dutchess Birutė in Lauksodis.

Tačiau svarbiausia — ji nesigina
esanti lietuvaitė, mielai kalbasi ir
nebijo duoti žinių spaudai. Jos
šviesūs plaukai, mėlynos akys, gra
žus, išlakus sudėjimas (5 pėdų ir
8 inčių ūgio), klasiškai rimtas ju
desys, simpatiškas žvilgsnis atkrei
pė spaudos dėmesį, ir ją fotografa
vo ne tik mūsų spaudos fotografas,
bet ir kiti, jos nuotraukas dėjo ne
tik Los Angeles laikraščiai. Beje,
jos artimiausia draugė buvo Miss
Japan, su kuria ji kartu vyko iš
parengimo į parengimą, kartu prie
vieno stalo sėdėjo.
Vyriausia Long Beach gražuolių
šeimininke, Miss Welcome, buvo
kita lietuvaitė — Karen Krancus

Pradedant rinkimų ceremonijas. Long Beach, Calif., kurios užtrunka keletą dienų, pristato

ma Miss Welcome, kuri šiais metais buvo Karen Krancus, lietuvio Jono Krancaus, kino
filmų šokėjo duktė. (Apie J. Krancų žiūr. LD 1951 m. spalio nr. 12 psi.).
AT THE BEGINNING of the pageant ceremonies Miss Welcome, Karen Krancus, is
introduced to the audience (Her father ir Jonas Krancus, motion picture dancer).

nedidukė, bet daili ir simpatiška,
didžiuojasi esanti lietuvaitė, su mū
sų spaudos atstovais mielai bendra
darbiavo ir su džiaugsmu pozavo
nuotraukai su Miss Illinois. Ji
pradėdavo kiekvieno vakaro iškil
mes Municipal Auditorijoj.

Tikra staigmena buvo patirti, kad
Miss Israel yra beveik “lietuvaitė”
— tai simpatiška Rina Issacov, 19
metų vidutinio ūgio juodbruvė iš
Tel-Aviv; jos motina, mergiška
pavarde Gulbaitė, iš Lietuvos, iš
Marijampolės. Visas tas žinias ir
dar daugiau Rina davė spaudai, ir
iš laikraščių sužinojęs susipažinau
su Rina asmeniškai. Ji Lietuvos ne
mačiusi, bet motina jai papasakojanti; Tel - Avive esą ir daugiau
Lietuvos gyventojų, kuriuos ji pa
žįstanti. Ji tikrai džiaugiasi sutiku
si lietuvį.
Gražus pasaulio tautų bendravi
mas nesibaigia vainikavimo diena.
Pažintys veda į susirašinėjimą
laiškais. Kiekviena, grįžusi į savo
kraštą ir pasitikta bei koresponden
tų klausinėjama papasakoja įspū
džius. Pernai sutikta “iš anapus”
Miss Lenkija nuoširdžiai pažadėjo
parvežti lietuvišką pasveikinimą ir
paprašė padaryti nuotrauką “kaip
anais unijos laikais” su lietuviais.
Pernai metų Miss Brazilija, pasi
rodė, geriausią savo draugę turinti
lietuvaitę.

Kiekvienas medalis turi dvi pu
ses. Net ir labai kilnūs dalykai ga
lima panaudoti blogam. Taip pat ir
gražuolių rinkimai vertinami ne vi
sų ir nevienodai. Bet šiai ar taip,
gražuolės titulas susietas ir su kil
niu jausmu bei kilniu mergaitės el
gesiu. Į jas visi atkreipia griežtos
kritikos akis ir tatai jos turi atsi
minti. Ne vienai po rinkimų nusi
šypso asmeniška ar Hollywoodo
karjeros laimė. Titulą vertina ir
tautos, iš kurių kilusi laimėtoja.
Antai, pernai matais kolumbįetė
Luz Marina Zuluaga sugrįžusi į sa
vąjį kraštą buvo pagerbta kaip he
rojė; minių minios pasitiko, gatvė
se šoko ir iškėlė tikras miestų

šventes, net varpams skambinant;
valstybė išleido pašto ženklų.
Miss Universe titulas karūnuo
jamas tikrai karališka karūna, tu
rinčia apie 1000 rytietiškų ir juo
dųjų perlų, surankiotų Persijos
įlankoje, Ceilono vandenyse, Indi
joje, Australijoje, Karibų jūroje ir
Pietų Pacifiko salose bei Meksiko
je. Karūnos rėmai yra gryno aukso
ir platinos ir sveria vieną ir ket
virtį svaro. Miss Universe apsiaus
tas iš balto ir raudono satino, nu
sagstytas brangakmeniais ir per
lais.
šių metų Miss Universe titulas
teko japonei. “Oh, gosh!” ji. pasa
kė išgirdusi nuosprendį ir tiek te
mokėdama angliškai.
Ką pasakytų lietuvaitė? Ar ne
“O, mama!..”? Turėtume karalaitę,
kurių pilnos mūsų liaudies pasa
kos. Ar tai fantazija? Ne. Tai rea
lybė.
Dail. H. Šalkauskas
Šis "trijų gracijų" piešinys liet, spau
doje ir visuomenėje sukėlė daug priešin
gų pasisakymų.
Trys moterys.

Three women.

H. Šalkauskas

"SIUNTINĖLIS" IS ANAPUS
Mielas Dėduli! Gražiai jūs ten
Amerikoje gyvenat ir visokių nai
lonų, miltelių ir kitokių dalykų
mums prisiunčiat. Puošiamės to
mis grožybėmis, vaikštom kaip bur
žujai, vykdom septynmečio planų
ir sukam galvas, kuo čia jums at
silyginti? Juk nepatogu būti tokiais
kriu-kriukeliais. Bet ką pasiųsime,
kad viskas dar tik užplanuota, o
jei kas padaroma, tai tuojau išsiun
čiama į “plačiųjų tėvynę”.!
Nieko geresnio tuo tarpu nesu
galvodamas, siunčiu keletu iškarpų
iš mūsų spaudos. Pasiskaitykite ir
nemųstykite, kad čia viskas perdė
ta. čia viskas labai švelniai nušli
fuota ir tik tai, kas neliečia viršū
nių. Mes gyvenimų taisome iš šak
nų (t. y. liaudies)! O kai šaknys
bus sveikos, kitos bus ir viršūnės!
Išvadas pasidarykite pats, Dėdu
li, ir, jei patiks tas mano “siuntinė
lis”, parašykite, atsiųsiu ir dau
giau, nes to gero mums netrūksta.
MELŽIA VIŠTAS

Atrodo, ne toks jau didelis daik
tas višta, o kaip įsimylėjo jų koo
peratininkai!
Tiesiog gyventi be
jos nebegali, štai Jiezno rajono var
totojų kooperatyvo veikėjai preky
boje pripažįsta tik vištiškus termi
nus:
— Norite nusipirkti baterijinį ra
dijo aparatų? Prašau. Penki šimtai
kiaušinių — ir aparatas jūsų.. Kų?
Siuvamų mašinų? Galima. Tik tūks
tantis kiaušinių.
Kazlų Rūdos, Alytaus, Telšių,
Vabalninko kooperatyvininkai dar
kietesni. Nenunešei jiems kiauši
nių, tai nė arbatos negausi atsiger
ti, nes jie už kilogramų cukraus
ima po 15 kiaušinių. Ir daugybė ki
tų labiausiai reikalingų prekių ma
tuojama kiaušiniais — ir tolis, ir
šiferis, ir krūva kitų.
— Visur tik kiaušiniai ir kiauši
niai! Iš kur gi mes jų imsime? —
bamba pirkėjai.
— Paspauskite vištas, — dės! O
jei nededa—nupeškite joms plunks
nas ir amen! — pataria koopera
tininkai.
Pasirodo, baterijų, radijo apara
tui pas juos galima nusipirkti ne
tik už kiaušinius, bet ir už plunks
nas.
O vištos vaikšto, išputusios gurk
lius, ir įsivaizdina:
— Papūskit mums į uodegų! No
riu dedu, noriu — ne! Dabar nuo
mūsų priklauso, ar radijų turėsite,
ar gaidžių giedojimo klausysitės!
žmonės kalba, kad kai kurie koo
peratininkai žadu pradėti vištas
melžti. Tada su jomis visai nebesusikalbėsime.
VILNIUJE ŽIBALINĖS

LEMPOS

Daug kų galima padaryti per vie
nerius metus. Tačiau per daugelį
metų galima ir nieko nepadaryti.
Įrodymas: Vilniuje, Polocko gatvė
je nuo 200 iki 220 Nr. Nr. reikia
pastatyti 10 stulpų, kad šiuose na
muose sužibėtų elektra. Bėga me
tai — ir nei stulpų, nei elektros
nėra. Vis žiba tik žibalinės lempos.

ABSTRAKTUS MENAS VILNIAUS
EKRANE

žiūrovai renkasi į salę. Sėda į
vietas ir įsmeigia akis į pakabintų
ant sienos nešvarių drobę. Ji nusė
ta įvairiausiais taškais taškeliais,
brūkšniais ir plėmais. Negalvokite,
jog čia abstraktaus meno kūrinys.
Ne, tai — Vilniaus Mokytojų na
mų kinoteatro ekranas!
BRANGUS TOSTAS

Na, tai pakelkime
Už ryši,
Drauguži mielas,
Tostą:
Kai šičia darbą
Sužlugdys!,
Geresnį duosiu
Postą!..

SKELBIMAS

(Pastaba: neoficialus)

Kas mėgsta atvirumų, tas perka
tik mūsų gaminius! Mūsų gamybos
lagaminai, portfeliai bei moteriški
rankinukai yra su paskutinės kon
strukcijos neužsisegančiomis spy
nelėmis. Saugokitės padirbinėjimų!
Jei portfelio siūlės kreivos, o la
gamino vinių galvutės išlindusios
ir drasko kelnes - jie tikrai gaminti
Galanter i jos-paki n ktu
kombinate “Raudonoji
žvaigždė”

Maisto, kaip jau esu rašęs, pra
šome, Dėduli, mums nesiųsti, mes
visko turime. O kad tikėtum ir ži
notum, kų mes valgome, štai Klai
pėdos geležinkelio stoties restora
no
MENU

ŠALTI PATIEKALAI
Sterkas kepta
Solionka daržovių grybais
Gryboi voviruškos
Zosiena kepta su garniru
SRIUBOS
Sriulo fosoli su kiouliena
Sriulo rižių su vištieno
ŽUVIES PATIEKALAI
Sterkas keptas fri su gornieru
MĖSOS PATIEKALAI
Guliašas iš kioulienos
Kiouliena vepta
Liežuvis virto padaže
ALYTIŠKIAI RŪBUS VALOSI
KAUNE

Dažnai prie autobusų galima pa
matyti rūbų ryšuliais, radijo apatais, dviračių rėmais apsikrovusius
alytiškius.
—Bene išsikraustote? — teirau—
jasi pašaliniai.
—Ne, Alytuje nėra nei rūbų
valyklos, nei dviračių ar radijo
aparatų taisymo dirbtuvės, tai ke
liaujame į Kaunu.

PAŠTAS BE STOGO

Naujai statomame (bet niekaip
nepabaigiamam pastatyti) Vabal
ninko raj. Kupreliškio pašte švie
sos ir oro kiek tik nori! Ir kaip gi
truks šviesos ir oro, jeigu “paštas”
vis dar be stogo!
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Pas mus dabar žmonės skirstomi
į tuos, kurie gauna ir tuos, kurie
ne. Siuntinių negauna dažniausiai
tie, kurie Amerikoje neturi nei gi
minių, nei pažįstamų, arba, kurie
turi, bet tokius, kurie tiki kiekvie
nam ružavos propagandos žodžiui

ir žino, kad čia nieko mums ne
trūksta. Gi jeigu ir gauna jie kar
tais kokį siuntinėlį, tai štai kokia
jo istorija:
SIUNTINYS IŠ AMERIKOS

Pliupeliai buvo iš tų žmonių, ku
rie, kaip sakoma, dėl skatiko tikrų
tėvų—motinų parduos.
Todėl jų
nuomininkai Rimaičiai stačiai iš
sigando iš baimės, kai Pliupelis vie
nų vakarų įėjo į jų kambarį, neši
nas rajoniniu laikraščiu. Iš paskos
įstriksėjo ir ponia Pliupelienė. Rimaitis susižvalgė su savo žmona,
laukdamas ir taip jau žvėriškos bu
to nuomos pakėlimo ar kitos kokios
stichinės nelaimės. Tačiau — koks
netikėtumas! šeimininkas išsiviepė
tokia plačia šypsena, jog Rimaičio
širdis iš kulnų vėl grįžo įpraston
vieton.
— Matėt? — paklausė Pliupelis.
— Laikraštis įdėjo mūsų namo nuo
traukų (jis pasakė “mūsų”, nors
visada pabrėždavo “mano”).
— Ir mūsų pavardė paminėta,—
sučiulbėjo ponia Pliupelienė.— štai
paskaitykit!
Rimaitienė paėmė laikraštį. Ja
me buvo pavaizduota nauja gatvė,
prasidedanti kaip tik Pliupelio na
mu, ir išspausdintas straipsnelis
“Jie dėkoja už gerovę”, kuriame
pasistatę namus žmonės džiaugėsi
valdžios jiems suteiktomis sųlygomis.
— Nagi teisybė ir parašyta. —
baigusi skaityti tarė Rimaitienė. —
Gerai įsitaisėt, — kų bekalbėti,
gulbės pieno betrūksta.
— Na, kų jūs, kų jūs, gyvenam
po truputį, — kukliai sumurmėjo
Pliupelis. — Betgi ir jūs...
— Ir mes nesiskundžiam, — atsa
kė Rimaitienė. — Bet argi palygin
si? Mūsų vaikai maži, vyras vienas
teuždirba, na, pagaliau, pats žinot,
nuoma... ne valdiška kaina. Bet nesiskundžiame, pragyvename.
Tik
amerikonai mano, kad mums labai
sunku. Dievaži, kas jiems tokių nie
kų ir prišneka, štai, va, mano bro
lis, nei iš šio, nei iš to vaistų at
siuntė. Girdi, jeigu pačiai nereikės,
parduoti galėsi, vis kokį rublį prisidursi. O juk ir pats ne kažin kaip
gyvena... kasyklose vargsta...
—O jergutėliau! — pliaukštelėjo
delnais Pliupelienė, daugiau nebe
siklausydama Rimaitienės. — Iš Amerikos! Taigi ir tu, Anicetai, —
kreipėsi ji į vyrų, — kažkur ten dė
dę turėjai! Tiek metų nesusirašinėjot, bet galima būtų, va, tų jų
brolį paprašyti, tegul paieško. Gal
atsišauks!
Rimaičiai žadėjo patarpininkauti.
Nuo tos dienos visas Pliupelių
gyvenimas virto laukimu. Nauji pui
kūs namai nebedžiugino. Jie teira
vosi po visų miestų, kas susiraši
nėja su giminėmis iš Amerikos, kas
kų iš ten gauna.
— Daukšienė gavo neiloninę bliuzkutę! — parbėgusi namo čiauškėjo
Pliupelienė. — Toks gražumėlis!
Tik gaila, kad nieks į jų neįlenda!
Matyt, moterys pas mus storesnės...
Kai tavo dėdė atsišauks, jis man ir
gi atsiųs! Jis, žinoma, per tiek me
tų turtus susikrovė!
Kiekvienų dienų ji užsukdavo į
komisų.
— Ak, kokių amerikoniškų bate
lių ten yra! Kulniukai kaip vinutės,
snapiukai — kaip adatos! Tiesa,
niekas tokių pas mus nesiautų, už
tat ir guli komise. Dėdė man pui
kesnius atsiųs!
Taip slinko dienos... Ir ar tikėsit? Dėdė atsišaukė! Tikras, gyvas,
amerikoniškas! Netrukus ir nuo
traukų atsiuntė: storas, kaip ir de
ra senyvam amerikonui, apskrito,
it mėnulis veido, standžiai parištu

kaklaraiščiu, su gudriomis akytė
mis už raginių akinių! Aiškiai ma
tyt — turtingas!
Gavę laiškų, Pliupeliai nebegalė
jo naktimis užmigti. Dabar tai pra
sidės gyvenimas!
Juk Amerikoj
vieni milijonieriai gyvena! Siunti
niai plauks konvejeriu, o jiems,
Pliupeliams, beliks tik pardavinėti
daiktus komise bei pažįstamiems ir
puoštis, puoštis pagal paskutinę
atominę madų!
Ilgai redagavę ir perrašinėję, jie
išsiuntė laiškų. Gudriais, dvipras
miškais, bet dėdei suprantamais
žodžiais, jie išdėstė savo vargų ir
skurdų. Jie gyvenų kaip dėdė Jero
nimas (žinomas kadaise jų kaimo
elgeta), uždirbu tiek, kiek grafo
Pac-Pomarnacko Stasiukas (samdo
mas našlaitis piemenukas); visi jų
šeimos nariai sergu džiova, reuma
tu, vaikišku paralyžium, širdies
neuroze ir dar tuzinu kitų ligų; esu
apsirengę kaip teta Rozalija (sen
mergė davatkėlė, vaikščiojusi visa
apskretusi).
Ir štai atėjo atsakymas: “...neesmi jokis Rokfeleris ar Fordas,
bet kų turiu, su jumis mielai pasi
dalysiu”.
O paskui, vienų gražių dienų, at
ėjo pakvietimas atsiimti siuntinį!
Pliupelis išėjo džiūgaudamas, bet
tvardydamasis į ryšių kontorų, o
Pliupelienė nubėgo pas Rimaitienę
pasigirti, kad ir jie jau siuntinį ga
vę, ir kvietė pasižiūrėti dovanų.
Pliupelis grįžo siuntiniu nešinas.
Tai buvo didelė kartoninė dėžė, ap
klijuota įvairiomis etiketėmis ir pa
rašais.
— Na, manau, mums bus maga
ryčių, kad jūsų dėdę atradom! —
pajuokavo Rimaitienė.
— Bus, bus! — patvirtino Pliupe
lis. — Negi galima pamiršti tokį
patarnavimų?
Kol Pliupelis atplėšinėjo dėžę,
Pliupelienei širdis tiksėjo kaip ran
kinis laikrodukas.
Siuntiny buvo drabužiai... šva
rūs, bet dėvėti darbo kombinzonai,
pablukusios suknelės, perkelinės
bliuzkutės...
Pliupelienė vos nepravirko.
— Rupūžė tas tavo dėdė! — su
šuko ji, su panieka mesdama atgal
dėžėn sukneles. —Siųsti tokį šlamš
tų! Kaip tam seniui ne gėda? Ir kų
mes darysim su tokiais skarmalais?
Kų — jis mano, kad mes ubagai,
ar kų?
— Nutilk, tu, ragana! — įširdo
Pliupelis, net nebesivaržydamas pa
šalinių. — Ar ne tu sumanei laiš
ke lygintis su vargingiausiais ponų
laikų elgetomis?
— Rokfeleris! Fordas! — kone
pro ašaras pašiepė Pliupelienė. —
Dar jis drįso rašyti apie tokius mi
lijonierius, tas tavo išprotėjęs kvai
lys!
— Amerikoj irgi ne visi milijo
nieriai, — norėdama juos nuramin
ti, įsiterpė Rimaitienė. — Va, ir
mano brolis rašo...
— Kad jį velniai griebtų, — nusispiovė Pliupelis, vilkdamasis vie
nų pablukusį švarkų. — Va, su ši
tuo tai nebent į kokių kolūkio tal
kų važiuosiu, jei kada teks...
Jis užsidėjo švarkų, pasisukinė
jo prieš veidrodį ir nusivilkęs pik
tai sviedė į kampų.
Rimaitienė paliko Pliupelius pik
tai šnairuojančius vienas į kitų.
...Klausiate, ar Rimaičiai susi
laukė magaryčių? Taip. Pliupelis
pakėlė jiems buto nuomų arba pa
siūlė išsikraustyti. Daugiau apie
amerikoniškų dėdę jie nebekalba ir
net neatsakė į jo laiškų, nors dėdė
su pasitenkinimu rašė, jog jie nese
niai skerdykloje laimėjo streikų
prieš darbdavius.

SAULES IR LAISVES DAINIUS
Vietoj geliu puokštes ant Petro Vaičiūno kapo
Po sunkios ir ilgos ligos š. m.
birželio 7 d. Vilniuje mirė poetas
ir dramaturgas Petras Vaičiūnas
(gimęs 1890. 6. 19., taigi, baigda
mas 69 metus amžiaus.).

Petras Vaičiūnas savo amžiumi
ir kūryba priklausė pomaironinei
— Binkio, Sruogos, Putino, šei
niaus — kartai, šioje grupėje kaip
rašytojas jis buvo jauniausias, nes
jo pirmasis scenos kūrinys pasiro
dė tik 1916, I-jo pas. karo metais.
Nepateko jis nė į pirmųjų Vainikų
poetų antologiją, dėlto vietoj ten
būdamas jauniausias, Nepriklauso
mos Lietuvos poetų antologijose P.
Vaičiūnas dalyvavo kaip vyriausias.
Petras Vaičiūnas, išleidęs 6 po
ezijos rinkinius ir būdamas tikrai
poetas iš Dievo malonės, visas sa
vo kūrybines jėgas atidavė lietuvių
dramaturgijai ir teatrui.
Vaičiūnas ilgainiui tapo nuolati
niu Kauno Valst. Teatro dramatur
gu ir beveik kasmet duodavo po
naują pjesę premjerai. Vaičiūno po
puliarumas augo su kiekvienu nau
ju veikalu, nes kiekviena nauja pje
sė traukė žiūrovus, suteikdama tik
rą kūrybinę šventę.
Iš simbolinių idealistinių pasaulių
atsigręžęs Į kasdieninį gyvenimą,
Petras Vaičiūnas rado jame nepaptai
daug tokių aspektų, kurie,
rodos, visų galėjo būt pastebėti,
bet niekeno nebuvo pašaukiami į
scenos meninę tikrovę.
Daugelis Vaičiūno personažų bu
vo menininkai. Jis nebijojo palies
ti nei kunigų, nei aukštų valdinin
kų, nes žiūrėdamas jo veikalą, nie
kas negalėjo Įtarti, kad vaizduoja
masis asmuo paimtas iš tos ar anos
ministerijos ar kanceliarijos. Jo
veikalų geriausia savybė buvo ta,
kad jie buvo sceniški, aktualūs ir
kupini pasigėrėtinai šmaikščių rep
likų, intriguoją ir kelią visiems rū
pimas problemas. Vieni veikalų mo
mentai kėlė gilų susimąstymą, kiti
liūdesį, dar kiti vertė piktintis ar
juoktis bei kvatotis. Net Sruoga,
teatro teoretikas, pats didelio mas
to dramaturgas, pripažino, kad la
biau išmanančio teatro meną už P.
Vaičiūną Nepriklausomybės metais
neturėjome. Vaičiūnas, kaip sakyta,
teatre gulė, teatre kėlė. Ir tas jo
pasiaukojimas veltui nenuėjo. Jis
sukūrė dramaturgiją, kurios
nė
mandriausi priešai negali nuneigti.
Iš Valst. Teatro Vaičiūno veikalai
išėjo į periferijas, o vėliau, po II
pas. karo, jie gausiai rodėsi laisvo
jo pasaulio lietuvių išeivių scenose
kaip nepamainoma teatro duoklė ir
kaip nesenstanti gyvenimo medžia
ga. Sunku būtų rasti lietuvį, kuris
nebūtų matęs bent kelių Vaičiūne
scenos veikalų. Pakanka suminėti
tik keletą veikalų vardų, kad kaip
gyvas stotųsi jums akyse čia vie
nas, čia kitas vaizdas, čia viena, čia
kita neužmirštamai atmintin įsmi
gusi scena ar ausyse skambėtų pui
kus dialogas. — Sudrumstoji Ra
mybė, Tuščios pastangos, Patriotai,
Nuodėmingas angelas, Stabai
ir
žmonės, Prisikėlimas, Naujieji žmo
nės, Sulaužyta priesaika, Aukso
gromata, Tėviškės pastogėj ir dar
kita tiek. Taip ir norisi kartu su jo
vienu veikėju tarti: “Geri buvo lai
kai I ’
Greta to (21 originalaus scenos
veikalo) Vaičiūnas yra išvertęs 13
pasaulinės dramaturgijos veikalų—
Ibseno, Šilerio, Hamsuno, Meterlinko ir kt. autorių veikalų; pridėjus

2 prozos veikalus, 2 didelius lite
ratūros istorijos verstus tomus ir
septynetą knygučių vaikams, Vai
čiūno biblioteką sudaro 51 pavadi
nimas. Tai rodo ne tik autoriaus
didelį kūrybingumą, bet ir nepa
prastą jo darbštumą.
Okupacijų metais Vaičiūnas, atro
do, “neberado” temų savo scenos
kūrybai; būdamas saulėtos poezi
jos kūrėjas ir gal giedriausias potas, dramose Vaičiūnas buvo linkęs
matyti daugiau šešėlių, negu saulės
spindulių. Iš ko jis būtų pasijuokęs,
kuo pasiguodęs ir kuo pasiskundęs
okupacijų metais? Kiekviena Lie
tuvai padaryta žaizda jį gėlė iki
sielos gelmių. Juoktis iš dabarties
neleido cenzūra, juoktis iš praeities
neleido patriotinė sąžinė (o Vaičiū
no patriotizmas buvo tyrų tyriau
sias!), dėlto jis nieko scenai ir ne
bedavė. Bet ar iškentė nerašęs?
Ne! Plunksnos Vaičiūnas nepadė
jo net ir žiauriausiais okupacijos
metais. Sunkiai sirgdamas (gal iš
dalies ir dėlto jokių represijų nebi
jodamas), jis parašė tokių patrioti
nės gyvybės, minties ir rezistenci
jos poezijų, kurios giliausiai išreiš
kia lietuvio dvasios būseną, nepa
laužiamą valią būti laisvais savo
dvasioje ir siekti laisvės savo tau
tai. Daugelis posmų skamba prana
šišku įsakmumu, ir jie paliks kaip
neatlaidūs to meto pasmerkimo, ti
kėjimo ir ir vilties liudininkai.
Vadinamo “atodrėkio” metu ke
liolika posmų galėjo išvysti dienos
šviesą; buvo žadama išleisti net iš
tisas rinkinys, vardu “Gyvenimo
preliudai”. Bet autoriui to rinkinio
išspausdinto pamatyti nebeteko. Ar
bebus jis po mirties išspausdintas?
Iš dalies atsakymą randame laiš
ke iš Viniaus, kurį išspausdino kanadiškė “Nepriklausomoji Lietuva”.

“...Turbūt iš radijo jau girdėjote,
kad Vilniuje mirė poetas Petras
Vaičiūnas. Ar teko jums jis pažin
ti ir matyti? Taurus buvo vyras.
Doras žmogus. Ilgai sirgo ir daug
iškentejo. Jį kamavo džiova ir skil
vyje turėjo žaizdą. Be to, jį kanki
no dar reumatizmas. Nuo praėju
sių metų rudens negalėjo išeiti iš
kambario ir visą laiką gulėjo. Turė
jo tiek malonumų, kad klausyda
vosi radijo ir retkarčiais susilauk
davo vieną kitą savo draugą, dar
senųjų pažįstamų laišką ar foto. Vi
sa širdimi jis tuo džiaugėsi, visiems
rode ir aiškino, šiaip, gyveno ne
blogai, nes turėjo personalinę pen
siją, kaip ir jo žmona, kuri anks
čiau buvo dramos artistė.
Prikaustytas prie lovos, ir anks
čiau toli nenueidavo, bet kasdien
vis dėlto išeidavo pasivaikščioti į
Lenino (Lukiškių) aikštę du kar
tus — vidudienį apie 12 ir vakare
apie 18 valandą.Gerus pažįstamus
pamatęs, sveikindavo “Moriturus te
salutat!”
(Mirštantis sveikina).
Taip jis ir atrodė, o vis dėlto išgy
veno 69 metus. Aikštėje visi jį pa
žinojo, bet draugai ir artimi pažįs
tami visada jį apsupdavo ratu. Gy
vai tada jis dalinosi žiniomis, įspū
džiais, pasakydavo numatymus, per
spektyvas. Kai jis mostigavo laz
dele arba ranka, atrodė, kad ruo
šiasi kažką mušti ar karštai ginči
jasi.
Kurti buvo pajėgus ir lovoje gu
lėdamas bei sirgdamas. Po karo
esąs sukūręs apie 700 eilėraščių.
Apie 300 eilėraščių turėjo būti iš
leisti, bet velionis buvo nesukalba

mas, atitrūkęs nuo mus supančio
gyvenimo ir nepripažino jokių pla
nų ar nurodymų ir kūryboje teži
nojo tiktai savo vidines kūrybines
nuotaikas ir poetinį individualumą,
— todėl nuo gyvenimo atitrūkusiai
poezijai negalėjo rasti leidėjo. (Mū
sų pabraukta).

I Rasų kapus velionį palydėjo vi
sas Vilnius ir Kaunas, kapą apden
gusieji gėlių vainikais. Rašytojai
prie kapo pasakė gražių kalbų ir
atsisveikino su vienu seniausiųjų
kolegų, na... ir mokytojų.”
Visa Lietuva mokėjo ir giedojo
Vaičiūno “Ei, pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim!” Visas jo pas
kutiniųjų dienų gyvenimo ir kūry
bos šauksmas buvo: “Ei, pasauli,
mes be laisvės nenurimsim!” Nuri
mo dainiaus pavargusi širdis išsva
jotame Vilniuje, bet nenurims jo
paleista paguodos daina, skamban
ti plačiajame pasaulyje: “Nurimk,
sesut,
gana raudoti, nušluostyk
ašaras gailias...” Atitarianti refre
nu: “Linksmi mes grįšim į tėvynę.”

J. BRAZAITIS

IGNAS ŠEINIUS GYVENIME
IR KŪRYBOJE
Atkelta iš 8 p.

pysakų rinkinį “Vyskupas ir vel
nias”, kurio pirmąsias korektūras
paskaityti autorius besuspėjo...
I tą gražų vainiką lietuviškai pa
rašytų knygų reikia įpinti ir lite
ratūriškai stiprų romaną švediškai
“Stebuklo belaukiant”. Tai tikras
perlas laisvės romanų tarpe, pilnas
draminės įtampos ir didžio patrio
tizmo. Autorius, savo akimis ma
tęs, kaip sovietiniai metodai taiko
mi okupuotai Lietuvai, meniniu ob
jektyvumu vaizduoja, kaip civili
zuotoje visuomenėje visos dvasinės
pajėgos kuo kiečiausiai imamos
bandyti raudonajam tvanui artė
jant. Dalis gyventojų sutiko smur
tą galvų nenuleidę — jų darbus
lydėjo pažeista teisė ir tautinė gar
be. Kiti gi priespaudoje matė aki
mirką iškilti ir suvesti savo asme
nines sąskaitas. Dar kiti manė su
mažinsią smūgį tiek sau, tiek tau
tai ramiai ir atsargiai elgdamiesi
su įsiveržėliais. Konfliktas vis didė
ja, priespaudai vis žiaurėjant. Iš tų
įvykių autorius vis kylančia įtampa
sukūrė stiprų visuomeninį romaną,
pilną ryškiai pavaizduotų charakte
rių bei neišdildomo žmonių likimo.
Dėl autoriaus humanistinio nusi
statymo dienos politinėms, sociali
nėms bei religinėms problemoms,
romanas įgauna bendražmogišką,
visados galiojančią ir visados vei
kiančią prasmę. Gaila, kad nebega
lėsime turėti autorizuotos jo lietu
viškos versijos.
Skaitytojas gal atleis, kad mažiau
aptariau jo lietuviškuosius veika
lus, o plačiau švediškuosius. Ma
niau, jog verta susipažinti ir su
tais šeiniaus darbais, kurie Lietu
vos vardą, jos laisvės idėją kėlė
skandinavuose tuo metu, kai lie
tuvis, okupacijos ir karo vėtrų blaš
komas, vargu ar turėjo progos net
jų vardus išgirsti. Gi lietuviškoji
kūryba kiekvienam lietuviui dau
giau ar mažiau žinoma.

POKALBIS SU PULK. ŽUKU...
Atkelta iš 12 psl.
munistinės Rusijos okupantų sunai
kinimo, šiandien kuria naują gyve
nimą plataus pasaulio
laisvuose
kraštuose. Ko pageidautmėte iš mū
sų naujosios, taip pat ir senosios iš
eivijos,
Lietuvos
laisvinimo
ir
apskritai
savitarpio
sugyvenimo

PRIVATI INICIATYVA...
Atkelta iš 3 psl.

Dar daugiau “iniciatorių” mato
me Amerikoje. Mokslo srityje čia
pirmoj vieoj tenka minėti dr. M.
Gimbutienė su savo archeologiniais
darbais, vieninteliais toje srityje.
Privati iniciatyva padėjo iškilti ir
tokiems darbams, kaip L Enciklo
pedijos leidimas, nors ir lietuvių
kalba, bet jau vien savo išvaizda
svetimtaučiui daug pasakąs apie
lietuvių kultūrą. Privati iniciatyva
vadovauja ir Liet. Dienų leidyklai,
veikiančiai ištisą dešimtmetį, ku
rios leidžiamas žurnalas buvo pir
masis kultūrinis informacinis leidi
nys, kalbąs tiesiai į amerikiečius,
nes jo dalis spausdinama angliškai,
o taip pat visa iliustracinė medžia
ga pristatoma anglų kalba. Ta pati
leidykla pradėjo pirmuosius groži
nės literatūros vertimus angliškai.
Vėliau JAV-se intelektualiniams
sluogsniams informuoti tiesią kryp
tį paėmė studentai, išleisdami peri
odinį “Lituanus”.
Prekybos ir Pramonės Rūmų su
organizuotas Lietuvos paviljonas
Tarptautinėje parodoje Chicagoje
savo žymiausia dalimi remiasi pri
vačių asmenų iniciatyva ir darbu.
Kasmet minime Dariaus-Girėno
žygį per Atlantą... Tai buvo dviejų
ryžtingų vyrų iniciatyva ir...rizika,
nes lėšomis rūpinosi jie patys, nepasisemdami jų iš jokių fondų.
Nėra tokių fondų, o jei kokie ir yra,
tai ne tiems “žygiams”, kuriuos už
simoja ir vykdo Stepas Zobarskas,
išleidęs Lietuvių liaudies pasakų
rinktinę (jau dvi laidas) angliškai
ir dabar asmenine rizika leisda
mas angliškai lietuvių beletristi
kos antologiją? Apie antologiją gau
ti geriausi amerikiečių atsiliepimai
ir parama ja rengiant. Iš mūsų vi
suomenės telaukiama tik labai ma
ža: įsigyti pirmieji 5Oo egz., kad
tuo būtų įgalinta išleisti I-ją laidą.
Kada nors tą darbą linksniuosime,
juo didžiuosimės ir gal jo ieškosi
me su žiburiu, bet dabar visa finan
sinė našta gula ant vieno redakto
riaus pečių.
Finansinės paramos laukia ir
daug kitos vertingos asmeninės ini
ciatyvos. Mokslo ir meno kūriniai,
kurie galėtų reprezentuoti lietuvių
kultūrą svetimiesiems, šiandieną
guli autorių stalčiuose. Ko tat rei
kia? Visų paramos. Mecenatai, kaip
prel. Juras ir kt., jau semti ir iš
semti. Reikia organizacijos kultū
ros skleidimui remti. Reikia remti
ir palikti darbus, kurių jokios laiko
kandys nesunaikina.

prasme?

— Atsakymas gali būti tik vie
nas: kuo daugiausia nuoširdžios
vienybės ir pagarbos vienas kito as
meniui bei jų įsitikinimams! Visur
ir visada turėtume būti tvirti lie
tuviai — patys nenutausti ir jauni
mą išauginti gerais lietuviais! O
tada galėsime guostis: — “Pagal
išgales atlikome savo pareigas lie
tuvybei ir Lietuvių Tautai, gyven
dami po svetinių kraštų dangumi”.

Kai aš, padėkojęs pulk. Konstan
tinui Žukui už malonų pasikalbėji
mą ir, atsisveikinęs, palikau jo
kuklų pensininko butą, gatvėse mir
gėjo tūkstančiai įvairiaspalvių ži
burių ir nenutraukiama srove zujo
automobiliai, keldami įkyrų triukš
mą, pro kurį manyje vis dar ai
dėjo vienybės, lietuvybės ir tauti
nės problemos.
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MEDELLINO, Kolumbijoje, lietuviy kolonijos atstovai pas M. Arkivyskupą Tūlio Botero

Salazar tautos šventės proga. Iš kairės: prof- St. Goštautas, dr. Vladas Gaurisas, Jūratė
Kartanaitė, Laima Ralytė, Sofija Vilunienė, St- Tamulis, Arkivyskupas, kan. Bernardo
Cardona, dail. E. Kulvietis (neseniai miręs), dr. P. Totoraitienė, kun. M. Tamošiūnas,

inž- K. Kalėda ir kun. S- Barcaitis. Medellino liet, kolonijos judintojas yra kleb. Tamašiūnas, kuris šalia parapijos darbo varo plačią tautinės visuomeninės veiklos vagą.
AAEDELIN, Columbia, representative of the Lithuanian community, paying a visit to
H. E. Archbishop Tūlio Botero Salazar.

♦

Los Angeles spauda plačiai aprašė musę tautiečio Los Angeles liet- kolonijos

nario dr. J. Jurkūno bylą, kurioje jam Los Angeles aukštesnysis teismas už
akiy sužalojimą priteisė iš atsakovo, sunkvežimio vairuotojo, $35.000 ieškinį.
Per katastrofą ypač nukentėjo dr. Jurkūno akys. Dr. J. Jurkūnas yra tarnaVęs
Lietuvos Diplomatinėje tarnyboje ir moka daug svetimy kalby.
Nuotraukoje iš dešinės: dr- J. Jurkūnas, jo žmona ir adv- J. Sloan, gynęs
bylą; adv. John K. Sloan esąs palankus lietuviams.
Dr. J. JURKŪNAS, his wife and laawyer J. Sloan- Dr. J. Jurkūnas won a
case against a truckdriver for $35.000 for demaging his eyes in an accident.
Dr. Jurkūnas is a former Lith. diplomat and speaks fluently seven languages.

SVEČIAI iš FLORIDOS LD-ny piknike. Iš dešinės — dr. Jasaitis su žmona,

iš kairės — F. Šeštokas su žmona; pats pirmas kairėje V. Kazlauskas, toliau
matyti prof. AA- Biržiška ir kt. losangeliečial.
Foto L. Briedis
GUESTS FROAA FLORIDA at the picnic of Lith. Days magazine- From right:
Dr. Jasaitis with wife; from left: V. Kazlauskas and F. Šeštokas with wife.

DETROITO K. Š. KUN- BIRUTĖS Moterų Draugijos mergaičių choras, kuriam

vadovauja mok. Sližys. I eil. dr-jos Valdyba (iš k-): Laurinavičienė, Daugvydienė, dirig. Sližys, Černienė, vld. pirm-, Šepetienė (trūksta AAitkienės); II eil.:
choristės A. Čiunkaitė, Tamulionytė, Buivydaitė, Petrauskaitė, V- Čiunkaitė,
Staniulytė, Brazataitytė, Jarackaitė; III eil.: Šileikytė, Putriutė, Boreišytė, Viz
girdaitė, Norutė, Jakšaitė; IV eil.: G. Bajorūnaitė, Poltaraitytė, D. Bajorūnaitė,
N. Bironaitė, Pabiržytė, R. Bironaitė, Burnytė; V eil-: Hofmanaitė, Daugvydaitė, AAiškinytė, Bulgarytė, AAartišauskaitė. (Nuotraukoje trūksta AAiltakytės,
Čižauskaitės, Salytės, AAingėlaitės, Anužytės ir Rūkštelytės).
THE DETROIT "BIRUTĖ" women's Assn's girl's choir under the direction
of AAr. Sližys.

lietuvis, sulaukęs 71
mėty amžiaus, Melrose Park, III. turi nuosavą geležies krau
tuvę, nuosavus namus, 3 jau ištekėjusias dukteris ir 7 anūkus.
Melrose Park gyvena nuo 1906 m. Karo metu dirbo 5 metus
amerikiečiy valdinį darbą, už kurį gavo garbės atžymėjimą.
A. ANDREWS,
Lithuanian-American, celebrating his
71th
birthday at Merose Park, Illinois.
A. ANDREWS, senosios kartos Amerikos

MELBOURNO, Australijoj, Lietuviy choras, diriguojamas A.
Čelnos, gegužės 2 d- atšventė savo 10 mėty sukaktį- Sukak
tuvinis koncertas įvyko M. un-to Wilsaris salėje. Kartu daly
vavo vyry ir mišrus latviy chorai- Sveikinimo kalbą į klausy
tojus sako choro reik- ved. L. Baltrūnas.
Foto N. Butkūno
THE LITHUANIAN CHOIR at Melbourne, Australia, directed
by Mr. A. Čelka, on May 2 celebrated its 10th anniversary.

VIEŠNIOS IŠ RYTŲ, D. Papievytė iš Hartfordo ir L. Keturakytė

iš Brocktono, lankydamos Kaliforniją, apsilankė pas muz. Br.
Budriūną, kuris neseniai atšventė 50 m. amžiaus sukaktį. Vieš
nios, lydimos L. ir P- Jasiukoniy, aplankė ir LD leidyklą.
VISITORS from the East paid a visit to komposer Bronius
Budriūnas, Los Angeles, Calif.
Foto P- Jasiukonis

AM. LIETUVIŲ KLUBO St. Petersburg, Fla., narės, dalyvavusios
tautinėj šventėj.' Iš kairės: P. Grybienė, E. Kaušienė, Em.
Grimes, Em- Šeštokienė, Fr. Sinkienė, Barbora Samoškienė.
Klubui nuo pat įsikūrimo Vadovauja F. Šeštokas, klubo sekr.
E. Grimes. Klubas kasmet rengia Lietuviy Dienas, prisideda
prie Vasario 16 minėjimo (renka aukas ir kt.) Parengimuose
klubo narės dėvi tautiniais drabužiais. Spalio 24 d. kartu su
kitomis tautomis rengiasi dalyvauti U-N- Ass'n programoje.
The members of the Am- Lithuanian Club at St. Petersburg,
Fla., who participated in the Lithuanian Day festivities.

VEIDAI IR VAIZDAI

Kazys Kęstutis Visminas, Montanos unte baigęs miškininkystės mokslus, metus
savo profesijoje išdirbęs gavo mišky de
partamento paaukštinimą: paskirtas tyrimo
laboratorijoje mišky rūšiavimo prižiūrė
toju, Shelton, Wash.
Tėvai gyvena Woodside, New York, tė
vas yra muzikas, vargonauja V- J- Atsi
mainymo parap. Maspeth, N. Y.
K. K- Visminas, graduated from the
forest college at the Univ, of Montana,
received an important assignment at the
research laboratory
as
supervisor of
forest sortment in Shelton, Wash.

N. Y. LIET. DEMOKRATAI ir jų svečiai. Iš kairės A. Varnas, N. Y. L- D. ved., Mrs- Cieplinski, Siliūnas, Martha
Eggert ir Jan Kiepura, garsieji Europos dainininkai ir kino aktoriai; Novickis, leva Rockefeller, Cieplinski, viso
N. Y. svetimtaučiy demokraty organizatorius, H. Varnienė ir V. TysliavienėLithuanian Democrats and their friends in the New York City.

KA/ VEIKIA SKAITYTOJAI

LIETUVIŲ

DIENOS
RUGSĖJIS / SEPTEMBER

—Ellen Patris iš Cicero, III., užsimokė

jusi prenumeratą už 3 metus iš anksto,
pastebi:" Dėkoju už atsiųstus susipažinti
LD numerius. Džiaugiuosi būdama viena
iš Jūsų prenumeratorių. Daug laimės."
1959

—Juozas Tininis, LD Literatūros redak
torius, literatūros studijų reikalais ilges
niam laikui išvyksta iš Los Angeles. Pra
džioje mano aplankyti Chicagą, New Yorką, Philadephiją ir Washington^. J. Tininis
ir toliau lieka redakcinės kolegijos narys.

—LD redakcijai laiškas iš Baltųjų Rūmų-

Laiške dėkojama už pareiškimą ryšium su
Pavergtųjų Tautų Savaitės paskelbimu.
Spec- Prezidento patarėjas D- W. Kendall
pridėjo ištisą savaitės proklamavimo pa
reiškimo tekstą, pasirašytą JAV-bių pre
zidento D- Eisenhowerio ir už valst. sekr.
— D. Dillono.
—Jau antri metai LD-nų administracija
siuntė 2 egz- užsakytiems asmenims žur
nalą į Lenkiją. Neseniai teko sužinoti, kad
adresatai negavo nė vieno numerio, nors
paštas neįteiktų egzempliorių, kaip Įpras
ta visame kultūringame pasaulyje, negrą
žino atgal ir net nepranešė, kodėl neįtei
kė. Tai taip iš tikro praktikoje keičiamasi
kultūrinėmis vertybėmis su kraštais ana
pus geležinės uždangos, net su Lenkija,
kuri šiaip jau daug savarankiškesnė.
—Tradicinis "L. Dienų" piknikas įvyko
rugp. 9 d. Buena Vista parke, Burbank,
Calif. Dar nė vienas piknikas nebuvo toks
gausus, kaip šiemet. Tai lyg Kalifornijos
lietuvių diena, kur matai jų iš įvairių vie
tovių — tiek senųjų, tiek ir naujųjų at
eivių be pažiūrų ir įsitikinimų skirtumo.
Tarp jų buvo senosios kartos veteranas
prof. M. Biržiška, dr. D. Jasaitis su žmona
ir farmaceutas Šeštokas su žmona iš Flo
ridos, kun. Pauperas iš Chicagos ir dau
gelis kitų iš artimesnių bei tolimesnių
vietų; visi gražioje gamtoje smagiai pra
leido laiką, atnaujino pažintis ir užmez
gė naujas, klausėsi muzikos, kurią prave
dė radijo prekybininkas P- Domkus iš
Granada Hils.
Prie pikniko suruošimo ir sėkmingo pravedimo ypač prisidėjo p. p. Leonavičienė,
Cibienė, Zaikienė su dukromis, Stirbienė,
Arų, Karužų ir Skiriu šeimos, A. Vosylius,
St. Deveikis, P. Domkus, J. Kojelis ir kt.

Piknikui baigiantis buvo pravesti laimė
jimų traukimai- Traukė iš publikos pa
kviesti du dar nemoką skaityti vaikučiai.
Po LD leidėjo A. Skiriaus žodžio, sudarius
komisiją iš L. Valiuko, J. Tininio ir A.
Pauliukonio, pranešėjas J. Kojelis
pa
skelbė rezultatus:
1- ją dovaną,— kelionę lėktuvu iš New
Yorko ir atgal į Kaliforniją arba $150.00
pinigais, laimėjo St. Barnatavičius iš Wor-

—Dr. B. Matulionis,
dirbąs Wallum
Lake Memorial ligoninėje, R- Island, at
siuntė dar vieną jo paties užsakytą do
vanų prenumeratą.
—Gyvenąs Oakvillėj, Ont., Kanada, A.
Vaičeliūnas, paaukojo spaudai $1.00; tiek
pat paaukojo J. Stasiukonis iš Chicagos,
A. Jucėnas iš Hartfordo ir P. Jaras iš
Nordwood, Mass.
—Dr- Pr. Padalis pasitraukė iš A. B.
Washingtone, perėjęs dėstyti į Arizonos
universitetą.
—Mrs. Iz. Sumokąs su turistų ekskur
sija lankėsi Europoje ir pirmą kartą išvy
do įdomesnes Pietų Europos vietas- Su
autobusu iš Oandijos apvažiavo 3.100
mylių per per Ženevą, Veneciją, Romą ir
kt. ir kelionę baigė Paryžium.
—L- Žale, LD prenumeratorius, baigė
Los Angees un-te inžinerijos skyrių.

Žinomi visuomenės Veikėjai dr- D- Ja
saitis iš Tampos ir F. Šeštokas su žmona
iš St. Petersbourg, Fla., "Neptūno"vilos
savininkas, lankėsi LD redakcijoje. Ta pro
ga liet, spaudai peremti pp Šeštokai pa
aukojo $16.00. Po Kalifornijos svečiai iš
vyko į Washingtono valst. ir Alaską- DrJasaitis pakeliui aplankė Monterejoje gy
venančius Danius (p. Danienė yra dr. Ja
saičio sesuo).
-—Susipažinti su Kalifornija buVo atvy
kę dr. J. Pauperas, kun. dr. A- Deksnys,
kun- dr. I. Urbonas, kun. dr. P. Celiešius,
kun. J. Plankis ir St. Visockas— visi iš
Illinois. Los Angeles m. gyv- J. Raibio
lydimi, dalis svečių susipažino su LD Lei
dykla.

—Los Angeles Lietuvių Šv. Kazimiero
parapiją vietos Arkivyskupui pavertus te-

ritorialine amerikoniška parapija su teise
bet kur apylinkėse gyvenantiems
lietu
viams jai priklausyti, Los Angeles lietuviai
neteko gražiai ir gausiai besikuriančio lie
tuviško tautinio centro- To skaudaus fak
to pasėkoje iškilo būtinas reikalas turėti
Lietuviškus Namus, kuriuose galėtų burtis
visa lietuviškoji jaunimo, kultūrinė ir kt.
Los Angeles lietuvių veikla- Namų įsigi
jimo reikalą konkrečiai ir aktyviai ėmė
vykdyti LA Angeles Bendruomenė, ener
gingai vadovaujama pirm. J. Ąžuolaičio.
Daromi žygiai, kad Namų įsigijime daly
vautų visi L. A. lietuviai, nežiūrint kokios
srovės jie būtų. Pirmieji gausūs pasižadė
jimai kokrečiai prisidėti duoda gerų vil
čių.
Tebedirbama ir parapijos lietuviško sta
tuso atgavimo reikalui- Tuo rūpinasi iš
katalikiškų org-jų sudarytas komitetas, ku
riam vadovauja Amerikos R. Katalikų Fe
deracijos L- A. sk. pirm. V. Kazlauskas.
Prel. M. Krupavičius šį incidentą yra pa
vadinęs "Amerikoniškaisiais Kražiais". Gai
la, kad parap- vadovybė šiuo atveju yra
ne lietuvių pusėje.

-—Sekančiu Los Angeles Dailiųjų Menų
klubo pirm- išrinktas akt. G. Velička- A.
Gustaičio vadovaujamam klubo susirinki
me, įvykusiam Skirmantų-Liaudanskų gra
žioje rezidencijoje rugp. 15, programa bu
vo skirta išimtinai filmos menui. P. Jasiukonis parodė dvi savo studijų metu reži
suotas filmas. Pirmą kartą demonstruota
P. Jasiukonio ir A- Gustaičio suplanuota
dokumentinė filmą "Lietuva — Europos
nugalėtoja." Netrukus šis filmas žadamas
paleisti per lietuviškas kolonijas. Tai sėk
minga pradžia, kuri lietuviškąjį filmą jau
išveda iš mėgėjiško lygio-

Prof. Viktoras Biržiška iš Chicagos atos
togauja pas brolį Mykolą Los Angeles.

—Algimantas ir Ingrida Kazakevičiai su
dukrele iš Wisconsin atsikėlė į Los Ange
les ir gavo darbą lėktuvų pramonėj.
Taip pat atsikėlė Ign- Tamošiūnas su
šeima.

—Kalifornijoje vis daugiau kuriasi lie
tuvių verslininkų. Atsikėlęs iš Chicagos
J. Tumas su žmona nupirko 601 East

Prieš kurį laiką atvykę Janutų ir Miro
nų šeimos jau įsigijo nuosavybes — gy
venamuosius namus.

Green Street, Pasadena, Calif-, "Home
Style Cooking" restoraną ir sėkmingai
verčiasi.
Kun. E. Statkus iš Roscommon, Mich.,
rašo:
"Tikrai malonu yra parodyti Jūsų žur
nalą ir svetimtaučiam, kurie pamatę jį gi
ria ir interesuojasi."
—Jakob Prunski (P- O. Box 644, Pasorobles, Calif.) kviečia rinktis gyventi Pa
sorobles, Calif-: "Pasorobles yra ne per
didelis, bet gražus miestukas.
Sveikas
oras, turi gražų parką, gerą susisiekimą."

Atsiusta paminėti
F- Neveravičius,
Blaškomos liepsnos.
Istorinis buities romanas. I dalis- Nidos
Knygų klubo leid. Nr. 26, 1959. Londo
nas. 290 psl. Kaina: nariams $1, nenariams $2.00, kietais Virš. $2-50Rinktinė. Nidos Knygų klubo leidinys.
1959, Nr. 1. Londonas, 82 p. 50 c.

cesterio, Mass2- ją dovaną, —lietuvio laikrodininko A.
Manovo, turinčio savo įmonę 8451 So.
Crenshaw, Inglewood, Calif., padovanotą
laikrodį laimėjo kun. J. Gaspariūnas iš
Wilkes Barre, Pa.
3- ją dovaną, — radijo aparatą-Iaikrodį-

laimėjo Los Angeles gyventoja O. Saba
liauskienė. Aparatą padovanojo P- Domkaus ir L. Reivydo vadovaujama lietuvių
DO-RE importuotų radijų krautuvė, esanti
17547 Chastworth St., Granada Hills, Cal.
Kitas dovanas, iš viso 30, sudarė LD
leidėjo tam reikalui skirtos LD metinės
prenumeratos ir knygos. Laimėjo:
Metinę LD nemokamą prenumeratą:

A. Ivas iš S. Bostono, Mass-, P. Karlonas
iš New Britain, Conn., J. Norbutas iš
Cambridge, Mass., prof. P. Padalis iš Ari
zonos ir kun. J- Steponaitis iš Worcester,
Mass.
E. Tumienės poezijos rinkinį "Karaliai
ir šventieji": D. Balčiūnas iš Los Angeles,

E. Buračienė iš Baltimorės, P. Karosas iš
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New Britain, P. Uždavinis iš Omahos ir
M. Wentis iš Rochester!©5 dovanas po romaną.. "Crosses" —

Benas iš Cleveland©, Nora Bucek iš Chi
cagos, Anna Dombrosky iš Los Angeles,
J. Kuprionis iš Ruston, La, ir B. Starkienė iš Santa Monica, Calif.
5 dovanos — St. Būdavo romanas Var
pai skamba: J. Daniliauskas iš Stamford,

G. Juškėnas iš Cleveland, Irena Raila iš
Chicagos, E. Tarvydas iš Los Angeles, ir
J. A. Zumaris iš Burbank, Calif.
5 egz.

knygos "Smulkioji tautosaka":

po 1 egz.: kun. V. Aleksonis iš Shledon,
N- Dakota, Mrs. P. Dambrauskas iš Philadelphijos, Janina Hoff iš Huntington Park,
Calif., A. Mozdzer iš Philadelphijos, ir
J. Šepetys iš Detroito.
5 egz. romano "Dažytas vualis" — po
1 egz.: V. K. Barmus iš Los Angeles, J.
Belinis iš Grand Rapids, Mich., Pr. Sekmokas iš Chicagos, O. Stropus iš Los An
geles ir L. Zaikienė iš Los Angeles.

Pr. Naujokaitis, Upeiiai negrįžta į kal
nus- Romanas. L. Knygos klubo leid- 510
psl. Kaina $5.00 Aplankas A. Šermukšnio.

A. Giedrius, Pasakėčios. Liet. Knygos
klubo leid. 176 psl. Kaina $2-00. Iliustra
cijos V. Simankevičiaus.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John CJutt. Published by the Knights of Lithu
ania. 54 psl. iliustruotas leidinys iš Vy
čių kultūrinės programos.

Netrukus išeis:
Baltaragio Malūnas. Dvi 12 inčių L. P.

plokštelės (4 pusės); groja pusantros va
landos. K. Borutos pasaka, įscenizavo ir
įrašė Montrealio Lietuvių Dramos Teatras.
Įrašyta Montrealio R- C. A. Victor studi
joje, tinka fonografams, turintiems 33/3
greitį.
$10.00. Užsisakyti adresu: Stp.
Kęsgailą, 1577 Rue de Seve, Montreal, P.
Q., Canada.

“L D” ŽURNALO RĖMĖJAI,
Įsigiję laimėjimų bilietėlių:
Lietuvių Dienų žurnalo loterija parodė,
kad LD turi nemaža nuoširdžių draugų,
kurie kiek galėdami sielojasi liet, spau
dos reikalais ir atsidėję jai padeda- Ten
ka pasidžiaugti, kad jų eilės vis didėja.
Vieni iš skaitytojų ir net neskaitytojų pa
ėmė traukimų kygučių net už $8 ar 10;
kiti, gavę vieną knygutę, paprašė papil
domai atsiųsti daugiau. LD laimėjimų kn.
išplatino ar patys paėmė:
CALIFORNIA:
Po $8.00: J. Tumas, V. Rodnite.
Po 6.00: K. Bandzevičius, Romas Dap-

šys, St. Deveikis, A. Jasas, Rita Medziukaitė, M. Ramanauskas, A. A. Stankus sr.
Po $5.00: J- Miller, A. Norbutas, Ch.
Shlaitis.
Po $4.00: J. Andrius, D. Balčiūnas, J.
Baltrėnas, R. Banionienė, V. Bartkus, drBiruta Barviks, Lucy Birzis, Bonatai, B.
Brazaitis, L. Briedis, D. Cibas, B. Čiurlio
nis, T. A. Gricius, Janina Hoff, V- Irlikis,
B. Janulis, Dr. A. Januš-Hoyos, D. Kardinskas, K. Karuža, P. Karuža, A- Lapins
kas, Birutė Lembergaitė, Mr. R. McLemore,
A. Levickas, A. Lunecki, O. Mackevičius,
A. Marčiuška, Milašių šeima, inž- J. Mo
tiejūnas, Dr. J. S. Naujokaitis, C. Naujoks, kun. T. Palis, A. Petrauskas, V- Prižgintas, J. Prunski, O. Račkus, Dr. P. V.
Raulinaitis, L- Reivydas, K. ir O. Saba
liauskas, J. Sakalauskas, F. W. Sauger, B.
ir M. Stark, kan. A. Steponaitis, O. Stroppus, A- Vasiliauskas, G. Velička, Fr. S.
Yurkus, L. Zaikis.
Po $2.50: A. Dičius.
Po $2.0 : Mrs. J. Anscott, J- Antanavich,
J. Augis, St. Aušrota, J. Ąžuolaitis, L. Balvočius, P. Baltakis, Alice Baltrus, K- V.
Barmus, J. ir S. Barsevskiai, A. Barton, J.
Bertulis, Mrs. J. Bielskis, Mrs. J- Bimba,
J. Bitten, P. Butkys, Adelė Casserly, Mrs.
M. Collins, A. Dabšys, A- Dobkevičienė,
J. Dombrosky, P. Fabyonaitis, Mrs. S.
Fisher, P. Gauronskas, J. Gilys, J. Gobis,
A. Gricius, Wm. Grigaliūnas, A. Gruzdis,
A. Gustaitis, M. Janus, L. Jarašiūnas, PJasinskas, VI. Jasiulionis, J. H. Jeney, J.
Jugas, Dr. J- Jurgilas, B. Kancler, Br. Keterauskas, A. J. Kijauskas, inž J. Kiškis,
A. Kontvis, F. Kudirka, J. Laponis, Fr.
Laponis, Ann Laurinaitis, E. Lawrence, C.
Lukšis, J. Macėnas, M. Martin ir N. Bar
tulis, J. Miliūnas, W. Mission, S. Mizara.
Helen Mockus, Mrs. N. G- Nyerges, Br.
Lapšys, V. Petrikis, P. Pranskietis, A. Pranys, J. Ramanauskas, A. Raulinaitis, K. C.
Šakys, J. Salys, S. Siraganian, T. Skiman,
D. Sodeika, A. Sprunskas, Dr- V. J. Stack,
I. Sumokąs, TT Screw Products, A. Tomalūnas, J. Tomašūnas, M. Varkales, L. Vebeliūnas, J. Vidžiūnas, P- Visbaras, A.
Vosylius, Z. Wagner, St. Zakshevski, L.
Žale, St. Žukauskas, J. Žumaris.
Po $1.00: A. Bajoras, St. B. Kalvaitis,
N. Karuža, F. K. Klem, F. Korsak, A. Mi
kuckis, B. Morkevičiūtė, J- C. Paza, J. Ra
dzevičius, V. Saladžius, J. Sidzikauskas,
A. E. Stisulis, V. Štokas, J. Tamašauskas,
J- P. Yuraitis, A. J. Žaliūnas.
Po $0.50: Rom. Domkus.
Aukotojų sąrašo tęsinys 26 psl.

LITHUANIAN REALTY

COMPANY
Charles Luksis Realtor
Phone:

EX. 4-2986

3020 Wilshire Blvd.
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Mielai patarnauja norintiems pirktiparduoti namus ir sklypus; apdraus
ti automobilius, namus ir kitokį
turtą; gauti paskolas.
Atlieka notaro darbus. ..

DARIUS-GIRĖNAS, the all Lithuanian Post in Chicago, recently celebrated the 25th ad
versary of it's organization. In this picture National Commander of the American Legion,
John S. Gleason, (seated) was invited by a delegation, to attend this event. Pictured
are (standing, left to right) Stanley Pieža, Religious Editor of Chicago American; newly
elected ommander of the Cook County Council, J. L. Paukštis, who is also a Past Com
mander of Darius Girėnas Post 271; Morgan Finley, State Senator from the district in

which the Post is located; Judge of the Municipal Court of Chicako, Alphonse F. Wells,
who is Judge Advocate of Darius Girėnas Post; J. Pachankis, Commander of the Post.
Seated is Irene Giedraitis, President of the Post Auxilliary, and National Commander
Gleason. The event was huge success, and attended by an overflow crowd at Hilton.

DARIAUS GIRĖNO posto Chicagoje 25 mėty sukakties rengėjai ir jy aukšti svečiai.

"THINKING MAN'S PHILTER"
“In It We See Neither Thought Nor Manhood...”

In these times of the highly publicized “Thinking Man”, we
shudder to read his mind, for in it we see neither thought nor man
hood. It is he who on the one hand declares Captive Nations Week,
and on the other hand extends warm solicitations to a nation which
holds other nations captive. The moral duplicity of such comradely
relations is villainous in the face of history and current events. Let
us peer at the record.
The warm hand of friendship, understanding and cultural ex
change has been extended to the Soviet Union by the United States.
This has been done because the Soviet Union in 1939 attacked Fin
land and in 1940 under the Stalin Hitler Pact launched out against
Poland and the Baltic States; because after the ill-fated Second
World War the Soviet Union took under its broad protective mantle
such countries as Lithuania, Latvia, Estonia, Poland Czechoslova
kia, Hungary, Bulgaria, Yugoslavia, Rumania, Albania, East Ger
many, parts of Finland and possessions of Japan; because the Soviet
Union has fomented wars in the Near East and Far East and has
savagely put down uprisings of freedom-starved peoples behind the
Iron Curtain, particularly the courageous and brave Hungarians;
because the spies of the Soviet Union infiltrate every free country,
including the United States; because the Soviet Union detains the
free nationals of other countries, including many citizens of the
United States; because the Soviet Union shoots down American

planes, violates territorial boundaries, flaunts law and principle and
human rights;bec(7i/^e the Soviet Union curses the free world and
the United States at the diplomatic roundtable —• “We’ll bury you”—
and hurls arrogant charges, lies and defamations in the faces of
namby-pamby Western peacemakers; because the announced in
tention of the Sovie Union is to overthrow bourgeois capitalism and
to remake the world along the pattern of the dictatorship of the
proletariat — destitute, degenerate thraldom.
No honorable man or country can look at these facts and then
pretend friendship to him who is responsible for them; nor can any
honorable man or country look upon these with levity and laissez
faire — else he deserves his fate.
Thus the scheduled visit of Nikita Khrushchev to the United
States in the role of “gething together", of coming to an “under
standing” under the status quo is insupportable. There can be no
peace and no understanding while free nations remain captives in
bondage.

The “Thinking Man’s Philter” offered by those who believe by
their invitation to the Soviet Union’s top boss they will further world
peace and understanding, is no more than an airy powder to cloud
the senses and stave off a show-down which, if justice be served,
must inevitably come.
M. C. S.
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FREE LITHUANIA IN AN INTRENATIONAL FAIR
Excerpts from the Address by JUOZAS KAJECKAS, Lithuanian Charge
d’Affaires at the opening of the Lithuanian Pavilion at the
Chicago International Trade Fair, July 3, 1959

As Lithuanian Minister B. K.
Balutis spoke at a similar occasion
in Chicago exactly 26 years ago,
all of those who attended were
shocked at the news of the tragic
fate of Darius and Girėnas. On
that day two of our esteemed
fliers died, but Lithuania on that
day was enriched with the addi
tion of two new heroes. I am happy
that I was able to attend the im
pressive ceremony honoring their
memory last year in Chicago. I
am glad that this occasion takes
place in the month of Darius’ and
Girėnas’ great triumph. *)
At this international fair we do
not mourn two Lithuanian heroes.
Today we mourn a legion of he
roes. We sorrow that a long night
has again darkened Lithuania.
Such is our unfortunate destiny.
In the words of poet Maironis:
“In the fate of Lithuania’s sons
Let us no longer seek bright days.
Misery and tears — their fare.”
I consider it a great honor to
participate this year in the opening
of the Lithuanian pavilion at the
Chicago International Fair. During
Lithuania’s
independence
this
would not have made big news, be
cause free Lithuania participated
in many international events. How
ever, a Lithuanian Pavillion at the
Chicago International Fair in the
present circumstances is a signifi
cant event.
We have had a similar case once
before. At the turn of the 20th c.
(in 1900), when the two-headed
eagle was on guard so there would
be “neither word nor writing” in
Lithuania, to keep it forever dark
and blacked out, the idea of having
a Lithuanian pavilion at the inter
national fair in Paris was carried
out. The Lithuanian pavilion at
that time was a matter of Lithua
nia’s honor. Lithuanian determina
tion and donations turned this
dream into reality. American Lith
uanians supported the idea. The
nation has not forgotten and points
with pride to this important up
holding of Lithuania’s honor.
The pavilion is a consequence
of the diligent and devoted efforts
of a group of determined and pat
riotic Lithuanians. They were de
termined to restore Lithuania to
its rightful place in this fair. I
deem it an honor to express a
public and sincere thank you in
the name of the Lithuanian Lega
tion to the Lithuanian Chamber of
Commerce of Illinois and particu
larly to its officers, with Dr. Jero
me in the forefront, for carrying
out such a noble idea. I am espe
cially grateful to the secretary of
the chamber and the chairman of
the Lithuanian pavilion committee,
Mr. Adolfas Baliunas, the untiring
motivator of the pavilion idea. The
free Lithuanians are of the same
bone and blood as their enslaved
brothers. They are in general,
therefore, one-minded. The feelings
of the enslaved Lithuanians are no
riddle to us. The sons and daugh
ters of suffering Lithuania are also
cheering today because of this pavillion. Their cheering, alas, can be
done only in their hearts and
minds. Let us not expect a direct
and open greeting from the occup

22

ied nation...
Writer Vaižgantas once said
that it is possible to torture Lithu
ania, it is possibe to behead Lithua
nians, but if even one Lithuanian
remains alive he will, at the proper
moment, having breathed the air
of his native land, shout in the
name of the nation. “I am still
alive.” With the Lithuanian pavil
ion at the Chicago Fair the nation
is saying to the world, “I am still
alive.”
The general purpose of an inter
national fair pavilion is to portray
the achievement of the Lithuanian
nation, to demonstrate its pro
ducts, find a market for them, and
to encourage tourism. That is how
it used to be in the days of inde
pendence. At the present time the
Land of Roadside Shrines can por
tray only its losses, the torture,
the backward turn of the wheel of
progress.
Let us glance in passing at the
record of harm done to Lithuania
by the occupant — a record he will
most certainly conceal at the New
York Fair. The occupant declares
that 2,713,000 people live within
today’s Lithuanian borders. Ac
cording to their own figures; be
fore the seizure there were 2,880,000 people living in Lithuanian ter
ritory excluding Klaipėda territo
ry, or 3,030,000 with that territory.
Thus, their own statistics show a
decrease of 317,000 in the popu
lation of Lithuania. If the import
ed Russians are excluded, then the
Lithuanian population has become
smaller by some half a million
people. Adding the natural popula
tion growth in approximately 20
years, the total loss in population
numbers at least 800,000 people.
Deducting the loss of some 200,000
persons during the Nazi occupa
tion, there is balance of 600,000
Lithuanians lost as a result of Bol
shevik acts in Lithuania. This
number is made up of those who
were annihilated and deported by
the Bolsheviks, the youth sent as
so-called volunteer workers to
develop the Siberian wastes, and
those forced to flee to the free
countries of the world as refugees.
This is the greatest single Bolshe
vik-inflicted loss to Lithuania. It is
comparable only to a loss such as
could be caused by a plague. What
a plague could not do in the 20th
century, the Bolsheviks have done.
While the population in Lithuania
decreased, the population kept in
creasing beyond the Urals, partly
with Lithuanians. This is a Bolshe
vik “victory” which the Lithua
nians countenance with loathing.
We cannot trust the victories in
agriculture proclaimed by the So
viets. The present ruler of the
Kremlin at one time belittled the
honesty of the statistics on live
stock specified by Stalin. We have
no confidence in the probity of the
present statistics either. The So
viets are known to us not as
spreaders of the truth, but as dis
seminators of the big lie.
The Bolsheviks themselves do
not deny the shortages of every
day needs. The Lithuanian actual
ly cannot afford to buy even those
scarce goods which do appear on

the market. Thus arose the need
to help the pauperized Lithuanian
with parcels from America. This in
turn brought about Soviet efforts
to severely restrict aid to the en
slaved Lithuanian.
If the production of some consu
mer goods has been greater than
it was before the war, it has not
been for the Lithuanian market,
but, in Bolshevik jargon, for the
“wide homeland”. That is where
Lithuanian textiles, shoes, and
other commodities flow. The Lithu
anian worker is merely a serf of
Moscow.
The average pay of the urban
worker is 400 to 50o rubles per
month. The kolchoz farmers, who
comprise approximately half of the
country’s inhabitants, on the aver
age last year earned only 2i/2 rub
les and 2 to 3 kilograms of grain
per day. The purchasing power of
the ruble is about the equal of 10
prewar Lithuanian cents or 1
American cent. Meanwhile a kilo
gram of bacon costs 30 rubles;
herring, 10 to 13 rubles; sugar, 10
rubles, etc.
In the matter of living quarters
it is the same backward Bolshevik
progress. According to one Soviet
source, each Lithuanian had 6.4
square meters of space for living
quarters last year.
The occupant-published data for
schools and students speaks about
increases. Yet they would have
normally increased in independent
Lithuania, the more so because
Lithuania would not have lost
some 600,000 people. Independent
Lithuania knew well how to travel
the road of progress, and at an
even speedier pace than the So
viets. That is one side of the edu
cation picture. The other side
shows a decided fall in the study
of humanities in Lithuania, in com
parison with her days of indepen
dence. Only a couple of months
ago the so-called Minister of Jus
tice, more aptly called the injustice
of occupied Lithuania, Litas, com
plained about the lack of jurists.
During the entire period of occu
pation not one person has received
a doctorate. The reason is Moscow
considers jurists unnecessary for
the Lithuanians, since that profes
sion is reserved exclusively for
Russians, as loyal supporters of
the regime. This is evident in the
recently
puoiished
regulations
setting forth the conditions for
entrance to professional schools.
In competitive examinations in
history, philosophy, law, and cul
tural-education specialties, the de
ciding factor is Russian language
and literature (oral and written).
How can a Lithuanian graduate
who majored in Lithuanian win out
over a Russian applicant in these

specialized fields? So first place
invariably goes to graduates of Rus
sian, not Lithuanian schoools.
Most of the Lithuanian profes
sional school graduates receive no
work in Lithuania. Employment
is offered to them only in the
depths of Russia. There is no bene
fit whatsoever to Lithuania from
such graduates, and their inclusion
in the general statistics is fraudu
lent. In addition, it is another
means to Russianize and Bolshevikize the schools.
Having sifted the Bolshevik
claims of progress and welfare
through the prism of facts, it is
plain that they are in the main a
myth and a lie. We had decidedly
better conditions in Lithuania on
the eve of the last war. One of
the reasons why foreigners are not
permitted to enter Lithuania is
that they would expose the Soviet
myths.
I just had the honor and the
great pleasure of accepting from
the hands of Mr. Anthony Rudis,
the esteemed former president of
the Lithuanian American Chamber
of Commerce of Illinois, two most
beautiful flags which will grace
the Lithuanian Pavilion—the Lith
uanian tri-colored banner and the
American Stars and Stripes. This
presentation was made at a sym
bolic moment, on the eve of the
anniversary of America’s Declara
tion of Independence. Both these
flags are close and dear to Lith
uanian hearts, and it is impossible
for a greater gift to have been
made.
The enslaved Lithuanian is today
forbidden to publicly stretch out
his hand to his beloved Tricolor.
In his circumstances, he woud be
deprived, by the occupant of his
country, not only of his hand but
of his head as well. The Lithuanian
nation knows that, in the glorious
undulating of the unfurled Ameri
can flag, independent Lithuania
still lives, and that here, the flag
of the Lithuanian state still waves.
The enslaved Lithuanian knows
that the American Lithuanian be
lieves in, and unrestrictedly makes
sacrifices for, the resurrection of
Lithuania.

Ignas Šeinius
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CAPTIVE NATIONS WEEK, 1959

"CAPTIVE NATIONS WEEK"

INAUGURATED

AT MACKINAC

ISLAND

CONFERENCE

A PROCLAMATION
By The President Of The United States Of America
WHEREAS many nations throughout the world have been made
captive by the imperialistic and aggressive policies of Soviet commun
ism; and
WHEREAS the peoples of the Soviet-dominated nations have been
deprived of their national independence and their individual liberties;
and

WHEREAS the citizens of the
United States are linked by bonds
of family and principle to those who love freedom and justice on every
continent; and
WHEREAS it is appropriate and proper to manifest to the peoples
of the captive nations the support of the Government and the people of
the United States of America for their just aspirations for freedom and
national independence; and
WHEREAS by a joint resolution approved July 17, 1959, the Congress
has authorized and requested the President of the United States of Ame
rica to issue a proclamation designating the third week in July 1959 as
“Captive Nations Week,” and to issue a similar proclamation each year
until such time as freedom and independence shall have been achieve
for all the captive nations of th world:
NOW, THEREFORE, I, DWIGHT D. EISENHOWER, President of
the United States of America, do hereby designate the week beginning
July 19, 1959, as Captive Nations Week,
I invite the people of the United States of America to observe such
week with appropriate ceremonies and activities, and I urge them to
study the plight of the Soviet-dominated nations and to recommit them
selves to the support of the just aspirations of the peoples of those cap
tive nations.
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and caused
the Seal of the United States of America to be affirmed.
DONE a tthe City Washington this seventeenth day of Juy in the
year of our Lord nineteen hundred and fifty(SEAL)
nine, and of the Independence of the United
States of America the one hundred and eighty
fourth.
DWIGHT D. EISENHOWER

ON THE CAPTIVE NATIONS
WEEK

(The following is a statement
by J. Kajeckas, Charge d’Affairee
of Lithuania, in connection with
President Eisenhower’s Proclama
tion of Captive Nations Week.)
I and Lithuanians everywhere
feel very gratified by President
Eisenhower’s Proclamation of Cap
tive Nations Week. The moral sup
port embodied in the proclamation,
as well as the call for prayers —
in which Lithuanians really do be
lieve — will go down in history,
as did the moral support inherent
in the United States Declaration
of Independence, which affirmed
the inallienable rights of all men.
Of this Declartion and its spirit,
Lincoln said it “grants freedom
not only to the people, of. this
country, but gives hope to the
whole world for all time.”
Lithuanians have been praying
for .freedom for .nearly, twenty
years; thus, they will never limit
their prayers to one week alone,
but will continue to pray until the
restoration of their country’s in
dependence. They remember and
will continue to remember, espe
cially during this week each year,
not only the “plight of the Sovietdominated nations,” but President
Eisenhower, the U. S. Congress and
the American people as well. The
President’s noble gesture sustains

the hope of the Lithuanian people
that the day will surely dawn when
Lithuania and all the captive na
tions will once again enjoy the
blessings of real freedom and in
dependence.

THE SPIRIT OF RESISTANCE
Behind The Iron Curtain Is Very
Much Alive

An article prepared by Dr. Albert
N. Tarulis as submitted for the Con
gressional Record by Senator Lyn
don B. Johnson of Texas, June 9,
1959, in part:

Boris Pasternak has been voci
ferously denounced by the Soviet
Lithuanian writers for his Nobelprize novel, “Dr. Zhivago”. This
has also been true of the whole
of the Soviet Union where every
thing is directed from the central
point—the Kremlin.
The 3rd Congress of Soviet-Lith
uanian Writers, held in Vilnius, the
capital, recently, furnished a con
vincing proof, however, that their
symphaties lay with Pasternak and
the ferment had been going on
there long before the excitement
created by Pasternak. A perusal of
the mouthpiece of the Soviet-Lith
uanian Writers’ Union, Literatūra
ir Menas (Literature and Art—Ed)
tells the whole truth.
In his long statement before the

DR. ANTANAS TRIMAKAS, left, representative of the Assembly of Captive Nations
greets rD. Frank N. D. Buchman at the Moral Re-Armament Summit Strategy Conference,
Mackinac Island. Dr. Trimakas and other officials of the Assembly of Captive Nations
chose Mackinac Island to inaugurate "Captive Nations Week" which was designated
by an Act of Congress and endorsed by President Eisenhower from July 19 to 26th.
At a flag - raising ceremony watched by 1100 delegates from 41 countries, Trimakas
said, "We see in Moral Re-Armament the salvation of the world. You are raising up
standards of international morality that will eventually lead to peace and freedom for
all nations. We will carry this ideology to all the peoples behind the Iron Curtain."
Dr. A. Trimakas, Pavergty Europos Tauty atstovas, nusiginklavimo konferencijoje
dalyvauja "Pavergty Tauty Savaitės" inauguracijoje.

Congress, President of the Writers’
Union A. Venclova was unable to
conceal the fact that a wave of re
visionism had swept in Lithuania.
It had arrived, he said, from Po
land, by way of the revisionist
press and radio, and produced,
several untoward reactions.

Revisionist writers began insist
ing on their unrestricted right to
depict the life as they saw it. And
what they saw was only the dark
side of it, as dark as Dr. Zhivago’s
life. They refused to be mere var
nishers of the present and follow
the party’s line without the critic
ism.
In their attempts to get around
strict censorship, the writers left
no door untried. If the party-con
trolled literary journal, such as
Literatūra ir Menas or Pergalė
(Literature and Art; Victory—Ed)
rejected the manuscript, they went
to the state publishing house and
sometimes had more luck. As a
result of these efforts, there ap
peared in print several short
stories, critical essays, and books
that caused the Communist mas
ters’ wrath and bitter denuncia
tions at the Congress.
Those who could not break
through the censorship obstacles
chose to avoid the so-called social
ist realism and began writing ab
out love, the beauty of nature, and
other such romantic subjects. “Art
for Art’s Sake” became their mot
to. The forbidden trends of deca
dency, pure esthetism, formalism,
and symbolism received currency
again. Sympathies for modernism
became apparent. Marxist ideology
was forgotten or renounced out
right.

Other revisionist writers took
another step and started openly
glorifying the heroic past of the
Lithuanian Nation and presenting
in favorable light the life during
the brief independence period. The
class struggle was shelved, giving
way to the literary treatment of
the so-called bourgeois-nationalist
ideals. Some writers went as far
as to vilify and deprecate all writ
ten in the spirit of Socialist realism
by those obedient to the party.

This ought to be no surprise in
view of the fact, mentioned during
the congress, that only 30 percent
of Soviet-Lithuanian writers are
Communists.
The overwhelming
majority are either indifferent or
opposed to communism, waiting
only for an opening to smuggle in
their antiparty ideas. The congress
furnished the proof they were high
ly successful.
Antiparty
bourgeois-nationalist
tendencies found support among
the professors of Lithuanian lite
rature at the University of Vilnius.
They refused to grant recognition
to writers seeking the party’s ad
vice on what and how to write and
extolled pre-Soviet writers as true
nationalists and Lithuanians. Rus
sian and Soviet influence upon
them was disclaimed. Purists in
sisted on cleansing the language
infested with Russian barbarisms
and party phraseology. The oppo
sition to all Russian was actually
so manifest at the congress that
the presidium dared not to bring
up the need of imitating the big
brother.
The Soviets have never been
able to conquer the minds of the
Lithuanian people.
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1. The Royal Palace at Prague, Czechoslovakia, residence of the Viceroy Žygimantas
Kaributaitis* — Karališkoji pili Prahoje.
Čia gyveno Vytauto vietininkas Žygimantas
uributaitis- 2. Czech Reformer Jan Hus (1406-1432).
Čeky reformatorius Jonas Husas.
3. Vytautas' brother-in-law Alexander the Good, Prince of Moldavia (1406-1432) Vytautautas' youngest sister Ringailė was first married to the Duke Henry of Mazuria. After
Henry's death in 1421 she married Alexander the Good. — Vytauto Didžiojo sVainis,

Moldavijos kunigaikštis Aleksandras I, Gerasis. Vytauto jauniausioji sesuo Ringailė pra
džioje buvo ištekėjusi už Mozūry kunigaikščio Henriko; šiam mirus, 1421 ji ištekėjo
už Aleksandro Gerojo.

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
By ANTANAS BERNOTAS, Waterbury, Conn.

Part XXI
Even after the decision of the
Ecclesiastical Council at Constan
ce, the controversy over the boun
daries between Lithuania - Poland
and the Teutonic Order did not
end. The German Emperor Sigismond, who acted as arbiter be
tween the feuding countries, at the
muting of the German Dukes at
Breslau (1420) decided that the
territory of žemaičiai (The Low
land) must belong to the Teutonic
Order. Vytautas and Jogaila did
not recognize this decision and
marched again into Order’s lands
and devastated them. The Grand
master of the Order asked for
peace. Finally, in 1422, at the mili
tary camp at Melno Lake (Eastern
Prussia), a peace treaty was sign
ed, in which stabile boundaries
were set. These boundaries be-
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— Moteris su knyga ir deglu ir senovės
lietuviy karys.

tween Germany and Lithuania
stood unchanged for 500 years (the
Old-Prussian lands and the territo
ry of Klaipeda remained under
German rule.
Meanwhile in Bohemia, after the
execution of the reformer Jan Hus,
the Czech Hussites revolted against the German Emperor Sigismond. In their opinion, the Empe
ror was responsible for the exe
cution of the reformer.
The Czechs wanted a new ruler
and offered the crown of Bohemia
(Czecia) to King Jogaila & Grand
Duke Vytautas. King Jogaila re
fused the crown, but Vytautas the
Great accepted it. But, instead of
going to Bohemia himself, Vytautautas sent as his viceroy the
Duke Žygimantas Kaributaitis, the
son of Jogaila’s brother Kaributas.
Duke Žygimantas with his army ar
rived at Prague on May 16, 1422,
and was heartly welcomed by the
Czech population. Later he joined
the Hussite leader Jan žižka in
his struggle against the Germans.
The Czechs loved Žygimantas for
his wisdom and humanity. In 1423
Vytautas the Great, not wanting
to cause conflict with the Pope or
the German Emperor Sigismond
for supporting the heretics (the
Hussites),
recalled
Žygimantas
(the Treaty of Kezmark). Žygiman
tas remained in Prague for sever
al more months, however, before
returning.
(To be continued)
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Namų telefonas: EMpire 3-5707
PRIĖMIMO VALANDOS:

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

šeštadieniais
10—12 priešpiet ir 2—4 popiet..

• Puikios lenkiškos dešros,
šviežiai namuos gamintos.
• Importuoti lenkiški kumpiai.
• Įvairiausi mėsos ir maisto
produktai.
Galima užsisakyti mažesniais ar
didesniais kiekiais, piknikams, bankietams, vakarienėms.
Clem’s Markets jau keletas metų
patarnauja Los Angeles ir apylin
kės lietuviams.
Šiuo laiku turime tikro lietuviško
sūrio, gaminto Andrulio ūkyje,
7529 S. Normandie •
PL. 1-9155
3002 W. Florence
•
PL. 95058
Clem Taberski, sav.
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
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MARIJA ALMINIENĖ from Santa Monica, Calif, first from left, was the delegate of the

Lith- women at the Women's World Club Federation's congress in Los Angeles.
MARIJA ALMINIENĖ, Santa Monica, Calif., l-ma iš kairės, atstovavo lietuves moteris
Pasaulio Motery Klubo Federacijos kongrese Los Angeles, Calif. Šiai Federacijai pri
klauso 11 mil- nariy. Kitos dvi — esty ir latviy atstovės-

BOOKS
LITHUANIAN TALES

Lithuanian Folk Tales, compiled
and edited by Stepas Zobarskas,
printed by G. J. Rickard, Brook
lyn, 1, N. Y., p. 24o- $4-00 .. ......
Stepas Zobarskas, a Lithuanian
writer and refugee from Commun
ism, compiled and edited a very
valuable book which bears the
title “Lithuanian Folk Tales”. The
book was published by Gerald J.
Rickard, Brooklyn, N. Y., the 2nd
enlarged edition. The first edition
was sold out in a few months. The
second edition is made up of thirty
six Lithuanian folk tales whose
classification is as follows: Animal
tales, Magic tales, Romantic tales,
Realistic tales, Formula tales and
Legends.

These tales are selected from a
very rich heritage of Lithuanian
folklore. They have a vivacious in
trigue, an interesting plot and ex
pressive dialogues. Some of the
tales are so popular that they are
known both by the young and old
Lithuanians. Among them there
are expecially famous: Eglė, the
Queen of Serpents, The Twelve
Brothers Who Were Changed into
Ravens, Swan, the King’s Wife.
Flying Boat, and others. They re
flect the spirit of old Lithuania.
The book is artistically decorat
ed with pictures, some in color, by
Miss Ada Korsakaitė, a well known
young Lithuanian painter, a winner

of several prizes in exhibitions of
modern art.
This collection of meaningful
Lithuanian tales could be used as
a beautiful present to our Ameri
can or foreign friends.
J. Tn.
A REFUGEE BOOK AWARD

As the result of a United Nations
General Assembly resolution co
sponsored by the United States &
passed by 59 nations last Decem
ber, a World Refugees Year, de
scribed as a human counterpart of
the recently concluded Geophysical
Year, began July, and there will
be a worldwide effort to reduce re
fugee problems in Europe, North
Africa, the Middle East and Asia.
The U. S. Committee for Refu
gees and Doubleday and Company,
Inc. have announced a Refugee
Book Award for a book-length
work of fiction or non-fiction in
which the personalized experienc
es of a refugee are described. The
first prize consists of $250 from
the Committee and a $25o prepubli
cation option by Doubleday.
Closing date is Dec. 31, 1959. Ma
nuscripts, in English, should be
sent to the U. S. Committee for
Refugees, 11 West 42nd Street,
New York 36, N. Y.

A. Baranauskas

FOREST OF ANYKŠČIAI
Anykščių šilelio vertimas angliškai
(Su liet, originalu)

LITHUANIANS

MAKE NEWS

• New Commander of the Ame
rican Legion in the state of Michi
gan is Edward V. Keblaitis. Third
in command is P. Karpauskas, and
Adjutant-Secretary is L. Galinskas.

• J. Daubėnas, promising Lithu
anian actor, recently appeared op
posite Jacob Ben-Ami in the Danish
drama Samson et Dalila, which was
presented in Atlanta, Georgia.

• Professors Stangas and O.
Brochas of Oslo University have
made studies of Lithuanian dialects
in use in the vicinity of Gardinas,
Lithuania, now a part of White
Russia,

9 Two Lithuanian soloists of
note have repatriated from Vilnius,
Lithuania to Poland. They are baso
Bernardas Ladišius and soprano
Jadvyga Petruškevičiūtė.

• Adomas Galdikas took part in
an art exhibit in the Feigel Gal
lery, New York. Other artists with
exhibited work were: Vlaminck,
Lote, Dufresne, Baumeister, Her
bin, etc.
• Stepas Zobarskas’ Lithuanian
Folk Tales has gone into a second
and improved edition, with colored
illustrations by A. Korsakaitė.
O E. J. Harrison, former British
Vice Consul in Kaunas, Lithuania,
and author of Lithuania’s Fight
For Freedom, notes British apathy
toward the subjugated nations, but
he commends the U. S. stand in
refusing to recognize Soviet con
quests.

• Prof. A. E. Senn, author of
The Emergence of Modern Lithua
nia, teaches at Rutgers University
in Newark N. J. His father the
well known Swiss professor A.
Senn was at one time on the staff
of the University of Lithuania. The
younger Senn’s mother and two
sisters were born in Lithuania.

©Vice President Nixon, lately on
a visit to the Soviet Union, took
with him a petition signed by 400
students requesting the release of
Gediminas Kavaliūnas, left behind
in Lithuania in the war years. His
father is a teacher in this country
and wants to be reunited with his
long lost son. The petition was ad
dressed to N. Khrushchev.
• Ignas Žalys is Correspondence
Chess Champion of North America,
after an American Canadian match
in which 6000 chess enthusiasts
took part. He is head of Montre
al’s chess club.
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©e©©

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

• The Almus Art Gallery, Great
Neck, N. Y., has been described by
critics as an exhibit of high stand
ards. A showing of graphic works
of art there beginning in July feat
ured artists A. Cowan, V. K. Jony
nas, Y. Mori, D. Shepherd and R.
Viesulas.
• Robertas Jurgaitis, another
rising Lithuanian film star, plays
the leading role in Paramount Pic
tures’ As Young As We Are. He
hails from Chester, Pa.

• Dr. J. Zeliauskas teaches the
origins of church law at the Salesian University in Rome, Italy. He
has prepared a dissertation in La
tin which will be published soon.
• Lithuanian artists continue to
make substantial contributions to
American Art. V. Jonynas teaches
art at Fordham University and
has frequent exhibits and recently
won three prizes. Not long ago he
completed sixteen stained glass
windows and fourteen Stations of
the Cross. A Elskus has executed
a stained glass window for a Cath
olic cathedral in Baltimore. R.
Viesulas exhibited his work at an
international graphic arts festival
in Ljubljana, Yugoslavia.
• V. Kapočius, journalism gradu
ate from the University of Wis
consin, is a news editor for radio
station in Racine, Wise. While
still a student he had been with
United Press.

• Accordionist Ąžuolas Stelmo
kas won first place in Class A com
petition at the Chicago Music Fes
tival.
• A. žemaitis is the only Lithu
anian student at world famous Ox
ford University in England. — Ni
jolė Kud ir kaitė graduated with sin
gular honors in psychology from
the University of Connecticut and
has a Yale Scholarship to continue
her studies at that university. —
Algirdas Matulionis is a graduate
doctor from Halifax University. He
is now specializing in brain sur
gery. — Dr. Kazys Bobelis, surgeon,
has been invited to instruct at Chi
cago’s Loyola University. — Arvy
das Kliorė, has a 3,000 scholarship
to prepare for his engineering doc
torate at the State University of
Michigan. — V. Gaigalas, last year
an instructor in modern languages
at Marion College, Ind., has trans
ferred to Arkansas State College
where he is writing a dissertation
“Renan and Dogma”.

THE MEETING of the Lith. basketball team from USA at Buenos Aires, Argentina.
JAV LIETUVIŲ KREPŠININKŲ RINKTINĖS sutikimas Buenos Aire aerodrome liepos

15.
Tą dieną atvyko 10 krepšininkę), sekančią dieną atvyko jq palydovai- Svečiai iš kairės:
R. Gaška, specialus korespondentas, A. Radvila, A. Švelnys, A. Šimkus, R. Varnas, V.
Grybauskas, R- Valaitis, J. Skaisgiris, W. Kamarauskas ir K. Germanas.

POLYNA STOSKA, former Metropolitan Opera star, asked to be prof, of voic eat the

University of Boston, beginning this fall.
POLYNA STOSKA, buv. Metropolitan operos solistė, nuo šio rudens pakviesta Bos
tono universitetan dainavimo profesore.

POLYNA STOSKA
A former Metrapolitan Opera so
prano — professor of voice

A former soprano with the Metro
politan Opera Company of New
York, Polyna Stoska, has been ap
pointed professor of voice in the
division of music at the Boston
University School of Fine and Ap
plied Arts, according to an announ
cement by President Harold C.
Case and Dean Robert A. Choate
of the school. Her appointment is
effective September 1.
Previous to this appointment,
Miss Stoska was professor of voice
at Indiana University.
A native of Worcester, Mass.,
from Lithuanian parents, Miss P.
Stoska studied in Boston, at the
Juilliard School of Music in New

York and Europe. After her opera
tic debut with the German Opera
House in Berlin, Miss Stoska was
engaged by the the New York City
Opera Company and following an
interlude on Broadway she went to
the Metropolitan Opera Company
of New York where she sang eight
major roles her first season.
Her concert appearances have
included soloist assignments with
the Boston, Minneapolis, Cincinna
ti and Toronto Symphony Orches
tras.
Regular tours of Europe and
transcontinental appearances in
this country and Canada have in
cluded solo recitals at some of the
major festivals. She has appeared
nine times on the Telephone Hour
over ABc radio and has recorded
for Columbia Masterworks.

“L. D.” ŽURNALO RĖMĖJAI
Atkelta iš 20 psl.
ILLINOIS:
Po $6-00: P. Kalvaitis iš Chicagos..
Po $5.00: M. Rėklaitis, A. Rugys, Mrs.

AA. Lugi, J. Vaičiūnienė, R. C. Vengras,
AAIC.
Po $4,50: AArs. O. Petrauskas iš CiceroPo $4.00: prel. I. Albavičius, A. Balčy
tis, Baltica AAotors, dr. C. K. Bobelis, kun.
A. Deksnys, St. Džiugas, AA. Ivanauskas,
V. Jakas, L. Kalvaitis, dr. P. Kisielius,
prel. AA. Krupavičius, dr. 1- Kuras, kun. dr.
J. Sakevičius, A. L. Lapinskas, J. Lieponis,
E. Likander, A. AAickevičius, dr. J. AAotiejūnas, dr. J. Petrikas, dr. V. Pliopys, dr.
A- Razma, J- Rimkevičius, .P A. Sagatas,
A. Špokevičius, Beata Trumpauskaitė, K.
Ūkelis, V. Vaitkus, J. Žadeikis.
Po $2.50: John Zuris.
Po $2.00: A- Andrews, K- Babickas,
Balys Radijo & Television, A. Belinis, P.
Butkus, K. P. Deveikis, A. Gaška, E. Gaš
kienė, kun. P- Jakulevičius, A. Jaunius,
Gr. Kartanas, T- Koje lis, V. Koziča,AA.
Krasauskas, kun. Pr. Kuras, C. A. Laucius,
V. AAušinskas, L- AAockevičius, kun. A.
Neverauskas, A. Paskonis, V. Petrauskas,
Pheasant Liquors - AA. Bajorūnas, R. Ra
čiūnas, V. Ramonaitis, V. Ramonas, P. Saiukas, V. Sinkevičius, I- Sinkevičiūtė, AAŠmukštys, AArs. L. Stasiūnas, A. Stephens,
A. Stockus, VI. Stropus, J. Subacis, J.
Švaistas, J- Tautvais, The Lithuanian CathPress. Society, R. Treonis, V. Tumėnas, V.
Urbonas, K. Vaičaitis, J. Vailokaitis, J. Vai
neikis, J. Valaitis, A- S- Vengris, St. Vi
sockas, D. Zakaras.
Po $1.00: Br. Prapuolenis, Lith. Bibl.
Service, J. Radvilas, VI- ŽilėnasPo 0.50: A. Kasman.
NEW YORK:
Po $5.00: Kun. S. Draugelis, O. Janke

vičiūtė, V. Kaliasas, AArs. AA. Kerpė, Lapė,
AA. Liawkus, R. Novak.
Po $4.00: L. Bajorūnas, J. Balkonas, V.
Baltrušaitis, A. J- Bražinskas, kun- AA. Cyvas, S. Jankauskas, J. R. Johnson, .K Kai
sis, R. Kisielius, J. B Končius, J. AAartusis,
Neris Co-, A- J. Norwesh, kun. J. Pakal
nis, AAatthew AA. Orante, J. Rutkauskas,
St. George Church, A. Vismintas.
Po 3.00: dr. A. LaucisPo 2-00: V. Beleckas, K. Garbo, kun. J.
Grabys, L. Hartvigas, J- AAatyckas, T.
Narbutas, kun. A. Račkauskas, kun. Ruo
kis, A. Šalčiaus šeima, dr. A. Šešplaukis,
A- Simutis, V. Švipas, A- Trimakas, AA.
Uliauskaitė, AArs. V. Yomant, AA. Wentis,
P. Žilionis, V. Žmuidzinas.
Po 1.00: V- Anonis, J. Košuba, P- Nau
jokaitis, A. Novickis.
KANADA
Po $5.00: Pr. Vičiulis.
Po $4.50: AA- Zubrickas.
Po $4-00: J. Bliznikas, J. Bubelis, L.

Černyšovas, A. Cholodowski, J. Daunys,
J. Dudalas, J. Girevičius, AArs. V. LeBlanc,
V. AAargis, J. AAisevičius, V. Paulionis, kunA. Sabas, AA. Sarauskas, J. Skilandžiūnas,
L- Stankevičius, St. Žvirblis.
Po $3-00: A. Kantautas.
Po 2.00: V. Aušrotas, P. Bražinskas, J.
Dilys, S. Naginionis, J. Nastajus, A- Pui
da, J. Stanionis.
Po $1-00: J. J aneliūnas, A. Kojelaitis,
V. Vaidotas, A. ŽekasMICHIGAN:
Po $4.00: A. Andrulis, J. Balnionis, B.

Gražulis, Br. Jasevičius, kun. V- Kaleckis,
J- Kavaliauskas, AA. AAaskeliūnas, J. AAiškinis, P. Pagojus, kun. G. Riauba, J. Še
petys, kun. E. Stakus, J. Ugėnas, R. Va
latka, kun. dr- T. Žiūraitis.
Po $2.00: L. Bajoriūnas, J. Briedis, V.
Bublys, E.' Frejeris, AA- Kučinskas, J. in
kus, J. AAačiulaitis, kun- C. Marcinkevičius, J. Mikaila, V. Pūras, K. Sragauskas,
J. Virškus.
PENNSYLVANIA:
$10-00: kun. A. Ezerskis iš Wilkes Barre$5.00: J. Alekna.
Po $4.00: Sister Celestina, Ch. S. Che-

leden, kun- J. Gaspariūnas, H. Vainiūnas,
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A- AAozdzer, St. Casimir Rectory, A. Staneika, kun. A. Sušinskas, A. Urbonas, K.
Virbickas, Wm. Wassel.
Po $2-00: S. Raksnys, A. Krapas, L- AAeier, E. Dovydėnas, B. Broson, kun. J. Boll,
. Po $1.00: N. AAasonisOHIO:
$6.00: Emilis Skujenieks.
$5-00: A. Banys.
Po $4.00: A. Buknis, G- Juškėnas, dr. J.

Kriaučiūnas, J. J. Petrokas, Cl. Sočius, Iz.
Stankaitis$3.00: A. BenasPo $2.00: Alvina Baltrukonis, Z Prūsas,
K. Širvinskas, C. J. Sorok, V. Stankauskas,
J. A- Urbonas, J- P. Vaičaitis, J. Žemai
tis.
CONNECTICUT:
$5.00: J. Šiugžda.
Po $4.00: kun. Gauronskas, P. Karosas,

K- Seliokas, V- Šidlauskas, kun. St. Yla.
Po $2.00: P. Karlonas, G. Kazlauskas,
J. Klukenski, kun. Z. Smilga, K. Švelnys.
MASSACHUSETTS:
$6-00: inž- J. AAikalauskas.
Po $4.00: inž. VI. Adomavičius, inž. B.

Galinis, Dz. Giedraitis, Gr. Giedraitytė,
kun. E- Juškaitis, Pr- Lembertas, J. Nagelo, G. P. Penney, VI. Šimavičius, kun. J.
Šagždys.
$2.50: St- BarnatavičiusPo $2.00: Pr. A. Abračinskas, kun. J.
Jutt, AA. Kavaliauskas, P. AAikšys, AAAonkevičius, J- Norbutas, P. Pauliukonis,
A. Skudžinskas, J. Starinskas, J. Steponai
tis, J. J- Roman, J. Vaičaitis, A. Vilčinskas,
kun. Pr- Virmauskis.
Po $1.00: V. Dabrila, AA. Watkins.
NEW JERSEY:
Po $5-00: M. G. Kemėžis, kun- J. Star

kus.
Po $4.00: J. Keraitis, P. Lanys, dr. A.
Smultys, St. Stanaitis, L. ShuchysPo $2.00: K- Degutis, dr. A. Didžiulis,
G. Gobis, K. Griaudienė, Amore W. Leo
nard, O. Skurvydienė, J. Vaičkus, Fr. Vaš
kas, J. Žilevičius$1.00: O- Balčiūnienė, A. AAolys.

INDIANA:
Po $4.00: AArs. Danutė Jaras, AArs. Z-

Kazlas, prof. Stp. Kolupaila, Lithuanian
Pleasure Club — East Chicago, lz. Va
lančiusPo $2.00: kun- I. Urbonas, T. Mečkauskas.
IŠ KITŲ JA VALT.:
Florida. $4.00: P- Rudaitis, po $2.00: P.

Karalūnas ir dr- D. Jasaitis.
Wisconsin.
Po $4.0:: J. Kasputis, MPeik. Po $2.00: P. Janušonis, K. PažemėnasWashington, D. C. Po $4.00: L. J. Barrys, dr. P. Padalis, Mrs- O. Vitėnas; po
$2-00: A. Petrutis.
Maryland. $4.00: L- Dambriūnas;
po
$2.00: Elena Buračas, D. Buračas, M. Karaša, C. Surdokas; po $1.00: J- Mikuckis,
E. Raila.
North Dakota. $2.00: kun. V- Aleksoni.s
Nebraska. Po $4.00: M. Kalauskas, kun.
J- Tautkus; po $2.00: kun. L. Musteikis, E.
Ribokienė.
Oregon. Po 2.00: dr. V. Juodeika, kun.
P. BaltrumasArizona. $4.00: kun. G. Jonaitis; $2.00:
J. P. MikelaitisNew Mexico. $4.00: kun. St. Aleksiejus;
$2.00: Fr. Agnellus, S-P.
Havajai. $2.00: P. Laura.
Idaho. $2-00: dr. V. Jasaitis.
Washington. $1.00: B. G. Sitko.
Louisiana. $2.00: J. Kuprionis.

—LD Leidykla baigia parduoti gen. S.
Raštikio "Kovose dėl Lietuvos 2-ją dalį.
(Pirmoji dalis išparduota anksčiau).

—LD leidžiama angly k- knyga "Lithua
nia and Lithuanians" (red. L. Valiukas) jau
renkama ir netrukus bus pradėta spaus
dinti. Knyga bus gausiai iliustruota ir la
bai tinkama dovana kitataučius supažin
dinti su Lietuvos istorija, Lietuvos ekono
miniais bei kutūriniais laimėjimais.

ILIUSTRUOTO

REPORTAŽO

KONKURSAS
Siekdami labiau atkreipti lietuviy visuo
menės dėmesį į pozityviuosius mūšy gy
venimo reiškinius ir norėdamos savo ben
dradarbius bei skaitytojus paskatinti jy
paieškoti, "Lietuviy Dienos" skelbia ilius
truoto REPORTAŽO KONKURSĄ.

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.

Konkurso taisyklės:

1. Temą ar sritį autoriai pasirenka patys.
Reportažas gali vaizduoti kokius nors lie
tuviškos institucijos, organizacijos, šeimos,
ar atskiro asmens gyvenimo ir veiklos įdo
mesnius momentus arba kokį atskirą reikš
mingesnį įvykį, k. t. šventę, kongresą, su
važiavimą ir t.t2. Žodinė medžiaga neturi viršyti 1000
žodžiy.
(Čia nenaudotina pasikalbėjimo
forma). Nuotrauky pridedama kiek galima
daugiau, nurodant svarbumo eilę. Po nuo
traukomis parašyti pilni parašai — asme
nys, vietos, datos ir pn.
3. Autoriai, slysdami reportažus konkur
sui, turi lydrašty įsakmiai tai pažymėtiJei reportažą ruošia žurnalistas kartu su
fotografu, jie patys savo tarpe nuspren
džia, kurio (ar abiejų) vardu reportažas
duodamas spaudai.
Sprendimas.

Sprendimo teisę turi visi LD skaitytojai
ir bendradarbiai.
Balsuojama bus už tuos reportažus,
kurie pasirodys Lietuviy Dienose š. m. II
pusmečio ir 1960 m. I pusmečio numeriuo
se.
Autoriai prašomi tuoj pat planuoti ir
ruošti bei siųsti reportažus, kad paskuti
niams numeriams nesusikaupty perdaug
medžiagos.
Premijos
I- ji premija — 100 dol. (mecenatas kun.

dr. J. Prunskis);
II- ji premija — LD leidinių bibliotekėlė

(pasirinktinai) už 25 dol.;
III ir IV premijos — LD prenumerata
metams (galima perleisti kitam kaip do

vaną).

"Lietuviy Dienos", minėdamos savo de
šimtmetį, skelbia foto konkursą.
Tikslas:

Foto konkursas skelbiamas Lietuviy Dieny foto bendradarbiams pagerbti ir foto
bendradarbiy 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 jy šei
mos nariai.).
Foto nuotraukų turinys:

asmenys, grupės, įvykiai, organizacijy
veikla, kultūros darbai ir pastatai, žodžiu,
visas lietuviškasis gyvenimas.
1.Lietuviy politikai, mokslininkai, meni
ninkai ir kt. žymesni veikėjai kasdieninia
me jy gyvenime, darbe, organizacinėje
veikloje arba jy studijiniai portretai.
2.Svarbesniyjy lietuvišky minėjimy, te
atro pastatymy ar šiaip įvykiy momento,
ne statinės, nuotraukos, vaizduojančios
veiklą ir įvykius (ne vien sugrupuotas val
dybas ir pn.).
3. Mūsų jaunimas — mažieji, mokslei
viai, studentai; jy mokyklos, organizacinė
veikla, pramogos, sportas.
4. Lietuviy menas ir architektūra — nau
ji menininky darbai, parodos, darbai pas
kolekcionierius ir privačius asmenis; baž
nyčios (seniau statytos ir naujos), pamink
lai, mokyklos, Lietuviy 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:

Balsavimas

Balsuoti kviečiami visi skaitytojai, bendardarbiai redaktoriai ir foto redaktoriai.
Balsams teikiami taškai: skaitytojo balsas
turi 1 tašką, redaktoriaus atsk- mieste ■—
5 taškus, foto bendradarbio — 3 taškus.

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

KRYŽIUKAI IR KOPLYTĖLĖS

—Kas nori įsigyti lietuviškų kryžiukų
ar koplytėlių (pradinė kaina tarp $4. ir
$7), tesikreipia į Liudą Montrimą, gyv. 718
Victory St., Waukegan, Illinois.

Užsakymai
atsidėjimu.

atliekami

sąžiningai

ir

su

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

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

Nuotraukos lieka LD-ny archyve.
Atsiystąsias 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. Premijy suma $100 pini
gais ir 10 dovany LD leidiniais ir prenu
merata.

LIETUVIUf

RADIJO

PROGRAMOS,

k
kurtos bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis'’.

Los Angeles, Calif.

Detroit, Mich.

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.

"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

Amsterdam, N. Y.
Lietuviška programa
WCSS — 1490 klc.
Sekmadieniais 7-8 vai. vakaro.
Programos vedėjas - Juozas Olšauskas.
Reikalų vedėjas ir pranešėjas:
Leonardas Hartvigas
17 Eagle St., Amsterdam, N. Y.

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

So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS
WKOX, banga 1190, Framingham, Mass.
Sekmdieniais nuo 2 vai. iki 3 vai. popiet.
P. Viščinis, programos vedėjas,
47 Banks St., Brockton 18, Mass.
LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA
Seniausia liet. Radijo programa Naujojoje
Anglijoje, veikianti nuo 1934 m. bal. m.
Boston, Mass. — WLYN - 1360
Sekmadieniais 2:30—3:00 vai. popiet.
Muzika, dainos ir Magdutės pasaka.
Direktorius Steponas Minkus.
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Tel.: AN 8-0489

Madrid, Espana

Toronto, Ont, Canada

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.

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.

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.
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ADOLPH and CECELIA
CASPER

Rochester, N. Y.

"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

Hartford, Conn.

Chicago, Illinois

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

"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.

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. Šiurilienė, H. Žemelis.

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

Cleveland, Ohio

Sao Paulo, Brasii

Pittsburgh, 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.

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 S!
Waterbury 2, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA
WATR, Waterbury, 1320 kilocycles.
Kiekvieną šeštadienio vakarą
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
New Telephone:

California
NOrmandy 5-3351
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Lietuviams patarnauja jau 25 metus

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

LUKE O'CONNOR &
SONS MORTUARY
931 W. Venice Blvd.

Richmond 9-1061

"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.

Visais draudimo reikalais
kreipkitės pas

Mes čia patarnausime savo draugams lie
tuviams su tuo pačiu nuoširdumu ir simtija kaip ir anksčiau.

ANTHONY F. SKIRIUS
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9204 S. Brodway, Los Angeles 3

PLATINTOJAI
JUNGT. AMERIKOS VALST.:
Baltimore, Md. — A. Česonis, K. Bradūnas.
Brooklyn, N. Y.— J. Pašukonis, L.A.P. Klu
bo Spaudos Kioskas, J. Ginkus.
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. Švelnys, Terra, B. Urbonas, V. Būtėnas.
Cicero, III- — K. P. Deveikis, J. Memenąs.
Cleveland, Ohio — Dirva, V. Rociūnas.
Detroit, Mich. — Gaiva, Neringa, St. An
thony's Parish Library, M. Šimonis.
Elizabeth, N. J. — P. Kudulis, A. Rudzitas.
E. St. Louis, III. — A. Vaitkus.
E. Chicago, Ind. — E. Vilutis.
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis.

Hartford, Conn- — V. Nenortas, VI. Pleč
kaitis.
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas.
Newark, N. J. — K. Trečiokas.
Omaha, Nebr. — E. Ribokienė, J. Cicėnas,
Kun. L. Musteikis, V. Gaidelis.
Philadelphia, Pa. — J. Karaška, B. Raugas.
V. Karalius.
Pittsburgh, Pa. — F. Žilionis.
Rochester, N. Y. — A. Sabalis.
Waterbury, Conn. — J. Gaidys, Spauda.
Waukegan, III. — V. Petrauskas.
Wilkes-Barre, Pa. — V. Ramanauskas.
Worcester, Mass. — P. Pauliukonis.

KANADOJE:
Toronto, Ont. — A. Kuolas J. Smolskis
"Tėviškės Žiburiai", Time Cigar Store, V
Aušrotas.
Hamilton, Ont. — Z. Orvidas, J. Pleinys,
S. Bakšys.
St. Catherines, Ont. — K. Kudukis.
Montreal, Que.— P. Rudinskas (Parish LibWinnipeg, Man. — S. Bujokas.
/ rary)
W. Lome, Ont. — A. Kojelaitis.
Welland,Ont. — K. Žukauskas.
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.
Cabramatta — J. Skirka.
Brisbane — K. Stankūnas.
TASMANIJOJE:

Hobart — A. Munčelis.

ITALIJOJE:
Rome — Kun. V. Mincevičius.

ISPANIJOJE:
Madrid — Kun. K. Patalavičius.

COWLEY & CASPER

Laidotuvių Namas

“LIETUVIŲ
DIENŲ" ŽURNALO
IR LEIDYKLOS LEIDINIŲ

NAUJ. ZELANDIJOJE:
Auckland — G. Procuta.
VENECUELOJE:
Rev. A. Perkumas. Z. Domeika

JOKES & HA M ROCK
MORTUARY
»X W. WASH IMOTQN BLVD L«t

I*

NEW TELEPHONE NUMBER
Richmond 9-6091
J a 4 at.

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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DIENOS
SEPTEMBER/RUSĖJIS

KAUNAS. A view of the Church ot Resurrection

1959

