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AT THE CONGRESS of the American-Lithuanian Community of US in Detroit, Mich.

Photo by J- P. Palukaitis (Dirva)

'Laba diena, mano draugai lietuviai", savo kalbą pradėjo
lietuviškai Michigano gubernatorius G. Mennen Williams"Good afternoon, my Lithuanian friends", with these
words in Lithuanian Mich, governor G. M. Williams
started his speech at Lith. Community meeting in Detroit

ŠEIMA = LIETUVYBĖS TVIRTOVĖ
Rūpindamasi lietuvybės išlaikymo klausimais ir norėdama patirti
padėti bei konkrečiai padėti tiems, kurie patys nesugeba ar nesiryžta
šeimose ugdyti lietuvybę, Lietuvių Dienų redakcija paskelbė anketą.
Gauta eilė atsakymų. Su jais galėjo susipažinti visi, kam tas klausi
mas opus ir aktualus.
Po eilės atsakymų, gautų iš Šiaurės ir Pietų Amerikos, aiškėja
viena ir nesugriaunama išvada — šeima yra lietuvybės tvirtovė. Kur
šeimose dedamos visos galimos pastangos, kur tėvai rūpinasi, kad
vaikai pirmiausia išmoktų lietuviškai, kur tėvai padeda vaikams įsi
traukti į lietuviškąjį gyvenimą ir veiklą, kur žiūrima, kad kiekviena
mažiausia galima proga būtų panaudojama lietuvybės stiprinimui
jaunuosiuose, kur nebijoma, kad gimtoji kalba vaikui nepakenktų
mokantis gyvenamojo krašto kalbą, ten tos visos pastangos atneša
pastebimus vaisius; ten jaunoji karta išauga sąmoningais lietuviais,
ir nutautėjimo pavojus jiems yra žymiai mažesnis.

O tokių šeimų ir taip išauklėtų jaunuolių, reikia pasidžiaugti, kol
kas dar labai didelė dauguma.
Antras labai žymus ir reikšmingas lietuvybės išlaikymo ramstis
yra lituanistinė mokykla. Ją čia minime kartu su šeima, nes vaiko
leidimas ar neleidimas lituanistinėn mokyklon priklauso nuo tėvų.
Ir sąmoningieji tėvai visomis išgalėmis stengiasi vaikus leisti į litu
anistinę mokyklą, nebent gyvenamojoje vietoje tokios mokyklos ne
būtų. Tačiau ir tuo atveju norintieji išeitį randa, pvz. samdydami
lietuvių kalbos mokytoją, kaip tai daroma vaikui duodant muzikos iš
silavinimą ir samdant muzikos, baleto ir kt. mokytoją. Kol vai
kas dar mokyklos suole, jo lituanistinis invalidumas dar galima pa

gydyti. Svarbiausia, kad butų vartojamos visos priemones. Štai dar
jų keletas, išplaukiančių iš anketos atsakymų.

Trečia — veikla lietuviškose organizacijose. Čia įeina moksleivių
ateitininkų, skautų organizacijos, tautinių šokių grupės, liet, sporto
rateliai, tautinės muzikos grupės, chorai, kiti liet, veiklos būreliai.
Foto V. Noreika

Ne paskutinėje vietoje stovi lietuviškoji spauda. Spaudos svarbą
pabrėžia visi tėvai, sėkmingai auklėją vaikus lietuviškoje dvasioje.
Tiesa, jaunimui, ypač vaikams, periodika nedidelė. Vaikai turi tą
vieną mėnesinę “Eglutę”. Bet didesnis jos skaitytojų ratas įgalintų
ją ir didėti, ir tobulėti. Tas pats pasakytina apie knygas. Didesnis
jų pareikalavimas išaugintų didesnį kiekį naujų knygų, o rašytojų
laisvajame pasauly, sugebančių jaunimui rašyti, turime pakankamai.
Laisvajame pasaulyje gyvena geriausi Nepriklausomoje Lietuvoje iš
augę to žanro rašytojai, kaip V. Tamulaitis, Stp. Zobarskas, Leonar
das Žitkevičius, Antanas Giedrius, nekalbant jau apie tuos rašytojus,
kurie vaikams parašo tarp kitko, kaip Vaičiulaitis, Jankus ir kt.
Didelė šeimos pagalbininkė šiuo atveju yra lietuviškoji parapija,
apie kurią dažniausiai sukasi beveik visa lietuviškoji veikla, kur yra
lituanistinė mokykla, kurios patalpomis dažnai naudojasi įvairūs bū
reliai.

Tai yra keletas žymesnių gairių lietuvybės išlaikymo jaunųjų ke
lyje į savarankišką gyvenimą. Ieškantieji jų ras ir daugiau. Svarbiau
sia — noras ir pastangos. Gi taip pat svarbu — nepavėluoti; pavė
lavus nebepadės nei skundai, nei veiksnių, nei viso pasaulio kaltini
mai. (Žiūr. anketos tęsinį šio nr. 10 psl.).
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NEPAGEIDAUTO VIZITO PROGA

PROTESTO

Ryšium su Chruščiovo lankymosi JAV-se ei
lę žygių atliko VLIKas, ALTas, Pavergtųjų
Europos Tautų Seimas ir kt. organizacijos. Bu
vo lankytasi JAV užsienio reikalų ministerijoje
bei kitose įstaigose, buvo susitikta su eile žy
mių asmenų, paruošta ir įteikta eilė memoran
dumų ir raštų.

Prieš imperialistinį komunizmą!

PET laiškas JAV Prezidentui

Pavergtųjų Europos Tautų Seimo tautinių
delegacijų pirmininkai jau iš anksto buvo pa
rašę laiškų prezidentui Eisenhoweriui. Delega
cijų pirmininkai priminė prezidentui dabartinės
tarptautinės įtampos priežastis ir pabrėžė, kad
tik jas pašalinus įmanoma teisinga ir patvari
taika pasaulyje. Chruščiovas, kaip tik atvirkš
čiai, siekia dabartinę padėtį Centro ir Rytų
Europoje įtvirtinti, kaip išeities bazę būsimoms
sovietų agresyvinėms avantiūroms.
Laiško išvadose delegacijų pirmininkai reiš
kė viltį, kad JAV prezidentas Chruščiovo vizito
proga jam tvirtai pastatys Vidurio ir Rytų Eu
ropos kraštų laisvės klausimų. Lietuvos dele
gacijos vardu laiškų pasirašė jos pirmininkas
V. Sidzikauskas.
Memorandumas JAV Vyriausybei, kongreso ir
senato nariams, JT delegatams

PET Generalinis komitetas įteikė 2-jų pus
lapių spausdintų memorandumų JAV vyriau
sybei, JAV kongreso ir senato nariams ir Jung
tinių Tautų asamblėjos visiems delegatams,
čia paduota pavergtųjų tautų keliamųjų klau
simų santrauka ir pasaulio valstybės įspėtos
nepripažinti esamų padėtį Vidurio ir Rytų Eu
ropoje.
Taip, Chruščiove, reikia likviduoti praėjusio
karo padarinius!..

Chruščiovui atvykus į Amerikų ir paskiau
pasirodžius Jungtinėse Tautose New Yorke,
PET ir kitos organizacijos taip pat atliko eilę
žygių. Buvo reaguota į Chruščiovo pareiškimus
spaudos priėmime Washingtone. Ten jis tarp
kitko pareiškė, kad reikių likviduoti pereito
karo padarinius. Pavergtųjų tautų atstovai į
tai pabrėžė, kad reikia likviduoti ir sovietinę
okupacijų pavergtuose kraštuose, atitraukiant
iš tų valstybių sovietų karines pajėgas, ypač,
kad ir pats Chruščiovas pareiškė, jog kiekvie
nai tautai turi būti laisvė nustatyti savo poli
tinę, socialinę sistemų pagal tautos valių.
PET gedulo mitingas

Jungtinių Tautų sesijos pradžia buvo atžy
mėta pavergtųjų tautų atstovų kukliai, bet
įspūdingai. Grojant Lietuvos ir kitus tautinius
himnus, priešais Jungtinių Tautų būstinę buvo
iškeltos pusiau stiebo Lietuvos, Albanijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Estijos, Vengrijos, Lat
vijos, Lenkijos ir Rumunijos tautinės vėliavos,
pridengtos juodu šydu. Centro ir Rytų Europos
kraštų kilmės amerikiečių organizacijos prezi
dentas msgr. Jonas Balkūnas sukalbėjo invokacijų, o PET Seimo pirmininkas S. Korbonski
tarė žodį, primindamas, kad prasidedančioje
JT sesijoje sovietų pavergtosios valstybės at
stovaujamos ne savo tautos pasitikėjimų tu
rinčių atstovų, o tik sovietų jėga primestų
Maskvos garsiakalbių. Pabrėžė, kad užleisdamos savo tribūnų Chruščiovui, kurį JT pilnatis
yra pasmerkusi jau tuzinų kartų, JT elgiasi
kaip tas Šekspyro herojus, pagal kurį, savo
priešų, jei jam negalima atleisti, reikia apka
binti. Įspėjo, kad tokiu savo nuolankumu agre
soriui Jungtinės Tautos pačios sau kasa duo
bę. (E).
Chruščiovo vizito metu trys lietuvių šeimos
tiesiogiai kreipėsi į sovietinį diktatorių,
maldaudamos išleisti jų artimuosius, likusius
okupuotoje Lietuvoje: Leonai — jų vaikus,
Armonas su dukterimi — Armonienę su sūnum
ir kun. Prunskis — savo senutę 72 m. motinų.
Chruščiovas pažadėjo.
Neteko girdėti, kiek komunistų kreipėsi į
Chruščiovų, su ašaromis prašydami, kad juos
įsileistų į jų garbinamų komunistinį rojų?
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DEMONSTRACIJOS

Prieš imperialistinį komunizmų, o ypač prieš
Chruščiovų jo Amerikon atvykimo proga, lais
vėje gyvenantieji iš pavergtųjų kraštų kilę de
monstravo New Yorke, Chicagoje, kur įspū
dingų kalbų lietuviams pasakė sen. P. Douglas,
ir kituose miestuose. Demonstracijos buvo pla
čiai atžymėtos vietinėje ir didžiojoje amerikie
čių spaudoje.
Nukelta i 26 psl.

Lozoraičio raštas — Jungtinėms Tautoms

Chruščiovui įsipiršus kalbėti Jungtinėse Tau
tose, dėl to įvykio min. St. Lozoraitis pasiuntė
Jungtinių Tautų gen. sekretoriui raštų, kurį
paprašė pranešti organizacijos nariams.
Min. Lozoraitis nurodė, jog Chruščiovo pa
kvietimas kalbėti nesiderina su JT principais.
Sovietai, įsiveržę jėga į eilę kraštų ir sunai
kinę jų nepriklausomybę, mindžioja milijonų
žmonių teises. Chruščiovo pasirodymas JT-se
tų padėtį dar pablogina.
Ta pačia proga min. Lozoraitis pakartojo
Lietuvos vardu protestų prieš Sovietų Sųjungų,
kuri tebelaiko neteisėtai okupavusi Lietuvų.

Valstiečiai liaudininkai

:

“VISAS JĖGAS LIETUVOS LAISVĖS KOVAI”

JAV ir Kanados valstiečių liaudininkų suva
žiavime Clevelande dalyvavo apie 80 veikėjų.
Tarp jų atsilankė ck pirmininkas L. Šmulkštys,
dr. J. Pajaujis, pulk. K. Škirpa, inž. Novickis,
Deveniai, dr. V. Kanauka, dr. B. Matulionis,
M. Mackevičius, J. Audėnas, B. Paramskas, po
etas J. Mikuckis, A. Valuckas ir kt.
Suvažiavimo prezidiumų sudarė: “Nepriklau
somos Lietuvos” red. J. Kardelis, dr. K. Kar
velis ir Z. Dailidka. Suvažiavimas praėjo šūkiu
“Visas jėgas Lietuvos laisvės kovai”. Pirmasis
suvažiavimų Lietuvos atstovo Washingtone J.
Kajecko ir savo vardu sveikino konsulas dr.
P. Daužvards.

Pranešimus padarė dr. K. Karvelis, dr. J.
Pajaujis, J. Audėnas, A. Devenienė, VLIKo
prezidiumo narys H. Blazas, adv. L. Šmulkš
tys, dr. J. Gudauskas, G. J. Lazauskas ir kt.
Priimta rezoliucija ir raštas pasiųstas prezi
dentui Eizenhoveriui.
Suvažiavimas baigtas pobūviu su koncertine
dalimi; pobūvį pradėjo žymus vietos amerikie
čių veikėjas Praškevičius. Dainavo Vilniaus
operos solistė Juzė Krištolaitytė-Daugėlienė,
jai akomponavo muzikas švedas. (P. V.).

INVOKACIJA
prel. . Balkūno paskaityta rugs. 15 d. Paverg
tos Europos Tautų mitinge prie pusiau nuleistų
vėliavų.
(Ištraukos)
Visų gėrybių Dieve,

Leisk mums prisiimti savo didžio pašaukimo
uždavinius ir atsakomybę be baimės ir nusi
skundimo, nes Tu suteiki mūsų išminčiai ir
jėgom veikiausią pagalbą suspaudimo metu.
..... tegul greitai ateina diena, kada tarp žemės
tautų suklestėtų taikos ir broliškumo dvasia.

Palaimink mūsų žygius už Albaniją, Bulgari
ją, Čekoslovakiją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Ven
griją, Lenkiją ir Rumuniją, kad jų aukos, o
taip pat ir mūsų tinkamos Tavo akyse at
neštų joms tikrą išsilaisvinimą iš pavergimo,
tiranijos ir priespaudos.

GEN. TEODORAS DAUKANTAS
Kitame kovos lauke — kitu ginklu
75 metų sukakties proga
L. Kančiauskas, Buenos Aires
Generolas Teodoras Daukantas mūsų tautai
nėra eilinis asmuo, — jis visų savo gyvenimų
dirbo savo tautai ir šiandienų, jau prislėgtas
75 metų naštos, su pakrikusia sveikata, dar te
bedirba, — kardų pakeitęs plunksna.
T. Daukanto gyvenimo kelias nebuvo rožė
mis klotas. Nuo pat jaunystės, peranksti ne
tekus tėvo, jam teko daug dirbti ir... taip
dirbdamas siekė mokslo.
Iš pat vaikystės Daukantas turėjo patrauki
mų būti kariškiu; to patraukimo vedamas 1903
metais jis stojo į carinės Rusijos Karo Laivy
no Jūrų mokyklų S. Petersburge. Būdamas
jūrininku turėjo progos apkeliauti daugelį pa
saulio šalių ir išraižyti visomis kryptimis van
denynus.
Su liūdesiu pergyvenęs rusų revoliucijų, su
džiaugsmo ašaromis akyse sutiko Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimų 1918 metais. Nuo
tada kur buvo, kur tik jo laivas plaukė, akys
vis buvo nukreiptos į Lietuvų. Pagaliau 1922
metais gruodžio 21 Daukantas stojo savanoriu
į Aukštuosius Karininkų Kursus Kaune. Iš čia
sekė kilimas į aukštesnes pareigas ir 1927 m.
buvo paskirtas Krašto Apsaugos ministeriu.
šalia karinės tarnybos gen. T. Daukantas
žinomas ir kaip diplomatas. Diplomatinę tarny
bų jis pradėjo 1930 metais — tada buvo pa
skirtas Generaliniu Lietuvos konsulu Brazili
joje. Po to diplomatines pareigas ėjo Argenti
noje, iš kur 1935 m. sausio 1 dienų buvo at
šauktas.
Nemėgęs linkti ten, kur vėjas pučia Nepri
klausomos Lietuvos laikais, laikėsi savo nusi
statymo ir pirmosos bolševikų okupacijos me
tais: buvo nuošaliai ir be darbo. Tik dėka A.
Venclovo T. Daukantas gavo mokytojo vietų
Alytaus gimnazijoje. Bet NKVD jo iš savo akių
neišleido: sekė, įtarė ir 1941 m. sausio 5 d.
suėmė. Tardyti išvežtas į Kauno NKVD kalė
jimų. Tardymui nepasibaigus, kilo rusų-vokie
čių karas, ir gen. Daukantas iš kalėjimo išėjo.
1941 m. liepos mėn. laikinoji Lietuvos vy
riausybė pasiūlė gen. Daukantui užimti Vil
niaus komisaro vietų. Netrukus L. Vyriausybę
vokiečiai pašalino, neužėmė ir gen. Daukan
tas pasiūlytos vietos, nenueidamas tarnauti
okupantams. Nuėjo dirbti į Vilniaus universi
tetų. Vokiečių geštapo buvo ir čia sekamas. Ir
kai 1943 m. kovo mėn. vokiečiai užpuolė uniGen. Teodoras Daukantas Nepriklausomos Lietuvos Kraš
to Apsaugos ministeris 1927-28.
Gen. Daukantas, Defense Minister of Lithuania 1927-8.

versitetą, jis lietuvių buvo išvežtas į Birštoną,
gi vėliau į Merkinę, kur dirbo gimnazijoje.
Ne veltui gen. Daukantą geštapas įtarė: gy
vendamas Vilniuje vokiečių okupacijos metu
kartu su Krėve Mickevičium ir Noreika reda
gavo ir leido pogrindinį laikraštį “Vieninga
Kova” ir suorganizavo Vilnijai Remti Komite
tą.
Iš Lietuvos pasitraukė vienas; jo šeima iš
vežta į Sibirą; jis pats vienišas atkeliavo į Ar
gentiną. čia aktyviai dalyvauja lietuvių visuo
meniniam ir politiniam veikime; yra nuolatinis
Pavergtų Europos Tautų Sąjūdžio narys, (šis
Sąjūdis Argentinoje yra visai savarankiškas,
nuo jokios valstybės nepriklausomas ir gali
veikti taip, kaip jam atrodo geriau; jam pri
klauso visos bolševikų pavergtos tautos).
žvelgiant į praeities laikų gen. T. Daukantą,
matyti du dideli kontrastai: anksčiau žvalus,
jaunas ir fiziškai tvirtas karys, šiandien gy
venimo tragedijų ir pergyvenimų bei 75_ metų
naštos prislėgtas, pradėjęs nesveikuoti tėvynės
netekęs žmogus. Bet iš veiklos baro jis nesi
traukia. Mes, Argentinos lietuviai, dažnai ma
tome jį įvairių tautų šventėse, minėjimuose;
dažnai jis skaito paskaitas visuomeninėmis bei
politinėmis temomis; dažnai lankosi pas tau
tiečius jų pastogėse; skaito laikraščius ir bendrarbiauja spaudoje. O būdamas lietuvių būry
je, nekartą įsijungia į lietuviškų dainų pynę..
šia proga jubiliatui linkime geriausios svei
katos ir ilgų metų!

Sukakties proga kreipiausi į jubiliatą, prašy
damas atsakyti į kelis klausimus.
—Kokia Tamstos nuomonė apie lietuviškas
organizacijas Lietuvos laisvinimo reikale?

—Kiekvienas dirba, kaip išmano ir sugeba.
Todėl, kiekvienas darbas yra džiugus ir, iš
dalies, savo vaidmenį atlieka. Gaila, kad daug
susiskaldymo, bet tai yra laisvės pažymys ir la
vina busimajam Laisvam Gyvenimui.
—Visai išeivijai labai aktualus lietuvybės iš
laikymo klausimas. Ką Tamsta manote tuo rei
kalu?

—Tai priklauso nuo žmonių susipratimo. Vi
siems talkinant buvo atgauta nepriklausomy
bė. Esu optimistas. Tuo tarpu stebiu, jog žy
giuojame, palyginus su kitomis tautomis, ne
perblogiausiai ir kitataučiams darome gerą
įspūdį.

Gen. TEODORAS DAUKANTAS,
gyv. Buenos Aires, Argentinoje,
kuriam rugsėjo 8 dieną sukako
75 metai amžiaus.
GEN. TEODORAS DAUKANTAS, who re
cently celebrated his 75th birthday anni
versary, Buenos Aires, Argentina-

Buvęs Nepriklausomos Lietu
vos karininkas, Krašto Apsaugos
ministeris ir diplomatas, šian
dieną savo amžiaus galą leidžia
vienatvėje, priglaustas lietuvių
Tėvų Marijonų.
Jo garbingo amžiaus sukaktis
jau iš ankso buvo atsiminta net
toliausiai gyvenančių jo draugų,
artimųjų ir organizacijų — svei
kinimai pradėjo plaukti prieš
oficialų argentiniečių surengtą
minėjimą.

—Kaip atrodo Lietuvos padėtis šiuo momen
tu ir kaip ilgai gali tęstis Lietuvos okupacija?

—Blogėjimas ar gerėjimas keičiasi, ir tai yra
ypač įdomu sekti. Kai kur, vaizdingai sakant,
valsčiuose blogėja, bet pasaulinio masto rai
doje — gerėja neabejotinai. 1923 metais Tautų
Sąjungoje buvo 52 dalyviai, iš jų kai kurie nu
stojo nepriklausomybės, o šiandieną Jungtinių
Tautų organizacijoje yra 81 dalyvis. Tai reiš
kia, kad nė vienam agresoriui nepavyko su
stabdyti tautinio išsilaisvinimo!
Jie vieno
trokšta, o gyvenimas rieda savo keliu.

—Ko Tamsta palinkėtum Argentinos ir lais
vajame pasaulyje esantiems, lietuviams, bei
Lietuvoje ar Sibire kenčiantiems mūsų bro
liams?

—Ištvermės!
Lietuviai yra ištvermingi ir
dėlto iki šiol išsilaikė. Net Kirilicos bandymus
atlaikė prieš galingos imperijos priespaudos
organizuotą aparatą. Spyrėsi ištvermingai ir
liaudis laimėjo, kai tuo tarpu kai kurie švie
suolių galvojo, jog nėra prasmės spirtis. Tik
pasitikėjimo ir ištvermės! — baigė sukaktu
vininkas gen. T. Daukantas.

Marija Kančiauskienė, Buenos Aires, įteikia jubiliatui
gan. Daukantui gėlę, jo 75 metę proga minėjime.
Mrs. Kančiauskiene presenting a flower to Gen- TDaukantas during his birthday celebration.

Gen- T. Daukantas (4 iš kairės) su Pavergtų Europos Tau
tę sąjūdžio atstovais, minint jo 75 metę sukaktį.
Gen. T. Daukantas with the
representatives
of
"Captive European Nations" movement at the comme
moration of the general's 75th birthday in Buenos Aires.
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JAV LB DETROITO APYLINKĖS VALDYBA 1959 . Iš kairės (sėdi)Alpas Gilvydis, vicepirm-,
Vytautas Kutkus, pirm., Algis Barakauskas, sekr.; (stovi) Česys Šadeika, narių telkimo
ved., Alb. Misiūnas, švietimo ved. Kazys Veikutis, ižd. Bronius Polikaitis, kartotekos
ved., Antanas Paskųs, namams pirkti vedėjas ir A- Musteikis, parengimų vedėjas.
THE DETROIT COMMITTEE for 1959 of the Lith. Community of US, Detroit District.

VISIEMS

ESANT

DRAUGE

kur kas lengviau surasti tinkamus atsakymus

Pirmasis JAV Liet. Bendruomenes visuotinis suvažiavimas
AL. GI MANTAS, Detroit, Mich.

šie metai Detroito lietuviams bu
vo itin našūs ir darbingi. Miesto
lietuviai buvo šeimininkai visos
eilės svarbių lietuviškųjų susitelki
mų. Dar vasaros pradžioje miestan
buvo susibėgę Liet Tautinės Sąjun
gos nariai savajin X-jin seiman, tuo
pat metu posėdžiavo mūsų vilnie
čiai, rugpiūčio mėn. metinę kon
venciją, Detroite sušaukė Lietuvos
vyčiai, o Darbo dienos savaitgalyje
Detroitan susirinko JAV Liet. Ben
druomenės veteranai ir jiems pri
jaučiantieji į pirmąjį savo visuotinį
suvažiavimą. Gi kitoje vietoje vyko
ir LAS posėdžiai.

Daug šaunių įvykių, suvažiavimų
ii- konferencijų vyko tuo pat metu
kitose vietose, k. a. gydytojų su
važiavimas, liaudininkų konferen
cija, Kanados Lietuvių Diena, neolituanų stovykla ir t. t. Bet bene
didžiausią dėmesį JAV lietuviai
skyrė Bendruomenės susitelkimui.
Tiesa, nepasižymėjo jis per di
deliu gausumu, bet viena buvo tik
ra, jog tie, kurie nepabūgo nei iš
Mrs. M.
kaba JAV
Mrs. M.
speaks at
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Griffiths, JAV kongreso narė,
LB suvažiavime Detroite.
Griffiths, member of Congress,
the Lith. Community congress.

laidų, nei kelionės nepatogumų ir
pasiekė Detroitą, buvo tikrai pa
reigingi ir nuoširdūs Bendruome
nės darbuotojai, besisieloją ir be
gyveną Bendruomenės rūpesčiais,
kurie tikrai yra sunkūs ir dideli.
Ir, kol nedaug pečių remia tą ve
žimą, sunkus jis traukti, kad ir
kokius gerus norus ir viltis turin
tiems entuziastams.
Kadangi eiga, svarstymai ir kita
iš visų suvažiavimo darbų jau buvo
paskelbta eilėje laikraščių, nebūtų
joko reikalo čia tai vėl kartoti, bet
norėtųsi pateikti viena kita pasta
ba, gan intensyviai sekusi dvi die
nas užtrukusį suvažiavimą.
Besiklausant įvairių diskusijų,
kilo mintis, jog dalis uoliųjų Ben
druomenės veikėjų dar ir šiandien
nėra galutinai supratę ar neišsi
aiškinę vieno pakankamai jautraus
dalyko — Kas yra Bendruomenė?
Vieniems ir toliau atrodo, kad tai
dar viena nauja ir į mūsų tarpą
įsibrovusi organizacija, kiti galvo
ja, kad jei priklausai, sakysim, šv.
Jono pašalpinei draugijai ar kuriai
kitokiai lietuviškai organizacijai,
savaime jau ir esi laikomas Ben
druomenės nariu. Tiesa, statutai
reikalauja mokėti solidarumo mo
kesti, nes tik tada esi laikomas
pilnateisiu Bendruomenės nariu.
Bet, deja, gyvenimo faktai nurodo,
kada neretai įstatai ir taisyklės
sau, pi koji kasdienybė vėl sau.
Tuo tarpu vis daugiau galima iš
girsti net autoritetingų asmenų
balsų, giliančių, kad visi 'organi
zuoti JAV lietuviai yra ir PLB da
lyviai; kad jų organizacijos yra
f L B-nes nariai. Viename suvažia
vime rau ame sveikinime šitas mo
mentas ir buvo išryškintas, dar jį
papildant teigimu, kad dėl tų visų
dalykų ir kai kurni techninių deta
lių būtinas JAV L. Bendruomenės
susitarimas su ALTu. Susitarus,
kaip jau buvo bandyta daryti, rei
kštų tiksliai ir nuoširdžiai laikytis
susitarimo ir ugdyti Bendruomenės
organizaciją. Pavieniai atskiri lie
tuviai, ners ir labai geri, vis dėlto
dabartinėmis
sąlygomis neturės
PLB, JAV lietuvių dalinio vaizdo,
reikšmės ir jėgos.

šiaip, visų diskusijų temos suko
si mums taip svarbiais ir gyvybi
niais reikalais — jaunimas, švieti
mas, vadovėliai ir mokyklos, meto
dai, finansai, kultūrinė veikla,
spauda, organizaciniai reikalai, so
cialinė veikla ir pan. Vienais tais
klausimais buvo paruošti referatai,
kiti iškilo ir buvo gvildenami čia
pat posėdžių salėje. Nuomonių pa
sikeitimai vietomis gal ir buvo aš
troki, bet neišėjo iš džentelmeniš
kumo ribų. Reikėtų tik pasidžiaug
ti, kad nebuvo apeiti patys jaut
riausi klausimai, nebuvo bandomi
jie dangstyti ar glostyti, bet drą
siai ir vyriškai keliami ir tokioje
pat p'otmėje nagrinėjami. Organi
zacijai, norinčiai ne tik gyvuoti,
bet ir smarkiai plėstis, toks atviras
priėjimas prie detalių yra svarbiau
sias gyvybingumo laidas. Taip pat
buvo suprasta, kad tokie visuoti
niai suvažiavimai būtini ir dažniau,
nes, tik krūvon suėjus ir visiems
drauge perbėgus per degamas pro
blemas, kur kas lengviau surasti
ir tinkamus į jas atsakymus.
Pats suvažiavimas buvo laba; di
deliu mastu pastebėtas amerikinės
ir lietuviškosios visuomenės. Gauta
gerokai per du šimtus sveikinimų
iš įvairių vietų. Ar tik ne pirmą
kartą visoje Amerikos lietuvių is
torijoje juos sveikino raštu net 81
senatorius, 35 valstybių gubernato
riai, 15 miestų majorų, respubliko
nų partijos centrinis komitetas,
viceprez. R. Nixonas, visa eilė At
stovų Rūmų narių, visa Lietuvos
diplomatinė tarnyba, VLIK, LLK,
LNT,
daug mūsų organizacijų
centrų, laikraščių, LB vienetų, De
troito organizacijų, atskirų asme
nų. Patys dalyvavo Michigano gu
bernatorius G. M. Williams ir kon
greso narė M. Griffiths. Suvažiavi
mo eigą sekė PLB pirm. J. Matu
lionis iš Toronto, Italijos LB pirm,
kun. V. Mincevičius iš Romos, Lie
tuvos konsulas dr. P. Daužvardis
iš Chicagos ir kt.
Bankete, kurį pravedė suvažiavi
mo šeimininkas, Detroito LB Apyl.
pirm. V. Kutkus, be aukščiau mi
nėtų asmenų kalbų, buvo koncerti

nė dalis, kurios metu dainavo sol.
M. Kripkauskienė, akomp. A. Kučiūnui.
Suvažiavime priimta JAV prezi
dentui rezoliucija, kurioje pasisa
koma lietuvių nuomonė dėl Chruš
čiovo viešnagės. Vietinė amerikinė
spauda ir radijo stotys mažiau ar
daugiau kalbėjo apie lietuviškąjį
suvažiavimą, dėjo nuotraukas. Gub.
G. M. Williams atvyko atlapą pa
sipuošęs Lietuvos vyčių neseniai
jam įteiktu ordinu.
Lietuvių spauda, kas mūsuose
itin reta, turėjo visiškai parankias
sąlygas savo darbui. Rengėjų buvo
pasirūpinta spaudos žmonėms su
teikti kiek galint daugiau patogu
mų ir privilegijų — iki rašomųjų
mašinėlių, popieriaus ir nemokamo
įėjimo į banketą. Gaila tik, kad ne
didelė dalis mūsų laikraščių išgirdo
Bendruomenės kvietimą ir pasirū
pino atsiųsti savo atstovus. Be vie
tos “Lietuvių Dienų” redaktoriaus,
prie spaudos stalo dar sėdėjo “Tė
viškės žiburių”, “Nepriklausomos
Lietuvos”, “Dirvos”, ’’Ateities” ir
“Keleivio” artimi bendradarbiai.
JAV bių Lietuvių Bendruomenes
apylinkių bei apygardų atstovų ir
centrinių organų visuotinis suva
žiavimas rugsėjo 5-6 dienomis pri
ėmė eilę rezoliucijų dėl
Bendruomenės prigimtinės insti
tucijos;
veiklos kuri turinti apimti Lietu
vos laisvinimo, kultūrinės ir socia
linės veiklos sritis;
darnos laisvinimo žygiuose;
išskirtinės reikšmės pripažinimo
lituanistinėms mokykloms;
kultūros kooperatyvo idėjos re
alizavimo;
spaudos dienos palaikymo;
kultūrinės reprezentacijos sve
timiesiems;
jaunimo įtraukimo į Bendruome
nę ir rėmimo jų sporto organiza
cijų, stovyklų, suvažiavimų, spau
dos (“Lituanus”) ir
dėl eilės organizacinių reikalų
bei darbų.

TRYS BENDRUOMENĖS SUVAŽIAVIMO PIRMININKAI pertraukos metu: kun. V. Mince
vičius, Italijos LB pirm., J. Matulionis, Pasaulio LB pirm., St. Barzclukas, JAV LB pirmTHREE PRESIDENTS of the Lithuanian Community Congress in Detroit, Mich. L. to R.:
Rev. V. Mincevičius, J- Matulionis and St. Barzdukas. Photo by J. P. Palukaitis (Dirva)

LIETUVAITES

PIRMAUJA

Keturios lietuvaitės — Fulbright stipendininkės

Trejų metų bėgyje keturios lie
tuvaitės gavo taip daugelio stu
dentų trokštamų populiariai vadi
namų Fulbright stipendijų studi
juoti užsienyje.
Senatoriaus Fulbright iniciatyva
79 Kongresas 584-tu įstatymu pra
vedė, kad tam tikros sumos būtų
skiriamos gabiausiems amerikie
čiams studijuoti užsienyje.

Pirmoji, laimėjusi šių stipendijų,
buvo E. Marijošiūtė; kitais metais
jų laimėjo V. Skrupskelytė. šiais
metais Fulbright stipendijų gavo
Giedra Jonynaitė iš Jamaica, N. Y.,
ir trečios kartos lietuvaitė Elena
Patricia Ališauskaitė (Allen). Pir
mosios trys yra naujųjų ateivių
dukterys, į JAV atvykusios maž
daug prieš 10 metų.
a. š.

V. SKRUPSKELYTĖ atostogy mėty Romoje.
V. SKRUPSKELYTĖ during her vacation in Rome, Italy.

ELONA MARIJOŠIŪTĖ baigė Putnamo Catholic Academy ir Annhursto
kolegijų cum Įaudė. 1956-57 Boston College įsigijo M. A. laipsnį. 1957-58
studijavo Yale University kaip kandidatė Ph. D. laipsniui. Jos studijų
pagrinde buvo prancūzų kalba ir literatūra. Jai buvo suteikta Alliance
Francaise stipendija ir priedas Bourse du Gouvernement Francais. Studidijoms Sorbonos Universitete, Paryžiuje, 1958-59 metais Marijošiūtei bu
vo paskirta Fulbright stipendija. 1959-60 mokslo metams E. Marijošiūtė
grįžo į Yale Universitetų gavusi stipendijų titulu “Scholar of the Univer
sity”. (1954 ir 55 Yale Summer Institute turėjo ispanų k. stipendijų).

VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ baigė Putnam Cath. Academy, 1955 m.
St. Joseph College Hartforde, būdama honor student ir priimta į Kappa
Gamma Pi draugijų. Po to dvejus metus studijavo Fordham University
Graduate school prancūzų literatūrų, kur gavo magistro laipsnį parašyda
ma tezę “Development of P. Merimee short story technique”.
1957-58 mokslo metams gavus Fulbright stipendijų, studijavo Dijon’e,
Prancūzijoje. 1958-59 m. m. dėstė prancūzų kalbų St. Joseph kolegijoje,
Hartforde, šiais metais pakviesta asistente University of Illinois.

Elona Marijošiūtė visų studijų metų labai aktyviai reiškėsi ir lietu
viškoje akademinio gyvenimo veikloje; buvo jaunimo leidinių redaktorė,
rašė straipsnių ir beletristikos dalykų į “Ateitį” ir kt., reiškėsi kaip su
mani organizatorė.

Viktorija Skrupskelytė atstovavo stud, ateitininkams Pax Romaną po
sėdžiuose Europoje ir studijų dienose š. Amerikoje. 1958 m. balandžio
mėn. dalyvavo kaip ateitininkių atstovė Tarptautiniame mergaičių kat.
suvažiavime Olandijoje, o tų pačių metų rugp. ir rugs. mėn. atstovavo at
eitininkams keliuose Pax Romana suvažiavimuose ir pasauliniame Pax
Romana kongrese Vienoje.

ELONA MARIJOŠIŪTĖ Paryžiuje 1959 metŲ pavasarį.
ELONA MARIJOŠIŪTĖ in Paris, France, Spring, 1959.

Dalyvauja lietuviškoje spaudoje; “Ateity” yra išspausdinusi rašinių iš
savo studijuojamojo dalyko ir įspūdžių iš Europoje praleistų metų.

GIEDRA JONYNAITĖ studijavo
Marymount kolegijoj, New Yorke,
kur už pavyzdingų mokslų gaudavo
nuolatinę stipendijų. Specializavo
si prancūzų kalbų ir pedogogikų.
Visų laikų buvo Prancūzų Klubo
pirmininkė.
Gavusi Fulbright stipendijų rug
sėjo pradžioje Queen Elizabeth lai
vu išvyko į Aiz-Marsilles universi
tetų tobulintis prancūzų literatūroj
ir fonetikoj.
G. Jonynaitė laisvai kalba ir rašo
lietuviškai.

ELENA PATRICIJA ALIŠAUS
KAITĖ (Allen), trečios kartos Amerikos lietuvaitė, baigė Wellsley
kolegijų ir gavo Fulbright stipendi
jų studijuoti prancūzų ir vokiečių
kalbas Freiburg am Breisgau, Va
karų Vokietijoje. Kolegijoje ji bu
vo Prancūzų klubo pirmininkė. Bū
dinga, kad abiejose kolegijose bu
vo prancūzų kilmės studenčių, ku
rios betgi nepajėgė savo kalbos
mokėjimu prilygti lietuvaitėms.

7

Gal klasėje. O kam tau reikia?
Skųstis eini?
Keistasis keleivis į jo klausimą
neatsakė, o geltongalvį vaiką, kuris
vis žiūrėjo nustebęs, paklausė:
—Sakyk, kur gi čia klasė, vaike?
Ir šis ištiesė pirštą į priemenės
gilumoje pravertas duris. Keleivis,
lėtai šmėkščiodamas šakute, pa
traukė klasės link. Ten susigrūdusios pirmuose suoluose sėdėjo ke
lios mergaitės. Jis priėjo prie vie
nos.
—Ar čia visi suolai užimti, mer
gaite?
Ji išsitiesė prieš keleivį, po pa
žasčia laikantį storulę knygą, ir
nustebusi pažiūrėjo. Iš kur jis ir
kam klausia?
—Va, tas gale, kairėje, visai tuš
čias. I jį sodina nusikaltėlius, ne
klaužadas. Toks čia ir suolas: ne
spėjai atsisėsti, o jau girgžda.
Mergaitės jame nesodinamos. Jos
ramios, tylios. Gi vaikai dažną die
ną...
—Man tokio ir reikia, — per
traukė beišsipasakojančią mergaitę
keistasis keleivis ir nuėjęs atsisė
do į nurodytą aplūžusį suolą. Vi
sos klasėje esančios sužiuro, kai
jis, patogiai atsisėdęs, ant suolo
viršaus pasidėjo storąją knygą. Jis
toks keistas atrodė jom, nematytas
ir negirdėtas. Gi norėdamas nu
kreipti jų susidomėjusį žvilgsnį,
keleivis atskleidė storąją knygą ir
įnyko į jos keistą šriftą, vaizdžius
paveikslėlius.
—Jis, tur būt, iš tolo atvykęs, —
kalbėjo viena mergaitė kitoms, —
kad negirdėjo apie šį nusikaltėlių
suolą?
—Nesu jo mačiusi, — pridūrė ki
ta. — Bet jis turi nuostabią knygą.
Gal ir skaityti moka? Jis iš kal
bos taip nepanašus į mūsiškius vy
rus. Bus iš tolo.

PETRAS RIMKŪNAS (1913 — 1944), rašytojas beletristas, prieš 15 mėty žuvęs Vienoje

bombardavimo metu.
PETRAS RIMKŪNAS (1913-1944), author and journalist, who 15 years ago died during
the World War II in Vienna, AustriaRugsėjo 8 d. suėjo lygiai 15 metę nuo Petro Rimkūno, žuvusio Vienos bombardavime
baigiantis karui, ką tik palikus gimtosios žemės velėną, kurią jis taip aistringai mylėjo,
bet kurios neturi po galvą, amžinajam poilsiui atgulęs. Tai yra pilna to žodžio prasme
"žemininkas" beletristas, Matuzevičiaus, Bradūno kartos amžininkas, gimtąjį kaimą ir
jo žmogy aprašęs sultinga, gaivia, tiesiog lietuviškais arimais garuojančia kūryba.
Baigęs Linkuvos gimn., Rimkūnas stojo VD universitetan studijuoti techniką. Bet jį
gaivalingai traukė rašto pasaulis — literatūra ir žurnalistika. Pradėjo ir redagavo porą
studentę laikraščių, vėliau dirbo knygy leidyklose. 1937-8 m. Paryžiuje studijavo žurna
listiką.
Perijodikoje R. paliko daugybę reportažy, kultūros klausimais straipsniy, noveliy.
Atskirai pasirodė 1944 metais, išleisdamas noveliy romaną "Kiemėny kaimas", pasaką
vaikams "Našlaitėlė" ir vertimą- Rankraštyje liko baigiamas noveliy rinkinys "Kruojos
dukterys", kuris, jauną talentą pagerbiant, būty verta išleisti.

PIRMOJI DIENA
PETRAS RIMKŪNAS

TAI buvo seni laikai, kai mūsų,
krašte viešpatavo karti rusų prie
spauda ir lietuvių kalbos mokyda
vo paprastose pirkelėse, o mokyto
jai būdavo geraisiais ponais ir ge
rosiomis panelėmis. Vienų šiltą, pa
vasario dieną į tokią kaimo mokyk
lą atėjo keistas keleivis. Buvo ap
sirengęs lengvais rūbais, ant akių
užsimovęs didelę kepurę, basomis
kojomis, paraitytomis kelnaitėmis,
o po pažasčia, tvirtai, suspaudęs,
nešėsi storulę knygą. Jis lėtais
žingsniais priėjo prie gatvėje bė
giojančių vaikų ir, rankoje sukda
mas nulaužtą alksnio šakutę, pa
klausė:
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—Kur čia mokykla, vaikai?
šie, nuostabos pilnomis akytė
mis, ištiesė keletą pirštų, ir kelei
viui buvo aišku. Mokyklos namai,
susitraukę į šiaudinį stogą, stovėjo
netoli vieškelio, už didelio sodo,
baltų žiedų amaru nubertų obelių.
Namas nieku nesiskyrė nuo kitų
kaimo namų. Keleivis, priėjęs mo
kyklą, vėl sustabdė bebėgantį vai
ką:
—Ei, sakyk, kur čia geroji pa
nelė?
Prieauglis sunerimo, pažiūrėjęs į
plačias ir giliai mėlynas, kaip dan
gus, keleivio akis.
—Geroji panelė? O nė nežinau.

Tuo metu priemenėje nuskardė
jo plieniniai skambučio dūžiai, ir
vaikai, versdamiesi per galvas, pa
liko gatvėje bekylančias dulkes,
sužydėjusus sodus, šiltąją mėly
nuojančio dangaus saulę. Jie kim
šos į klasę sukaitę, suplukę, atsi
lapoję. Ir kiekvienas iš jų, vos tik
peržengė klasės slenkstį, nustebęs
metė akis į nusikaltėlių suole sė
dintį keistąjį keleivį, kuris prieš
minutę klausėsi mokyklos. Jie ty
liai juokėsi, šnibždėjosi, puolė į sa
vąsias vietas, bet naujojo atvykėlio
nedrįso užkabinti. Jis buvo įsilei
dęs į storąją knygą ir, nė nežiūrė
damas į triukšmaujančius vaikus,
ramiai sėdėjo, kažko laukė.
Į klasę lėtais žingsniais įslinko
jų geroj panelė. Visi mokiniai su
stojo, tik besėdįs liko keistasis ke
leivis. Klasė nurimo. Jauki tyla
gaubė kiekvieną porinį suolą. Ge
roji panelė, pažiūrėjusi į klasę, pa
matė vieną pakeltą ranką.
— Ką pasakysi, Vinceli?
—Panele, pas mus atsirado kaž
koks keistuolis... Mes jo nepažįs
tam, jis sėdi nusikaltėlių suole. Jis
turi didelę knygą...
Geroji panelė tik dabar pastebėjo
klasės gale kažką sėdint. Ji priėjo
prie suolo, paglostė padraikytą
tamsią keleivio galvutę ir sėdin
čiojo paklausė:
—Iš kur būsi, bernaiti?
—Nuo Skaistės krantų, — atsa
kė šis nė nepakildamas.
—Kiek turi metų?
—Nuo Velykų stojau ant septin
tųjų.
Mokiniai atidžiai klausėsi ir ste
bėjosi to nuostabiojo atvykėlio iš
mintingais atsakymais.
—Kaip vadiniesi, bernaiti, — vėl
paklausė panelė.

—Algiukas, — nedvejodamas at
sakė šis.
—Algiukas? Tai vardas. O pavar
dė?
Pavarde? Hm... Keleivis susi
mąstė. Jis nėra girdėjęs panašių
žodžių.
—Algiukas... — silpniau tarė
Panelė susijuokė. Garsiai ėmė
žvengti ir visa kasė, kurios dalyviai
galėjo savo pavardes pasakyti pa
čiam vidurnakty. Nors jie ūgiu bu
vo nedideli, bet vadinosi stambio
mis tėvų pavardėmis ir dėlto įsi
vaizdavo esą suaugę į petingus ir
išmintingus vyrus.
Keleivį išpylė šaltas prakaitas.
Vėl nepataikė... O vaikai vis juo
kėsi ir vienas kitam plepėjo:
—Jau ir susikliukino žmogutis.
Taip gudriai atrodė, o nežino savo
sios pavardės. Tikrai jis nuosta
bus...
Mokytoja daugiau nebeklausė.
Atvykėlis buvo įraudęs įr prislėg
tas. Virpančiomis rankomis kniso
si į storosios knygos puslapius ir
tylėjo, kaip žemelė.
—O skaityti moki, bernaiti?
—Nė žodžio. Tik raides pažįstu...
—Kur gavai tą storąją knygą?
—Mama įdėjo. Sakė: pravers.
Panelė pavartė knygą — seno
viška maldaknygė. Ji nežymiai
šyptelėjo.
-—Algiukas bus geras mokinys, —
tarė. — Kas norite su juo viename
suole sėdėti?
—Kaip mes sėdėsime, — atsakė
drąsiausias klasės berniukas, — jei
nežinome, kokią knygą jis turi?
—Giesmes... Maldaknygę.
—Maldaknygę? O mes iš elemen
torių...
Ir nė vienas balsas neišreiškė
noro sėdėti su tuo keleiviu, kurs
vietoj elementoriaus buvo atsinešęs
storulę maldaknygę ir nežinojo sa
vo pavardės.
Tada pakilo vienos geltonplaukės
mergaitės ranka. Ji nedrąsiai kal
bėjo:
—Panele, aš noriu su juo sėdėti
viename suole... Jį pažįstu. Tai mū
sų kaimynas Algis Miškaitis. Mano
tėtė gyvena vienoje pusėje Skais
tės upelio, o jo — kitoje.
—Meilute!.. Mes sykiu žaisdavo
me. — O atsisukęs į gerąją panelę,
pasididžiuodamas pridūrė;
—Jei tik tiek tereikėjo, aš pui
kiausiai žinau: Mano pavardė Miš
kaitis, nes taip vadinasi ir mano
tėtė! žinau, kur čia nežinojęs pa
vardės... Ir daugiau galiu pasakyti:
gimiau per Velykas, vyskupo esu
pateptas Juozapu, nes taip vadino
si mano senelis. Neturiu daugiau
nei brolių, nei seserų. Mamytė atė
jusi iš Kiemėnų kaimo. Aš daug
žinau, tik nenoriu čia prieš visus
pasakoti...
Klasė užsičiaupė. Naujokas vėl
gudriai nukalbėjo. Ir pasididžiuo
damas apmetė akimis tuos suolus,
iš kurių girdėjosi garsus juokas.
Mokytoja atvedė jį prieš klasę.
Algiuko pažasty vėl tvirtai įsispau
dusi stovėjo storoji knyga, kurion
smigo visų vaikų akys.
—štai jums naujas draugas, ma
no brangieji. Jis nori mūsų mokyk
loje mokytis ir žaisti drauge su ju
mis. Priimkite, kaip tikrąjį brolį.
Gi į Algiuką atsisukusi paklausė:
—Sutinki sėdėti šalia Meilutės
Daumantaitės? Ji gera ir pavyzdin
ga mergaitė.
—Kur aš, panele, geriau ir be
rasčiau! Meilutė mano draugė. Vi
sur sykiu būdavome, žinote.
Ir jis, šiuos žodžius kalbėdamas,
nuėjo į Meilutės suolą.

DANGUOLĖ

SADŪNAITĖ

Danguolė Sadūnaitė yra viena iš jaunyjy poety kartos, pra
dėjusi reikštis spaudoje po paskutiniojo pasaulinio karo. Gi
musi Amaliy dvare, Kauno apskr., agronomo Sadūno šeimoje.
Gimnaziją pradėjo lankyti Kaune, paskui, pasitraukus į Vaka
rus, mokėsi Detmoldo ir Greveno lietuviškose tremties gimna
zijose. Mokydamosi dalyvavo moksleiviy skauty ir ateitininky
organizacijose. Baigė gimnaziją (jau persikėlusi į D. Britaniją)
Šiaurės Valijoje; ten B. A. laipsniu baigė studijas vietiniame
universitete: vokiečiy kalbą ir literatūrą ir angly literatūrą-

Į literatūros kelią Sadūnaitė pasuko, ištekėjusi už Rafaelio
Sealey, baigusio Oxfordo u-tą, studijas gilinusio Tuebingene ir
Hamburge; jis bestudijuodamas senovės graiky kalbą, išmoko
lietuviškai žodžiu ir raštu- Dabar dėsto Londono un-te. (Dau
giau apie prof. R- Sealey šio nr. 25 psl.).
Danguolės Sadūnaitės poezija labai maža beatsirėmusi į lie
tuviškosios poezijos tradicijas; forma gerokai nutolusi nuo klasišky ritmy; eilutės nerimuojamos; visas dėmesys kreipiamas
į vaizdy ryškumą ir jausmo gyvumą. Nuotaika, kokiuos jaus
mus autorė bereikšty, nesunki, beveik perregima, kaip balti
vasaros dangaus debesys, nenešą nei audros, nei lietaus. Saky
tume, ji yra minčiy peizažo tapytoja akvarele ar net pastele-

POETĖ DANGUOLĖ SADŪNAITĖ, London, Anglija
D. SADUNAITĖ-SEALEY, poetess, London, G. Britain.

KŪDIKYSTĖ
Po tėvelio stogu
Balandžiai burkavo —
Šilko vėduoklėlius,
V ygėlę migdė.

Pūtė, lenkė
Daigelius vėjelis —
Vėsa upelio
Veidelį, glostė.
Po mamunės langu
Lelija kvepėjo —
Sapną kristalu nubarus
Pilnatį minėjo.

Man
Mamunės rankos
Už leliją kvapesnės;
Brolelio žvilgsnis
Už vėjelį švelnesnis;

Tėvelio balsas
Už balandį meilesnis.

I

Ne vasaros lengvam kedenimui —
Per skausmą
Amžinam gyvenimui Mūs amžinybių Dieve.
2.
Kai saulė užteka
Ir kregždės sparnai
Nužeria veją
Basa deimantine —
Ateik!
Užmegsk manyje pumpurą,
Kuris pražysta
Meilėj.
3.

Matai —
Žibuoklių mėlynais atolais
Artinas pavasaris,
Ir žemė motina
Sodrioj vagoj
Brandina grūdą.
Aš — vaga mergautinė
Tavoji —
Ateik!
Šventais palaimos varžtais
Perrišk trapų kūną.

VIENATVĖ
SUTUOKTUVĖS
1.
Į vienažiedį mus, Viešpatie,
Sukrovei.
Ne vasaros vaiskiam žydėjimui —
Kai dienos baltaugnės
Sirpsta į auksinį saulės korį —
Paliepei
Giliai
Tavin šaknis suleisti.

Vienumoje atsiveria mano gyvenimas.
Liepžiedžių tyloje siela atgimsta —
beldžiasi į žalesį, kaitriąją žemę
ir kaip lakštingala kad pragysta
rytmečio rasoje
ir pilnas rasos yra josios
lakštavimas —
ji prabyla tyloje.

Tylus yra jos kalbėjimas;
meilesnis už vaiko čiulbavimą,
už vėjo atneštą juoką —
dvelkia,
senomis dievystės gyslomis
srovena----Čia tetervinu užtemdydamas mėlyną
/ orą;
įsigiedojusia liepa pakvipdamas;
dygia žolele sudejuodamas —
gilyn,
Amžinybėn!
kur sudegusi aš, išnykusi sau —
meilėje turiu tikrąjį buvimą.
Vienumoje atsibaigia mano gyvenimas
Viešpaties tyloje.
BUDENĮ

Kriskite, kriskit —
Ant veido, rankų —
Ūkana, it balta drobule, priklokit.
Palaimintoji vėsuma dirvos,
Palaimintieji lapai saulės išbučiuoti —
Denkite mane! Ne,
Liūdesio ir nevilties nereikia —
Mana širdis išsekusi, tuščia —
Pavasario žiedų krautą
Volunge išnešiota — — —
Kriskite, kriskit
Ant kojų dulkinų,
Driekitės, vortinkliai šilkų!

Ji išdegė aguona,
Ji liepa išsiūkavo-------Kriskite, kriskit —
O, būk palaimintas, ruduo!

LEVANARDA
“Vo aš, kad ir menks žmogelis būdams,
nemokyts, vo dėlto, bedrožinėdamas sa
va šventuosius, apmisliju anų gyvenimą,
ir noru kap nors vis arčiau pri anų.”
(Šatrijos Ragana, “Sename dvare”)

Vės greitasparnis unc ūžt nepaliov,
Auksą žvaigždelės aukšta tebmirkčioj.
Kap stos mamunėle,
Kels sengalvėl
Unkštų rytelį,
Kryžiaus dijnelėj.
Trobele čystai iššluoto,
Ajerais pabarstytė —
Dijvo niūkeię
Gelsvom rūtelėm
Nukaišytė.
Na eik, Dijvuleli,
Su pirm spindoulėlu
Pro tumsų lungelį
Į muna dūšelę
Ir pra muna rurikas, muna vargą
Bylok į žmonijs sava.
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LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO ŠEIMOSE PROBLEMA
“LIETUVIŲ DIENŲ“ ŽURNALO ANKETA

LD bendradarbis Sao Paulo mies
te, atsakydamas į anketą, atsiuntė
dar vienos lietuviškos šeimos patangas ir pasekmes.
“Mes stengėmės, kad jie būtų lie
tuviais“
Balys ir Vincenta Tūbeliai yra
vieni iš labiau pasiturinčių Sao
Paulo lietuvių. Tačiau pradžia ir
jiems, kaip daugeliui Brazilijos
emigrantų, buvo sunki. 1929 metais
18-kos metų Balys, baigęs Skapiš
kio keturklasę ir nepatekęs į Ro
kiškio gimnazijos 5 klasę, pasuko
Brazilijos link. Greitai supratęs,
kad nieko mandresnio svetimame
krašte negalės įsikabinti, pradėjo
mokytis batsiuvo amato.
Devyniolikmetė Vincenta Beliūnaitė kartu su tėveliais į Sao Paulo
atvyko 1930 metais, ir pataikė į pa
čią, ekonominę krizę; negavę darbo
ir bado prispirti, važiavo į kaimą,
kavos skinti, čia, kaip Tūbelienė
pasakoja, rado septyniolika šeimų
lietuvių, kurie jau seniau buvo at
vykę; lietuviai buvę labai draugiš
ki ir juos, naujokus, visa kuo šelp
davę. Darbas buvo sunkus, bet jį
pabaigę, kieme susikurdavo ugnį
(kad uodai nekąstų) ir dainuodavo,
kaip Lietuvoj...

Neilgai Beliūnai ištvėrė prie ka
vos. Po 3 mėnesių vėl grįžo į Sao
Paulį ir gavo darbą. Vincenta dirbo
kaip audėja. Netrukus susipažino su
Baliu Tubeliu ir 1931 metais šv. An
tano bažnyčioje kun. B. Sugintas
palaimino jų bendrą gyvenimo ke
lią. Tais pačiais metais Tūbeliai
išsimokėjimui nusipirkę žemės ga
balą pasistatė savo pirmąjį namelį.
šiandien Tūbeliai turi keletą na
mų batų dirbtuvę ir avalinės krau
tuvę. Išaugino 2 sūnus ir dukrą.
Vyriausias sūnus Vincas praėjusiais
metais baigė teisių fakultetą ir ver
čiasi advokato praktika, antrasis,
Antanas studijuoja agronomiją. Abu
yra baigę Brazilijos atsargos kari
ninkų mokyklą. Duktė Rožytė mo
kosi ketvirtoje gimnazijos klasėje.
Visi Tūbelių vaikai ne tik gerai
moka lietuviškai kalbėti,, bet ir
turi gyvą lietuvišką sąmonę, gyvai

dalyvauja lietuviškame gyvenime,
Vincas rūpinasi jų namuose esan
čios lietuviškos mokyklos išlaiky
mu, Rožytė dažnai dalyvauja lietu
viškuose parengimuose kaip muzi
kantė, priklauso ateitininkams, vi
si jau daugel metų lanko lietuvių
kalbos pamokas.

šeimos tėvas, paklaustas, kaip
jie elgėsi, norėdami išauklėti vai
kus lietuviais, atsakė: “Mes sten
gėmės, kad jie būtų lietuviai. Leng
va nebuvo, ypač dėlto, kad mes
laikėme krautuvę, ilgus karo me
tus, kai mūsų vaikai augo, viešai
buvo draudžiama vartoti svetimą
kalbą, ir mes krautuvėje jos nega
lėjome vartoti, bet užtai ten, kur
prasiveria mūsų namų durys, nie
kas nevartoja kitokios, kaip tik
lietuvių kalbų. Namuose buvo pilna
lietuviškų knygų ir laikraščių, kas
norėjo skaityti ar ką žinoti, skaitė
tik jas. Svetimas knygas vaikai
pradėjo skaityti tik tuomet, kai
pradėjo eiti į aukštesnę mokyklą
ir išmoko svetimų kalbų. Savo kal
bos mokėjimas jiems visai netruk
dė išmokti svetimų. Abu vyresnieji
be vietinės portugalų kalbos dar
moka pusėtinai prancūziškai ir
angliškai. Jų pramogos buvo ne
vietos kinas ar teatras, bet lietu
viški parengimai; o vykdavom mes
į visus lietuviškus parengimus, ne
svarbu, katram miesto krašte jie
būtų! Vaikai taip įprato, kad ir
šandienjau paaugę, jei jie nori eiti
į kiną, tai pasiklausia; ir jei kada
sakau “ne”, tai ir neina; gi tuo
tarpu į lietuvišką parengimą ren
giasi patys, nes žino, kad būtinai
eisim.

Kai tik po karo buvo pamiršti
visi svetimų kalbų varžymai, tuoj
įsteigėme lietuvišką mokyklą. Iš
pradžių ji buvo ponų Buivydų na
muose, dabar jau visa eilė metų —
mūsų namuose. Ją lanko ne tik mū
sų vaikai. Mokykla jungia visus ne
gausius mūsų priemiesčio lietuvius.
Jei būtų daugiau, būtų lengviau ką
nors padaryti.

Stengiamės palaikyti gyvą ryšį
vieni su kitais — kai kas švenčia
vardines ar gimtadienį, susirenka

TŪBELIŲ ŠEIMA, Sao Paulo, Brazilija. Sūnūs jau baigę aukštuosius mokslus.
THE TŪBELIS FAMILY in Sao Paulo, Brazil.

me vis pas tą pasveikinti arba,
kaip mes čia sakom, “apgiedoti”.
Taip vieną kartą vienur, kitą kartą
— kitur susirenkant vis mezgasi
lietuvybės ryšiai; jei kam ir nela
bai rūpi lietuvybė, tai jis vis jau
čia pareigą pas kitą lietuvį nueiti
(juk ir pas jį buvo!), taip pamažu
ir įsitraukia.
O, kad visi lietuviai rūpintųsi,
dar mes daug ką galėtume padary
ti! — baigė pasakojimą Balys Tū
belis, sėdėdamas savo krautuvėje,
kai tuo tarpu Vincentina patarna
vo gausius klijentus.
Jūsų korespondentas, apsižiūrė
jęs, kad lauke jau sutemo, padėkojo
šeimininkams už tikrai vertą lie
tuvybės išlaikymo istoriją, sėdo į
mašiną ir pasuko namų link.
Sao Paulo, 1959. 8. 28.

Apie lietuviškosios
parapijos,
ir kunigų pagalbą lietuvybės išlai
kyme toliau dedama ištrauka iš
rašinio, kurį prie lietuvybės išlai
kymo problemų anketos yra atsiun
tęs Anis Rūkas; A. Rūkas R. kata

likų bažnyčios atžvilgiu yra neigia
mai nusistatęs; ne su viskuo ir
šiuose dėstymuose Red. sutinka,
tačiau įdomu, kad šiaip jau maža
gero teįžiūrėdamas, lietuvybės iš
laikyme parapijai ir kunigams A.
R. skiria labai didelį vaidmenį. R.).

Kunigai tinkamiausi lietuvybei
išlaikyti

Tik reikia reikalaut ir prižiūrėt,
kad vykdytų lietuvių reikalavimus,
arba suprasdinti, kad jų priederė
skiepyt
parapiečiuos lietuvybės
meilę, ypač tėvam, kad savo vai
kus lenktų lietuviais būt, gerbiant
visa, kas lietuviška. Tėvai, kaipo
parapiečiai, kunigo klausys kaip
dvasios vado, o tokis klusnumas
kaip tik reikalingas lietuvybės sve
tur išlaikymo srity. Kunigai toje
srity turi didesnį valdą (authority)
negu kas kitas, kad ir kiek moky
tas būtų, mat, jų iš senovės bažny
tiniai daugiau klauso ir juos kaip
dvasiškius labiau gerbia, su kuni
gais ginčytis, jiems priešintis labai
retas tenori, — tik reikia juos
geruo ar piktuo į lietuvybės išlai
kymo darbą įjungt. O įjungt gali ir
turi teisę tie, kas juos išlaiko. Kuni
gai turi šiek tiek aplamojo mokslo,
gabumo, ir laiko tokį darbą tinka
mai atlikt geriau, negu kitokio
varsto asmenys, net ir auklėtojai
(pedagogai), kurių tik mokykloje
mokiniai klauso. Kunigo asmuo čia
turi svorį, ir, jei tik nori, gali toje
srity stebuklus daryt; pakreipt ap
sileidėlių lietuvių galvoseną, lietu
vybės gerbimo ir išlaikymo iki ke
lintos kartos svetur apsigyvenus.
Anis Rūkas

4 VISI TRYS TŪBELIŲ VAIKAI dalyvauja
Buenos Aires Seno Malūno (taip vadinasi
jy priemiestis) liet, tautiniy šokiy grupėje.
Vincas ir Antanas šoka, Rožytė grojaAll three of Tūbelis children are mem
bers of the Lith. folk dance group in
Sao Paulo, Brazil.
Foto Stasys Maželis

AUGA JAUNAS TALENTAS
Vytautas Stanaitis lietuviškojo Walt Disney keliais
ALGIRDAS GUSTAITIS, Los Angeles, Calif.

Pristatau be jokių įžangų: štai
jums būsimas lietuviškasis Walt
Disney — Vytautas Stanaitis. Tai
nėra kokia “iškasta” garsenybė
iš užsienietiškų žurnalų, kurio tė
vai ar seneliai yra buvę Lietuvoje.
Jis dar nelaimėjo jokių premi
jų, net diplomų neturi. Nesistebė
kite, Vytautas dar tebėra gimnazis
tas.

Baigęs šiuos mokslus, Vytautas
tikisi atidaryti savo pieštų filmų
studijų. Be filminio darbo pragynimui nori dirbti lietuviškų filmų
srityje, ne vien piešdamas lietuviš
kus “kartūnus”, bet ir iš realaus
gyvenimo.
Su Vytautu Stanaičiu susipaži
nau šį pavasarį. Susirašinėjome
laiškais.
Jis jau yra nupiešęs ir pagami
nęs keletu filmų komedijėlių-“kartūnų”, kuriuos taip mėgsta mūsų
mažieji. 1957 ir 1958 m. jis yra

padaręs šias pusvalandžio komedijėles: Miško gaisras, 8 minučių,
Nuotykiai džiunglėse, 4 min., Se
nieji Rytai, 4 min., Vabalų pasau
lis, 4 min., Senų senovėje (Way
Back When), 8 min.

Vytautas Stanaitis, Chicago, III, prie savo

piešiniy.

Vytautas Stanaitis and his drawings.

Vytauto
Stanaičio
biografija
trumpa. Jis tikras lietuvis. Gimė
Lietuvoje, Kaune, 1941 m. spalio
5 d. Jo tėvai: Valerijonas Stasiūnaitis (JAV-se sutrumpino pavardę
į Stanaitis) ir Janina Skuodytė
Stanaitienė. Turi dvi seseris. Jų
šeima iš Lietuvos išvyko 1943 m.
vasarų, Vytui esant tik dvejų metų.
Buvo kurį laikų apsistoję Vienoje,
Austrijoje, kur jo tėvelis dirbo
filmų studijoje. Į JAV atvyko 1949
m. pavasarį, į Springfield, Illinois,
pas dėdę ir tetų. Jau 7 metai Sta
naičių šeima gyvena Chicagoje.

Baigęs Walsh mokyklų, Vytautas
dabar mokosi Harrison Technical
High School. 1954 m. pradėjo lan
kyti Chicago Art Institute, bet ten
jam nepatiko ir sekančiais metais
pradėjo studijuoti Chicgo Academy
of Fine Arts. 1960-tais metais gaus
meno akademijos diplomų ir taip
pat baigs gimnazijų.

Liepos pradžioje Vytautas at
skrido į Los Angeles. Pasirodė, kad
jis ne tik žino pagrindines pieštų
filmų gaminimo ir paruošimo tai
sykles, bet yra išsamiai išstudija
vęs amerikiečių, anglų, prancūzų
ir kt. valstybių pieštų filmų istori
jas.

Visi iki tol Vytauto pieštieji fil
mukai amerikoniški. Dar per laiš
kus raginau sukurti kų nors lietu
viško Jis pritarė. Tik reikių “sce
narijų”. Jam apie porų savaičių
viešint Los Angelėj ieškojom lie
tuviškos temos. Pasiūlau Neringos
legendų. Jam patiko. Ėmė studijuoti
Lietuvos senovę. Padarė Neringos
škicų. Bestudijuodamas dažnai tai
šį, tai tų užfiksuodavo “iš akies”.
Nesunku buvo pastebėti, kad tie jo
piešiniai
humoristiniai, linksmi
akiai ir nuotaikai. Pagalvojau, kad
pradžiai būtų geriau ne didesnių
studijų reiklaujanti legenda, bet
jo pamėgimui artimesnis linksmos
nutaikęs dalykas. Papasakojau apie
6-7 metų berniuko Lietuvoje drau
gystę ir nuotykius su taksiuku. Ta
tema galėtų eiti serijomis. Galėtu
me pavadinti, kad ir ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS.
Tas dalykas Vytautui pasirodė
prie širdies. Netrukus iš Chicagos
atėjo* stambus vokas su pagrindi
nių charakterių škicais.

PIEŠINYS iš V. Stanaičio pieštos komedijėlės "Vabzdžiy pasaulis".

DU PAVEIKSLĖLIAI iš V. Stanaičio piešto kartūno "Algis Trakys ir taksiukas Šleivys".

“Jis būtų tikras burtininkas, jei
šiemet pagamintų tų kartūnų”, —
pripažinęs neabejotinų
talentų
jaunajam menininkui, tarė Povilas
Jasiukonis, lietuviams jau pažįs
tamas filmavimo specialistas.

Burtai bus įvykę, nes prieš mane
jau guli nuotraukos iš “Algio Tra
kiu ir taksiuko šleivio”. Gausy
bė piešinių jau nufilmuota. Viskas
spalvota.
To pirmojo lietuviško piešto fil
mo talkininkai yra dar šie: autorius
Alg. Gustaitis, režiserius — Valius
Stasiūnaitis, muzika — Antano
Nako, įgrojo Vytautas Juškaitis.
Filmų spalvinusi visa šeima: čia
Vytautui padėję ir mamytė su tėve
liu, ir abi seserys.

Piešti filmai yra atskira filmo
sritis, viena brangiausių ir gaištingiausių iš visų filmų rūšių. Jo pa
grinde turi būti kūrybingas, pilnas
fantazijos dailininkas ar ištisas
dailininkų kadras. Reikia nupiešti
šimtai ir tūkstančiai piešinių, kad
nufilmavus jie “susilietų” į eilę
nuoseklių judesių.
Pieštų fimų menas gerokai skir
tingas nuo kitų piešinių, sakysime
grafikos ar tapybos .Nekalbant jau
apie linijų judesių ir formų “negyveniškumų” bei stilizacijų, pieštuo
se fimuose nesvarbu smulkmenos,
bet nuotaika, žiūrovas seka ne de

tales, pralekiančias ir nesudaran
čias ekrane esmės, bet vaizdų ir
vyksmų.

Vytautas Stanaitis turi neabejo
tinų talentų piešti filmams. Jis iš
kart nutveria reikalų už uodegos,
pora brūkšnių duoda charakterį,
gerai jungia judesius, scena iš sce
nos linksmai laiko žiūrovų prie jo
vaizdų ekrane. Svarbiausia, jis tu
ri nepaprastų pamėgimų, kantrybę
ir tiesiai sakant savo darbo meilę.
O tai yra geriausi palydovai į pa
sisekimų.
Tikimasi, kad “Algis Trakys ir
taksiukas
šleivys”
komedijėlės
premjera galės įvykti dar šį rude
nį. Tai būtų savotiškas lietuviško
filmo 50 metų sukakties paminė
jimas.

Kartūnas norima prijungti prie
šių žodžių autoriaus su P. Jasiukoniu paruošto filmo “Lietuva — Eu
ropos nugalėtoja” bei filmo apie
Vasario 16-tos gimnazijų, kurios
auklėtinis yra P. Jasiukonis.

šio rašinio iliustracijos paimtos
iš Vytauto pieštų filmų.
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NEMUNO UŽTVANKOS vaizdas iš viršaus (pieštas, iš propagandinio leidinėlio).

Redakcijos paprašytas, prof. Steponas Kolupaila atsiuntė žemiau
spausdinamą užtvankos piešinio paaiškinimą:
Menininko nupieštas reginys ro
do Kauno hidroelektrinės užtvanką,
žiūrint nuo Petrašiūnų prieš srovę.
Kairėje, už 1 kilometro, turėtų būti
Pažaislis.

Anapus upės, kairiajame Nemu
no krante, turėtų būti Plikakalnis,
buv. V Fortas ir Pakalniškių kai
mas. Priešaky matomas žemės py
limas nuo dešiniojo kranto, 659
metrų ilgio, toliau šliuzas laivams,
kuris tuo tarpu dar nepadarytas,
tik palikta sala, kad būtų galima
šliuzą įrengti nenuleidžiant van
dens ežere. Po būsimo šliuzo seka
dar žemės pylimo dalis 202 m. il
gumo ligi jėgainės rūmų, 75 m il
gumo. Greta jėgainės ant bendro
pamato pastatyta betoninė užtvan
ka 70 m ilgumo, su 3 angų slenks
čiu vandens pertekliui pavasarį
praleisti. Likusi dalis ties kairiuoju
krantu — žemės pylimas pačioje
Nemuno vagoje.
šių metų liepos 16 vanduo buvo
leistas tekėti per jėgainę ir per ke
lias valandas užverstas likęs lais
vas 60 m tarpas. Dabar likusi py
limo dalis baigiama pilti ir palaips
niui keliamas Nemuno vanduo.
Lapkričio mėn. bus paleistos į
darbą dvi pirmos turbinos, ir Ne
munas duos elektros srovę.

Vanduo bus pakeltas nuo 15 ligi
2o metrų, ežeras apsems 63,5 kvad
ratinių kilometrų plotą, paskandins
16 kaimų, Rumšiškes ir Birštoną.
Pažaislis ir Darsūniškis liks apsau
goti pylimais.

Turbinų žada būti 3 — po 23,400
kilovatų galingumo. Srovė bus tei
kiama Kaunui, Vilniui ir Karaliau
čiui. Jėgainė bus valdoma iš Vil
niaus.
Kauno hidroelektrinė yra mažy
tė, palyginus su JAV ar Rusijos
gigantais, nuo 2 ligi 4 milijonų
kilovatų galingumo.
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Kita jėgainė planuojama ties
Jurbarku, bet jos likimas dar ne
nuspręstas. Pirmon eilėn bus sta
toma didesnė šiluminė stotis.

Nemune numatyta ateityje 7 už
tvankos
(kitos bus Neryje ir
šventojoje). Nemunas suskirstytas
į 7 lipynes, bendro 113 m. kritimo.
Bendras 7 hidroelektrinių galingu
mas sieks 468.000 kw, ir upės nuo
takis bus gerokai išlygintas. Tada
žada išnykti ir Kauno miestui po
tvynių pavojus, nes viena Petrašiū
nų užtvanka to pavojaus nepašali
na.

Numatytos stotys, skaitant nuo
aukštupio: 1) Mastų, žemiau ščeros žiočių, patvenkiant pačią ščerą
55 km aukštyn: ši stotis vienintelė
galės taupyti metinį nuotakį. 2)
Gardino, 3) Druskininkų, 4) Aly
taus, 5) Birštono, tikriau Kernuvių,
aukščiau Prienų, 6) Kauno-Petrašiūnų ir 7) Smalininkų, ši paskuti
nė žadama statyti po Kauno stoties.
Tik jos vieta dar nenustatyta. Ga
lima ties Sudargo bžn. ir buv. Vo
kietijos siena, ar ties Ragaine,
žemiau Jūros žiočių. Abi vietos tin
ka topografiniu atžvilgiu, ir galėtų
būti ligi 100.000 kw galingumo. Bet
abi, ypač antroji, būtų labai nuo
stolingos vietos gyventojams, ka
dangi daug miestelių ir kaimų teks
nukelti kitur, žemutinio Nemuno
stotis teiktų elektrą Karaliaučiui.

Toje vietoje, kur pastatyta pir
moji užtvanka, 1932-35 metais pla
navo statybą mūsų Susisiekimo
ministerija. Jos projektą buvo pa
ruošęs inž. A. B. Šulcas: jo bendra
schema buvo labai panaši į dabar
tinę, tik patvanka ir galingumas
buvo žymiai kuklesni.
Steponas Kolupaila

Notre Dame Univ.

A VIEW of the Nemunas water-dam in Lithuania (from a propaganda publication).

Pažiūrėkime iš arčiau,

KOKIE

HEROJAI

STATĖ KAUNO HIDROELEKTRINĘ STOTĮ
Komunistai okupuotoje Lietuvoje
nepajudina nė piršto, kad to ar kito
įvykio nepaverstų “epochiniu” ir
neišnaudotų jo savo propagandai.
Ką jau kalbėti apie tokį dalyką,
kaip hidroelektrinės stoties statyba
ant Nemuno. Prieš beveik ketvertą
metų, vos pradėję darbą, jie ėmė
triūbinti apie tai visomis savo pro
pagandos dūdomis, versdami žurna
listus, rašytojus, menininkus rašyti
pompastiškus reportažus, ditirambines apybraižas, limonadines eiles
ir žemsemėmis pamargintus pieši
nius..., kartu pakeikiant Nepriklau
somą Lietuvą, jos vadovus ir ap
skritai visa, kas nekomunistiška,
nesovietiška.
Tokių propagandos
burbulų ypač padaugėjo paskuti
niaisiais metais, darbui einant prie
galo. Užtvankos paleidimo momen
tas nustelbė visa — kai darbininkai
iš paskutiniųjų buvo verčiami išnaudot kiekvieną minutę ir plėšė
si neatsikvėpdami, jiems po kojo
mis maišėsi būriai rašytojų, daili
ninkų ir saviveiklininkų, kurie tu
rėjo įamžinti plotą, netrukus tap
sianti “jūros dugnu” ir linksminti
partinius prižiūrėtojus ir kacapus,
“broliškos Rusijos” inžinierius —
Luchnevus, Chultovus, Levšinus,
Ivanovus ir daugelį kitų...

Kai spauda dėjo pirmas paleistos
užtvankos murzinas foto nuotrau
kas, po jomis “spindėjo” tokie ir
panašūs parašai: “Užkietėję lietu
vių tautos atplaišos anapus Atlanto
rėkė, kad Kauno HES statyba tuš
čia bolševikų propaganda, kad Ne
munas niekada nebus pajungtas
tarnauti darbo žmogui...” Kur rėkė,
kas rėkė, kada rėkė, — ar tai jiems

svarbu. Kaip ir visoje komunistinė
je sistemoje, jiems svarbiausia išsi
galvoti sau priešą, paskui jį pulti,
suniekinti ir sumušti.

Lietuviai už Atlanto stebėjo hi
droelektrinės stoties stabybą ant
Nemuno, kaip ir daugelį kitų įvy
kių ir darbų Lietuvoj eij stebi—ob
jektyviai ir viską vertindami pagal
faktus. To pavyzdžiu gali būti prof.
Kolupailos rašiniai “Technikos žo
dyje” 1956 m. ir 1958 m., tai yra
lygiai prieš metus. Jeigu šie moks
lišku rimtumu ir nuosaikumu para
šyti straipsniai bolševikiniu verti
nimu užsipelnė “rėksmo” terminą,
tai kaip pavadinti jų pačių nuolati
nę spaudos egzaltaciją?

Kaip kitose gyvenimo srityse,
taip ir hidroelektrinės stoties sta
tyboje bolševikai stengėsi “sukur
ti” “herojų”. Koks ten gali būt he
rojus, kad ir labai broliškas, Ivano
vas? Dirbo jis prie stoties statybų
tolimuose “motinėlės Rusijos” plo
tuose, gavo gerą algą, vergų-darbininkų, šiandien dirba čia, rytoj gal
jau darbuosis Kaliningrade... Tokio
“herojaus” lietuviams
nerodyk!
Partijos pasiųstas jaunas poetas
Vytautas Karalius ilgai ir nedrą
siai slankiojo po “būsimą jūros
dugną”, štai jo paties autentiški
žodžiai:
“Kiek pastoviniavęs Kauno HES
raštinėje, išėjau ieškoti herojaus
savo apybraižai.

Galingai riaumodamos, viena po
kitos mane lenkė savivertės. žings
niavau jų įkandin ir dulkių debesy
svajojau, kaip jį, tą*herojų pagauti.

rios sienų nei įspaustų delnų, nei
prakaito lašų, nei kraujo, nei kan
čių nenuplaus Nemuno vanduo.

Taip, Vytautai, tu suradai hero
jų bolševikinėje pavergtos Lietuvos
“statyboje” — jis yra ne Levšinai
ir ne Ivanovai, bet lietuvis-lietuvė,
kurie neša visokiausių brigadų
naštų, ant galvos krintant vis nau
jiems bolševikinės armatūros (tik
riau sakant, diktatūros) lustams...

Vienam bolševikiniam laikraštyj
rašoma kad daromi parengiamieji
darbai ir antrai hidroelektrinei sto
čiai ant Nemuno. Užtvanka numa
toma per 2 klm. prieš Jurbarku.
Naujoji elektrinė būsianti pusantro
karto galingesnė už kauniškę. Ne
muno vanduo būsiųs pakeltas 14
metrų. “Pakilęs vanduo lyžtels
Skirsnemunę, ii- šilinę, Veliuonų ir
Gelgaudiškį bei keletu kitų vieto
vių”. Nemuno vandens plotis kai
kur sieksiųs pusantro kilometro.
Stotis būsianti pastatyta per dve
jus metus. Dailininkai vėl bus varo
mi kurti naujas “drobes”, dainiai —
vėl dainuos himnus ekskavatoriams ir buldozeriams!
A. Rimtautas

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti

KAIP NEMUNAS IŠTVINO. Daug vietoviŲ dingo amžinai"Perkėlimo" terminas čia
turi reikšmės tik propagandos popieriuje. Ar vadintina Birštonu, pav., visai nauja vieta?
(Birštono panoramą su Nemuno kilpa žiūr. šio nr. 21 psl.).
The plan of Nemunas' flooding- Many locations will have disappeared forever-

Išvydęs priešais save plačių pečių
vyriškį pilku kombinezonu, aš pa
spartinau žingsnį. Iš sunkokos, kry
puojančios eisenos, iš lėto rankų
mosto sprendžiau, kad jis, tikriau
siai, atviro būdo. Kai iki “hero
jaus” beliko keletas žingsnių, man
teko užleisti kelių sunkvežimiui su
ekskursantais, žmogus tuo tarpu
pasuko iš kelio, praniro pro tvoros
plyšį ir dingo už aptvaro, o aš pa
likau bestovįs už su paruošta fra
ze: “Dovanokite, aš iš laikraščio...”

Atrodė, kad visi čia laiko užanty
je paslėpę po parašytų apybraižų...
Bet kažkaip nedrųsu prieiti ir pa
prašyti jos. Juk atsakymas gali
būti ir toks: “Brolyti, per greitai
nori. Mes jau kevirti metai jų ra
šom...”
Toliau apybraižos autorius rašo:
“Mano dėmesį atkreipė nedidelio
ūgio moteris su kombinezonu ir gu
miniais batais. Ji laikė rankose
švirkštų, o stipri vandens čiurkšlė
plovė betonų. Atsakydamas į links
mų žvilgsnį, šyptelėjau ir, tur būt,
naivokai paklausiau:
—Kodėl jūs plaunate?
—Kad betonas tvirčiau laikytų.
Jei pabraukus ant pirštų liks dul
kių, rangovas darbo nepriims. Turi
būti visai švarutėlis.

Apžvelgęs didžiulius blokų masy
vus, supratau, kiek kartų šis beto
nas liestas rankomis. Ir man atro
dė, kad šiuose aukštuose blokuose
giliai betone aš matau daugybę
delnų įspaudų, kurių niekada nega
lės išplauti Nemuno vanduo.”
Nebepaleisdamas šios moters, pa
vadintos Markauskiene, autorius
iškasa jos šeimyninę tragedijų, at
pasakoja jos įstojimų į užtvankos
darbus, kol pagaliau užčiumpa pa
čių herojiškiausių darbininkės vie
tų: užkritus daliai armatūros, ji su
žeidžiama ir patenka į ligoninę.
Kokia to viso priežastis? Kai sku
biai reikėjo nuplauti betono dalis,
kita brigadininke pačiupo jos
švirkštų, įvyko rugtynės, Markaus
kienė ne tik nenuplovė savo dalies,
bet ir nebespėjo pasitraukti... Kal
tininkė vėliau atsiprašė. Ji dovano
jo. Tai štai kur autoriaus manymu
herojizmas! žinoma, jis nėra tik
ras, ar toks “herojus” bus priimti
nas partijai... Net ir savo apybraižų
jis pavadina nepretenzingai: “Ar aš
radau herojų?” Gal bolševikinėmis
akimis žiūrint ir ne, bet lietuviško
mis — taip. Jis labai kukliai pa
vaizdavo, kokiomis sųlygomis ir
kokių trūkumų varginami darbi
ninkai statė šių užtvankų, nuo ku

Simas Miglinas, Lietuva sovietinės agre
sijos dokumentuose. Dokumentai ir svars
tymai. 88 psl. Išleido "Tremtis": Memmin
gen, Postfach 2, West Germany.
Petronėlė Orintaitė, Tafilė nuo Kražan
tės. Eiliuota apysaka. Iliustravo dail. B.
Vilkutaitytė-Gedvilienė. Išleido Bičiulių bū
relis. Spaudė "Laiko" spaustuvė, Buenos
Aires. 110. Gaunama pas platintojus.
Estanislao Goštautas S, Antologia Biografica del Arte Lituano. Primera Edition.
Editorial Bedout- 1959. 246 psl. $20.00.
Si S. Goštauto parengta "Lietuvių Meno
Biografinė Antologija" yra pirmas pana
šios rūšies ir apimties veikalas svetimiems.
Tokio meno kūrybos leksikono nesame tu
rėję nė lietuviškai. Leksikonas apima visas
lietuviy meno sritis,— dailę, literatūrą, te
atrą, muziką; pradžioje duota trumpi liet,
tautos isorijos metmenys ir liaudies kūry
bos apžvalga. Knyga gausiai iliustruota
autoriy foto, meno darby, teatro, baleto
pastatymy nuotraukom.
S. Goštautas, jaunas Kolumbijos univer
siteto profesorius, padarė didelį patarna
vimą lietuviy kultūrai taip įspūdingai ją
pristatydamas Lotyny Amerikai-

Rinktinė. Nidos Knygų klubo leidinys.
1959, Nr. 4. Londonas, 82 p. 50 c.
F- Neveravičius,
Blaškomos liepsnos.
Istorinis buities romanas. II dalis. Nidos
Knygy klubo leid. Nr. 27, 1959. Londo
nas. 320 psl. Kaina: nairams $1, nenariams $2.00, kietais Virš. $2-50Marijos žemė. Antologija. Redagavo A.
Tyruolis- Išleido T. saleziečiai, Castelnuovo Don Bosco, Italija. 1959.

LIETUVIŲ DIENŲ LEIDYK
LA TURI
nedideli skaičių šių knygų:

Dr. P. Skardžius, St. Barzdukas,
J. M. Laurinaitis

LIETUVIŲ KALBOS
VADOVAS
Tartis ir rašyba. Kirčiavimas. Kalbos daly
kai. Žodynas. Išleido Liet. Tremtinių Ben
druomenė, 1950 m. 606 psl. Įrišta kietais
drobės viršeliais.
$4-00
Kiekvienam lietuviui reikalingiausia kny
ga, vienintelis lietuviškasis "Dictionary",
reikalingas ypač mokslo jaunimui. Gera
dovana pasiųsti į Lietuvą.

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

Published by Lithuanian American Infor
mation Center, A Service of the Lithuanian
American Council, Inc. Third Edition, 1948.
Trumpai, bet išsamiai parašytas veika
las apie lietuvių kovas dėl laisvės istori
jos bėgyje ir paskutiniaisiais, komunistų
okupacijos, metais. Gera dovana kitatau
čiams kruvinojo birželio proga.

MALBOROUGHS
LITHUANIAN Self-TAUGHT
By M. Variakojytė- Inkienė.
This system teaches you the essentials of
a language (for travel and enjoyment)
without the drudgeyr of prolonged study.
The Natural Method with English Pho
netic Pronunciation. 1958.
$1.25
Praktiškas vadovėlis ne tik norintiems
išmokti lietuviškai, bet naudingas ir no
rintiems išmokti reikalingiausius posakius
angliškai.

Užsakymus siųskite:
Lietuvių Dienų Leidykla
9204 So. Broadway, Los Angeles 3,
California

RUMŠIŠKĖS miestelis, kurio vietovę apsėmė patvinęs Nemuno vanduo. Vietoj seny na

mų, mokyklų ir kt. pastatų esą kitoje vietoje pastatyti kiti; tik istorinė bažnyčia perkelta.
The village of Rumšiškė which was flooded by the rising Nemunas waters.
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“Tai buvo graži ir fantastiška
vieta, kaip pasaka. Ji labai priminė
ekspedicijos dalyviams mūsų kom
pozitoriaus dailininko M. K. Čiur
lionio paveikslus, kurie jį ten ir
pagerbė, pavadindami jo garbei
apledėjusius salos rago kalnus.”

Toliau šiaurės kelionių knygos
autorius paduoda vieno ekspedici
jos dalyvio žodžius.
“Jeigu iš ’Foko” uosto perkelsime
žvilgsnį į pietus, — rašė ekspedi
cijos dalyvis dailininkas N. Pine
ginas savo knygoje “Ledinėse erddvėse”, — ten matyti milžiniška
uola Rūbinio Rokas — Rūbinio uo
la. Jos dviejų šimtų metrų aukš
čio pakriūtės, išskyrus rytinę dalį,
neprieinamos, vakaruose už trijų
kilometrų yra Skoto-Keletos sala.
Ir ji, ir Rūbinio uola — laisvos nuo
ledo. Miglotą dieną, kai mes pama
tėme tos uolos ragus, jie buvo pa
našūs į dailininko fantasto Čiurlio
nio paveikslus. Paskui, sudarant
topografines Tyliosios įlankos nuo
traukas, tie ragai buvo pavadinti
Čiurlionio kalnais.”

LEDO KALNAI šiaurėje; vaizdas nuostabiai panašus j dail. Čiurlionio paveikslą "Tyla".

THE MOUNTAINS in the North, very much like the painting "Stillness" by M. K- Č-

“Kaipgi atrodė ta Tylioji įlanka,
kuri savo kalnais pagerbė Čiurlio
nį? — rašo toliau Boruta savo kny
goje. — Tai viena gražiausių vietų
visame Prano Juozapo archipelage.
Toli jūroje iš pietų pusės matyti
spalvotos Rūbinio uolos, stačia sie
na užstodamos įlanką, o iš pietų
pusės stypso uoloti Hukerio salos
ragai. Tai ir yra Čiurlionio kalnai.
Nuo jų slenka į jūrą amžini ledy
nai.”
Toliau autorius dar prideda:
“Vasarą ant abiejų krantų veisiasi
daugybė paukščių. Tada būna tik
ras paukščių turgus. Per jų riksmą,
klegėjimą, čiulbėjimą negalima ne
susikalbėti. O po uolas ir ledynus
karstosi baltieji lokiai, vandenyje
nardo ruoniai ir kiti šiaurės jūrų
gyvūnai. Atgyja net tolima šiaure.”
Nežinia, kokius kitus Čiurlionio
paveikslus šiaurės ledo kalnai eks
pedicijos dalyviams priminė, bet,
palyginus nuotraukas, Čiurlionio
paveikslas “Tyla” (esąs Kauno č.
galerijoje) nuostabiai panašus į
anų kalnų vaizdą.

M. K. Čiurlionio paveikslas "TYLA" Kauno Meno Muziejuje.

STILLNESS, painting by M. K. Čiurlionis

ČIURLIONIO KNLNNI
IR “RAMYBES” ISTORIJA
žinome “Beringo sąsiaurį”, ’’Pra
no Juozapo žemę, “Hudsono upę”,
“Washingtono miestą” ir daug kitų
asmenų pavardėmis pavadintų ge
ografinių vietovių, salų, miestų,
upių ir .tt, bet kur yra “Čiurlionio
kalnai” vargu ar kam bus tekę gir
dėti.

Kur galėtų tie kalnai būti?
Aukštaičiuose, ar žemaičiuose? O,
jie visai net ne Lietuvoje! Ir ne
Europoje. Tat kur?
“Čiurlionio kalnai” yra šiaurės
ašigalyje, Prano Juozapo salyne.
Apie tuos kalnus lietuvių spau
doje pasirodė žinios 1957 metais.
Tais metais išėjo K. Borutos knyga
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“šiaurės kelionės”, kur jis aprašo
“nuo seniausių laikų iki šių dienų
narsiųjų keliauninkų didvyriškus
žygius ir darbus”.
Tarp daugelio kitų žygių ir dar
bų autorius aprašo 1912 metais lai
vu “šventasis kankinys Foką” iš
plaukusią leitenanto G. Sedovo
ekspediciją, kurios “tikslas buvo
nuplaukti ligi šiaurinio Prano Juo
zapo žemės galo, ten peržiemoti ir
pavasarį su šunimis nuvykti į
šiaurės ašigalį”.
Laivo įgulą sudarė be paties va
dovo dar geografas, geologas, ve
terinarijos gydytojas, 17 jūrininkų
ir dailininkas. Tas dailininkas, N.
V. Pineginas, atrodo, ir bus buvęs

“kalčiausias”, kad ekspedicija kaž
kur toli šiaurėje surado “Čiurlionio
kalnus”.
Būtų įdomu pasekti visą ekspe
dicijos kelionę, kuri užtruko dvi
poliarines žiemas, pilna siaubingų
nuotykių, susiduriant akis į akį
su šalta, ledine mirtimi. Bet būta
ir šviesesnių momentų, kai, pavyz
džiui, “pavasaris baigėsi, prasidėjo
šalta šiaurės vasara. Prilėkė dau
gybė paukščių—narų, ančių, žąsų,
gulbių ir kt. Tų paukščių buvo tiek
daug, kad jie, kai pakildavo, tai
užtemdydavo saulę...” Antrą žie
mą ekspedicija žiemojimui sustojo
prie Hukerio salos. Sedovas tą įlan
ką pavadino Tyliąja.

Tačiau “istorija” su Čiurlionio
paveikslais tuo dar nesibaigia,
šiais metais atrastas muziejui iki
šiol nežinotas “Tylai” identiškas
antras ta pačia tema č. paveikslas
“Ramybė”. ’’Ramybė” esanti nu
piešta 1906 metais; “Tyla” vadina
mas variantu ir esąs pieštas vė
liau.

“Ramybės” atradimo istorija to
kia. Tūlas vilnietis G. Taranavičius
praėjusių metų gale išgirdęs, kad
Minske gyvenąs žmogus, kuris tu
rįs M. K. Čiurlionio padovanotą pa
veikslą. “Gal būt šio paveikslo sa
vininkas buvo artimas dailininkui
žmogus? Kokį jis turi paveikslą?
—sudomino žurnalistą. Po ilgų ieš
kojimų ir klausinėjimų surado, kad
paveikslą turi kažkoks Odincovas,
ir kad jis gyvena Maskvoje. Atro
do, ka’d jis paveikslą siūlęs Mins
ko muziejui, bet šis nenupirkęs.
žurnalistas nuvyko pas Odincevą,
paveikslą pamatė, o vėliau patyrė
ir jo istoriją.
Paveikslas yra iš Varšuvos lai
kotarpio, kai Čiurlionis po muzikos
studijų Leipcige, ėmė studijuoti
tapybą
(lankydamas lietuvio K.
Stabriauskio vedamą Meno mokyk
lą, bet iš jos pasitraukė, nieko ne
gaudamas, kas patenkintų jo polė
kius).

RAMYBĖ / PEACEFULNESS

M. K. Čiurlionis

Tuo metu Čiurlionis vertėsi mu
zikos pamokomis ir piešė, piešė.
Tarp kitų, jam tekę muzikos mo
kyti kalnakasybos viršininko Dmitrijaus Brylkino trylikametę dukte
rį Olgų. Muzikos mokytojų visa
Brylkinų šeima labai gerbė; jau
nimas jį laikė savo bičiuliu ir vy
resniu draugu. Vyresniajai Olgos
seseriai Lidijai dailininkas padova
nojo paveikslų, pavadintų “Ramy
be”. Brylkinų šeima išsikėlė į
Maskvų. Nusivežė ir paveikslų.
Po kiek laiko, Lidijai mirus, pa
veikslų paėmė savo globon buvusi
Čiurlionio muzikos mokinė Olga.
Ji Čiurlionį labai gerbė ir paveiks
lų brangino kaip atminimų. Prieš
10 metų mirė Olga. Dabar paveiks
las pateko į jos tolimo giminaičio
B. Odincevo kolekcijų. Paveikslas
“Ramybė” atliktas tempera ir pas
tele. Jau buvęs pradėjęs nykti.
Odincevo rūpesčiu jis restauruotas.
Istorija ir paveikslo reprodukcija

įdėta į š. m. “švyturio” 11 nr. (Pir
masis kalnas ir jo šešėlis vandeny
je tamsiai rudas; kalnas tolumoje
ir jūra bei dangus - drumstos mėly
nos spalvos; iš rytų pusės ir pagal
horizontų dangus ir jo atspindys
jūroje bei milžino dvi akys su at
spindžiais vandenyje — geltoni).

Tylos ir ramybės motyvai Čiur
lionio kūryboje būdingi ne tik var
dais. Antai, J. G(rinius) L. Enci
klopedijoje rašo: “Paskutinieji M.
K. č. kūriniai... alsuoja ypatinga
ramybe. Betgi ši ramybė labiau
kupina nebe gyvenimo džiaugsmo,
o mirties rimties”. Kas pasakys,
kokia ramybė tūno jo ledo kalnų
fantazijos paveiksluose, ledo kalnų,
kurių jis niekad nebuvo matęs, nė
apie juos girdėjęs? Ar tai nepatvir
tina teigimo, jog genijai pramato
per šimtmečius į ateitį, jog jie ma
to ir šimtus kilometrus į tolį. J. B.
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Nauja bolševikines klastos ir melo taktika ir faktai:
tyliai jie persekioja, terorizuoja, tremia, žudo nekaltus žmones,
o spaudoje skelbia, kad “kaltes dovanoja” šnipams ir išdavikams

DIDVYRIAI IR

IŠDAVIKAI

V. PAKALNIS, Vakarų Vokietija
“Revizionizmas — aktualiausias
klausimas”

Pastaruoju metu okup. Lietuvoje
“vyresniojo brolio” agentai pradė
jo apsčiau nei seniau skelbti pagal
bolševikinį receptą sudarytas viso
kias “dokumentines apybraižas”,
kuriose truputis tiesos, o kur kas
daugiau bolševikinio melo ir begė
diškos klastos, “pasisakymus” ar
“pareiškimus tarybiniams orga
nams” (juk net ir bolševikams ne
smagu sakyti: saugumui... žvalgy
bai; tie terminai tegali būti taiko
mi tik vakariečiams...) ir kitokią
tos rūšies “dokumentaciją”, kur
visokiais įmanomais būdais pačiais
šlykščiausiais bolševikiniais termi
nais stengiamasi suniekinti Nepri
klausomos Lietuvos gyvenimas,
laisvėje esančios laisvinimo insti
tucijos ir atskiri veikėjai, kovoją
už šviesesnę Lietuvos ateitį, žo
džiu, juo žymesnis veikėjas — juo
smarkiau dergiamas. O niekas taip
dergti nemoka, kaip bolševikai.
Tai jų “pecialybė”, tiesiog mono
polis.
Vaizduojąs “prezidentą” J. Palec
kis, su papilnėjusiu gurkliu — už
gerą okupantų duoną ir jau “nebedurnavojąs”, kaip kad pirmaisiais
okupacijos metais, kai net ir jam
bolševikiniai reikalavimai tada pa
sirodė per baisūs, džiaugiasi, kad
tie vadinami “tiesos atidengimai”,
girdi, “darą įspūdį”. O Vinco Rastenio “pareiškimą” R. šarmaitis
(kadaise iškeistas į sovietų kalin
tus kunigus), tariamai “lietuviškų”
bolševikų teorikas ar bent tokiu
laikomas, nors ir vedęs žinomos
tautybės žmoną, su visa eile kitų
“dokumentų” padėjo net į ’’parti
jos muziejų”...
Taip stengiamasi įrodinėti, kad
Lietuvos nepriklausomybė buvusi
vienas “nesusipratimas”, ją įstei
gusi tik “saujelė britų, amerikiečių
ir prancūzų agentų”, gi visa liaudis
kovojusi už bolševikinę Lietuvą,
kad tą bolševikinę Lietuvą “pa
smaugę” Vakarų “imperializmo
agentai” ir “ginkluoti interventai”,
kad niekas taip nekankinęs ir nežudęs lietuvių tautos, kaip “buržu
aziniai nacionalistai”. Jie skelbia,
kad ne bolševikų “tėvas ir moky
tojas”, susidėjęs su ruduoju plė
šiku, pasidalino ne jiems priklau
sančias žemes, tarp jų ir Lietuvą,
bet kad jos pačios savanoriškai,
be raudonarmiečių durtuvų, įsijun
gusios į “daugiatautę socialistinių
tautų šeimą”. Kad, žodžiu, nėra
biauresnio padaro už “buržuazinius
nacionalistus” ar “revizionistus”.
Prireikė net atskirą straipsnių rin
kinį leisti, įrodinėjantį, kad “revi
zionizmas” yra “aktualiausias mo
mento reikalas”...
“Lietuviškieji nacionalistai” esą
kalti ir dėl žydų Lietuvoje nacių
laikais “likvidavimo”. Būdinga, jog
kaltė už tai verčiama ne naciams
ar geštapui bet daugiausia “buržu
aziniams nacionalistams”. Kadaise
ir naciai ėmėsi priemonių įrodi
nėti, kad tai esąs ne jų darbas,
bet lietuvių, kai kur net savo smo
gikus aprengdami lietuviškomis
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uniformomis. Dabar tą patį metodą
vartoja ir rudžių broliai raudonieji
okupantai, dedamomis nuotrauko
mis stengdamiesi sudaryti vaizdą,
jog ir čia pirmoj eilėj buvo kalti
šauliai, policininkai ir kt. “buržu
aziniai nacionalistai”. Nieko nesa
koma apie tai, ką tuo reikalu skel
bė pvz. tuometinė Lietuvos dvasinė
vyresnybė ir veikėjai, kiek ir kur
padėjo žydams gelbėtis įvairios at
skiros organizacijos ir šiaip parei
gūnai etc. Ne, nieko apie tai.
Laisvajame pasaulyje lietuvių
spauda yra paskelbusi nemaža
duomenų, kur ir kaip lietuviai pa
dėjo žydams; apsčiai medžiagos
yra surink adv. L. Šmulkštys, Vliko
Vykd. Taryba ir paskelbęs seriją
straipsnių kad ir tas pats buv. il
gametis Vliko pirm. prel. M. Kru
pavičius su visa eile kitų. Bet ne,
net ir jis, kurį naciai už įteikimą
drauge su buv. Resplikos preziden
tu dr. K. Grinium ir prof. J. Aleksa
memorandumo, protestuojančio lie
tuvių vardu prieš nacių žiaurumus,
daromas kraštui skriaudas ir žydų
naikinimą, per Tilžės kalėjimą iš
trėmė į Vokietiją, skelbia esant
“hitlerininkų sandarbininku”.

štai kad ir š. m. bolševikiniame
žurnale “švyturys” paskelbta se
rija straipsnių “Mirties šokis”, pro
bolševikinę prizmę pristatančių
skaitytojams nacių planus Rytų
Europoje ir kitur. Matome nuotrau
kų, mėginančių įtikinėti, kad Vak.
Vokietijoj — “atgyja nacizmas ir
revizionizmas”, kad dar nacių lai
kais — taip meluojama per akis —
tariamai “okupantų samdiniai lie
tuviškieji buržuaziniai nacionalis
tai iki užkimimo klykė apie jaumi
vyrų džiaugsmą, apie jų entuziazmą
ir ryžtą padėti didžiajam reichui”
etc. Girdi, “vokiečių fašistams
žiaurumu nenusileido jų pakalikai
— buržuaziniai nacionalistai”. O
1959 m. Nr. 8 (gegužės mėn.), klas
tojant faktus ir begėdiškai iškrai
pant tiesą, pagal bolševikinį stilių
rašoma:
“Keturioliktą kartą švenčiam
mūsų didžiosios pergalės prieš
hitlerinį fašizmą dieną. Atsivėrę
archyvai vis papildo mūsų ži
nias apie hitlerinių imperialistų
kėslus mūsų šalies atžvilgiu,
žemiau spausdinamoje apybrai
žoje cituojamas slapto hitlerinės
viršūnės posėdžio protokolas,
kuris be jokios propagandinės
skraistės parodo, ką hitleri
ninkai planavo padaryti su “di
džiuliu pyragu” — Tarybų Są
junga.
Sušaudyti
kiekvieną,
šnairai žvilgterėjusį, nekoketuo
ti su savarankiškų valstybių su
kūrimo
idėjomis,
paskirti
reichskomisarus ir įjungti Pa
baltijį, Baltarusiją ir kitus Ta
rybų Sąjungos rajonus į reichą
— taip buvo nutarta šiame Hit
lerio, Geringo, Rosenbergo ir
kitų hitlerinių vadeivų posėdyje,
šio dokumento šviesoje dar aiš
kiau pamatome Hitlerio talki
ninkus — lietuviškuosius buržuazinus nacionalistus, visus į už
sienį pabėgusius ambrazevičius,

Škirpas, krupavičius, karvelius
ir kardelius, kurie, labai gerai
žinodami savo šeimininkų kės
lus, mėgino migdyti lietuvių tau
tą “savarankiškumo” iliuzijomis, o patys išvien su okupan
tais organizavo lietuvių tautos
naikinimą...”
Visi mato, kiek čia bolševikinės
“tiesos”: ką darė naciai, tą pas
kiau, tik su dar didesniu įžūlumu,
pakartojo jų raudonieji broliai, tie
siai be jokių ceremonijų ir vėl
įjungdami Lietuvą į Sovietų Są
jungą. Tik naciai okupacijos bent
nevadino “savanorišku įsijungimu
į reichą” ir nevaidino tos rūšies
komedijos. Įdomus čia vienas da
lykas: į tų “buržuazinių naciona
listų” eiles vis įjungiama daugiau
naujų žmonių — šį kartą jau ir
Kardelis, “Neprikl. Lietuvos” re
daktorius...
Palikęs gyventi iš NKVD malonės...

Vienu ar kitu keliu pasiekė lais
vę Vakaruose visa eilė mūsų tau
tiečių, 3 švedų išduoti Sovietams
lietuviai karininkai, per 100 Lietu
vos, tame skaičiuje ypač iš Klaipė
dos krašto, vokiečių, kurių ne vie
nas kartu su lietuviais partizanais
kovėsi drauge prieš raudonuosius
okupantus. Visa eilė grįžusių vo
kiečių karo belaisvių ir civilinių
internuotųjų buvo sutikę mūsų
tautiečių darbo vergų stovyklose ir
kalėjimuose. Ir jie patvirtina ži
nias, kaip žiauriai elgėsi krašte
okupantai ypač su laisvės kovoto
jais, “miško broliais”, pogrindžio
veikėjais.
Rezistencija krašte — pasakoja—
vyksta ir toliau, tik ji yra pakeitusi
formas ir prisitaikiusi prie naujų
vietos ir laiko sąlygų, priėmusi pa
syvaus pasipriešinimo ir faktų žy
mėjimo formas. Ten dabar ypač
stengiamasi taupyti žmones ir sa
vąsias pajėgas.
Pati bolševikų spauda ne kartą
duoda ištraukų, kaip narsiai kovėsi
vadinamieji “banditai”, tikrieji šių
laikų didvyriai, kuriems išdergti ir
pažeminti okupantai nesigaili pa
čių šlykščiausių žodžių. Todėl taip
siunta okupantai ir jų bernai, jog
žino, kad tol, kol bus pasaulyje
nors vienas laisvas lietuvis, visi
jie lenkė ir lenks galvas prieš visus
žuvusius žinomus ir nežinomus
laisvės kovotojus, prieš visus ka
rius, partizanus, ištremtuosius, ka
linamus, kankinamus ir persekioja
mus. Ir tos jiems reiškiamos pagar
bos už sudėtąsias krašto laisvei ir
lietuvybei aukas neištrins iš jų są
monės jokios okupantų ir jų san
darbininku “dokumentinės apy
braižos” ar pagal visą NKVD klas
tingumą sukurti “faktai” bei ’’do
kumentai”. Labai gražiai tą mintį
yra išreiškę Vaižgantas su Braz
džioniu: gali Lietuvai nukirsti gal
vą, gali ją nukankinti, o ji, kol bus
nors vienas laisvę mylįs lietuvis,
ir vėl sakys: “Aš čia — gyva!”
Kalbės už negalinčią laisvo^ žodžio
tarti visą pavergtąją tautą.

štai prieš mane ant stalo guli
pluoštas “Tiesų”, paskelbusių ’’do
kumentinę apybraižą”, pavadintą
“Vanagai iš anapus”. O paskiausia
iš jų, paskelbta 1959.8.2 Nr. 179,
vaizduoja pagal NKVD sukirpimą
Jono Kukausko vardu paskelbtą
pareiškimą apie tariamą “Klastos
ir sąžinės dvikovą”. Pridėta ir
blanki nuotrauka, po kuria “Tiesa”
skelbia: “Mūsų foto koresponden
tas Ch. Levjnas nufotografavo Joną
Kukauską darbo metu gamykloje”.
Dabar dirbąs Vilniaus elektrinių

suvirinimo įrengimų gamykloje.
Kaip “apybraižoje” sakosi, tai bu
vęs vienas “iš anapus siunčiamų
vanagų”, gulėjęs su numestu į Lie
tuvą J. Būtėnu viename bunkeryje,
tik tam nepavykę prieš pasiduo
dant priešui jo (Kukausko) nušau
ti. Butėnas pasinaudojęs nuodų
kapsule ir veikiai miręs, o jis likęs
... gyventi ...iš NKVD malonės. Jo
paties pareiškimu, nacių okup. me
tu tariamai “aplinkybės privertė
mane išvykti į Gardiną, kur pagal
nacionalisto Jurgio Noreikos reko
mendaciją pradėjau dirbti vadina
majame Gardino lietuvių komitete,
kuriam vadovavo klerikalai Kurgonas ir Budzeika. Tik pasitraukęs
su šiais “veikėjais” į Vokietiją įsi
tikinau, jog jie, kaip ir kiti vad.
nacionalistinio pogrindžio nariai,
glaudžiai bendradarbiaudami su vo
kiška administracija, faktiškai ati
traukdavo lietuvius nuo kovos
prieš okupantą...”

Gal gi bent dabar “nacionalistas”
J. Noreika ir “klerikalai” Kurgonas su Budzeika atpažins, kokį
“paukštį” ir kokiu vardu jie turėjo
Gardine? Gal jį atpažins ir daugiau
kas?
Kas jis toks? žinia — bolševiki
nius agentus ir jų “dokumentus”,
šiandien jis apskelbtas Jonu Kukausku, rytoj kokiu nors Dzyku, nes
kilęs iš “dzūkų žemės”, trečią kar
tą Gardeniu ar kitokiu. Paprastai
nauji okupantai perima senų oku
pantų agentus. Taip šiandien padlaižiavęs vienam režimui, norėda
mas nuslėpti “pūkuotą uodegą”,
toks tipas šoka prie naujo lovio —
tokiu būdu vakar padėjęs žmones
vežioti į Sibirą, rytoj tampa geštapininkų sandarbininku, paskum
pradedant aiškėti praeičiai, kur
nors rašosi “darbo savanoriu”, vėl
dedasi “kovotoju”, stengdamasis
visur “pasižymėti”. Taip pvz. yra
buvę, kad ir didžiausi čekistų ben
drininkai, nespėję išbėgti, kilus ka
rui, siūlėsi kad ir toj pačioj Lietu
voj bendradarbiauti geštapui, “me
tė mintį” Kaune ir kitur padeginėti
sinagogas, hitlerininkų garbei kars
tyti žydus etc. Kai kurie iš jų
šiandien stengiasi jau kitur prisi
plakti — mat, vis nori būti “vir
šuj”...
Vokietijoj buvo savo laiku pla
čiai rašyta, kaip Malenkovo laikais
“meisteris šnipas” Horunžyj-Muelleris, prisiplakęs prie tam tikrų
įstaigų, net vadovavo “parašiutinin
kų mokyklai” — tik visus į aną
pusę metamus “parašiutininkus”
tučtuojau paimdavo sovietai ir ten
pat likviduodavo. Arba apie vienos
Vakarų valstybės tariamą sandarbininką, kuris iš Muencheno net
visą slaptą spintą per Berlyną nu
gabeno į rytinį sektorių ir sušauk
tiems specialiai žurnalistams rodė,
kaip “dirbančios Vakarų žvalgy
bos”, kaip jos “klastojančios doku
mentus, pasus etc.”... žinoma, tuo
se pranešimuose nebuvo nė žodelio
apie tai, kaip faktiškai klastoja do
kumentus patys bolševikai, kaip
padirbinėja toje pačioje Rytinėje
Vokietijoje net svetimų valstybių
pinigus etc.
Nejučiomis į sąmonę atklysta
daugiau panašių “dokumentų”, kur
prie trupinio tiesos pridedama dau
gybė melo ir klastos, štai kad ir
iš lietuviams gerai žinomų žmonių.
Vos kraštą okupavus raudonie
siems hitlerininkams, tuoj pagal
smulkiausias direktyvas iš Mask
vos, kurių gauti Sniečkus kiekvie
ną dieną turėdavo susisiekti su
Maskva, buvo sušauktas ir žinoma
sis “kultūrininkų susirinkimas”, po
kurio rytojaus dieną bolševikinėj

spaudoj ir per radiją pasirodė “do
kumentas” — pareiškimas, kad štai
tie ir tie kultūrininkai, rašytojai,
muzikai ir kompozitoriai norį Lie
tuvoj “tarybinės santvarkos”, ga
liausiai pasibaigusios “savanorišku
įsijungimu į broliškų tautų šeimų”,
nors išsyk ir patys bolševikai gal
vojo dar apie šiokį tokį savaran
kiškumų ar davimų Lietuvai “kon
stitucijos”, panašios į Mongolijos
kostitucijų. Kiti iš jų visai nebuvo
tame “pasitarime”, niekas atvyku
siųjų nuomonės neklausė, ir jie
nesakė, kai kurie net nebuvo gavę
“pakvietimo” — bet štai žiūri ir jų
pavardės figūruoja po “rezoliuci
ja”.
Tačiau komp. St. Šimkus, kurio
pavardė taip pat figūravo, vis dėlto
išdrįso ir eina pas Zimanų, ar tik
ne tų patį, kurį dabar bolševikinė
spauda jau nori paversti “dzūku”...
(panašiai tos pačios tautybės tipai,
lyg bijodamiesi savo šešėlio, pasi
vadino: Meskupas — Adomu, vie
nas iš didžiausių čekistų, R. šar
maičio draugas Feigelsonas lietu
viškiau skambanču Maskvynu etc),
ir reikalauja atitaisyti. Tas ir sa
ko: “Parašyk atitaisymų”. Parašė
— bet jis niekad neišvydo dienos
šviesos. Gi pats Šimkus buvo
įtrauktas į išvežtinų į Sibiru sųrašus — ir Sibiro išvengė visiškai
atsitiktinai: kad bolševikai netu
rėjo kito žmogaus, be kurio nega
lėjo išsiversti besiruošdami meno
dekadai...
Arba vėl: visiems lietuviams ge
rai žinomas veikėjas, Amerikos
Pilietis, okupantų buvo suimtas ir
išvežtas į vienų iš žiauriausių
koncentracijos stovyklų Sovietų
Sųjungoje. Nieko nepadėjo jokie
teiravimaisi, prašymai ir diploma
tiniai klabenimai. Galų gale ener
gingai jo žmonai pavyko prieiti prie
Baltųjų Rūmų. Ir per patį aukščiausiųjį buvo padaryta intervencija
pačiam Stalinui. Ir kų gi? Sovieti
nis saugumas sutiko išleisti, bet su
sųlyga, kad išleidžiamasis pirma
būtų “numarintas.” Net ir po to
kios didžiausių intervencijos! Taip
žmona turėjo paskelbti nekrologų,
užprašyti pamaldas ir visa kita,
kaip tokiais atvejais reikalinga,
kad tikrai susidarytų įspūdis, jog
prašomasis paleisti svetimos vals
tybės pilietis yra tikrai miręs. Ir
tik paskiau tiesiog po nežmoniškų
pastangų jis buvo galų gale išleis
tas. Ir dabar vėl laisvai gyvena Amerikoje, nors NKVD sųrašuose
ligi šiol greičiausiai tebefigūruoja
kaip miręs... toks ir toks numeris.
Taipgi žinomi amerikiečių ka
rių “prisipažinimai”, kad jie mėtę
priešo užnugary “bakterijas”, nors
jų nebuvo matę kaip savo ausų;
net ir fotostatiniai Mindszenty,
Paltaroko arba Stankevičiaus ir
kitų vardu parašyti pareiškimai,
kurie skirtųsi kaip diena ir naktis
nuo to, kaip juos paskelbė bolševi
kinė propaganda ir kokie jie būtų
iš tikrųjų, jei būtų buvę pareikšti
laisvai. “Įsisavinusiam” ir perpra
tusiam komunistinę sistemų iki
kaulų sniegenų ir taip aišku, kodėl
joje net ir patys revoliucijos kūrė
jai, prieš sušaudomi ar pakariami,
pirma visaip suniekina patys save
ir prašosi nubaudžiami su visu
griežtumu, pirma dar visaip išder
gę savuosius.
Taip ir Kukauskas prisipažįsta
buvęs “banditas”, kuriam tariamai
buvęs duotas uždavinys: “šnipinėk,
griauk, naikink ir užmušinėk! —
toks yra siunčiamų į Tar. Sųjungų
Vakarų žvalgybų agentų pagrindi
nis įstatymas. O fašistiniai emigra

cijos vadeivos davė mums dar ir
specialų uždavinį — kiršinti tautų
nesantaikų, piudyti lietuvius prieš
kitas tautas...” Taigi, viskas apapversta aukštyn kojomis: kokius
įsakymus duoda sovietai savo agen
tams, siunčiamiems į Vakarus, čia
sukrauta vakariečiams. Tariamie
siems “emigracijos vadams” šie
“vanagai iš anapus” jei ir žadėjo
kų daryti, tai nebent kovoti su
okupantais, raudonaisiais hitlerinnkais. Bet Kukausko ir apskritai
sovietinės žvalgybos terminologijoj
tai reiškia jau, kad jie “gavę už
davinį kiršinti tautų nesantaikų,
piudyti lietuvius prieš kitas tau
tas...” Prieš kokias? Juk lietuviai
sugyveno ir gražiai sugyvena su
visomis tautybėmis. Nekenčia tik
okupanto. Bet Kuk-ko stengiama
si viskas taip aprašyti, kad jau tik
ten “persiorientavęs”, nes į Vaka
rus atvykusio iš krašto “bandito
Juozo Lukšos teigimai” pasirodę
realybėj netikri: “Jokio naikinamo
jo darbo neatlikęs”, galiausiai bu
vęs “sulaikytas tarybinių saugumo
organų kaip Amerikos žvalgybos
agentas ir laukė teisingo atpildo”.
Koks tas “teisingas atpildas”, vi
siems, nors kiek turėjusiems rei
kalų su “tarybiniais organais”,
aišku ir be jokių aiškinimų: pagal
sovietinius “įstatymus” už tai ski
riama pati aukščiausioji bausmė.
Sovietiniai “teisingumo organai”
tik už įtarimų, paleistų priešo, kaip
“pikčiausius pasiutusius šunis” sulikvidavo ne tik pačius revoliucijos
kūrėjus bet ir tikrųjį raud. armijos
žiedų, tarp jų ir lietuviško kilimo
Uborevičių, Putnų ir kt., tačiau ta
pati sovietinė valdžia Kukauskui
pasirodė kitokia — girdi, ji, “kaip
tikra motina, rūpestingai padėjo
praregėti... dovanojo visų nusikals
tamųjų praeitį, jų perbraukė ir su
teikė galimybę su visais tarybiniais
žmonėmis įsijungti į komunistinį
statybos darbų...”

Anksčiau vykusioj “dvikovoj tarp
klastos ir sųžinės” (klasta, aišku,
tegaii būti tik Vakaruose, o sųžinė
—bolševikuose, kitaip juk ir būti
negali...), laimėjusi bolševikinė
“sųžinė”... ’’Mano sųmonė apsivalė
nuo nuodų, įskiepytų užsienyje. Ir
aš šiandien be galo laimingas, kad
pagaliau susiradau savo vietų so
cialistinėje visuomenėje“. Taigi ta
bolševikinė “sųžinė” — ji liepė
Stalinui ir kitiems net nemirktelė
jus išžudyti milijonus, ir tai pačiu
žiauriausiu būdu, šimtams milijonų
ji užkorė patį didžiausių pavergimų
— dvasios pavergimų, baisiausių
terorų. Kad tų bolševikinę “sųžinę”
įgautų, ir Kukauskas turėjo, kaip
iš aprašymo matyti, sumokėti di
delę duoklę, nors apie ją konkre
čiai ir nesipasakoja.
Judas už Kristaus išdavimą gavo
30 sidabrinių. Kad būtų gyvenęs
NKVD “laisvėje”, prieš pasikarda
mas, neabejotina, būtų turėjęs dar
parašyti pagal NKVD receptą pa
našų į Kukausko laišką ir suversti
kitiems nebūtas kaltes, idant būtų
pritaikyta toks posmas, kuriuo
liaupsina Kukauskas: “... aš pats
įsitikinau, kad Tarybų valdžia, kaip
tikra motina,rūpestingai padeda
praregėti,
rodo
humaniškumą
tiems, kurie klydo ir buvo apgauti,
kurie, supratę savo kaltę, stoja
į dorų žmonių kelią, atperka savo
kaltes” (Pabraukta mano V. P.).
Atvykusieji iš Lietuvos pasakoja,
kokios bolševikiškos “sąžinės” če
kistai pareikalavo iš žinomojo bol
ševikų finansininko J. Vaišnoros,
daugeliui pažįstamo dar iš un-to
laikų; kai jis vėl grįžo iš Maskvos
į Lietuvą, tik už tai, kad pas jį

neprašytas užėjo kažkuris iš parti
zanų giminių, tas pats Vaišnoras
buvo bolševikų suimtas, ilgą laiką
Lukiškių kalėjime išlaikytas vienu
tėje ir galiausiai nuteistas ilgame
te bausme. Pagal bolševikinę “sąži
nę” apie svečią jis turėjo ne tik
pranešti “visa žinančiam sovietų
saugumui, bet pats savo rankomis
suimti ir pristatyti “kam reikiant”
— tik tada, atsieit, sąžinė galėjusi
būti rami...
“Geležinis Feliksas”, žiaurusis
čekos kūrėjas Dzeržinskis, kurį
bolševikai visokiais būdais stengia
si susieti su Vilniumi, Kaunu ar
kitomis Lietuvos vietovėmis, tarsi
“įvietinimas” tokio išgamos dary
tų kraštui garbę, pasakojasi savo,
čekisto “sąžinę” nuramindavęs, kai
pats imdavo savo ranka šaudyti į
gyvus taikinius — suimtus politi
nius priešus “kontrrevoliucionie
rius”. Juo daugiau iššaudydavo —
juo daugiau džiaugdavosi. O pas
kum imdavo griežti smuiku “Appasionatų” (mat, be to, buvęs dar
“muzikalus”...) Kukauskui mažiau
tereikėję: užteko “atpirkti savo
kaltes” ir ateiti į pagalbų “tarybi
niams organams”. Kokia toji “pa
galba” — kiekvienam ir be komen
tarų numanu.
Už tai jis sulaukęs kelių “lai
mių”, kurių neradęs Vakaruose,
nors ten iš tikro jų yra į valias
kiekvienam, štai tos jo “laimės”:
1. “išėjęs į laisvę, aš greit įsidar
binau Vilniaus plataus vartojimo
reikmenų gamykloje. Ir čia greit
radau savo tikrąją laimę”. (Keletą
mėnesiu dirbo pagalbiniu darbi
ninku, vėliau gi — “įsisavino” šalt
kalvio specialybę ir daugiau kaip
metus vadovavo vienai brigadai.”)
2. laimė — įstojo į Kauno Politecnikos instituto neakivaizdinį
skyrių. (Atsieit, laisvas klausyto
jas; tokių “laimių” Vakaruose kiek
nori!) 3. laimė — sukūrė šeimų:
turi žmonų, sūnų ir dukrų. Girdi,
Vakaruose apie “šeimųapie jos
laimę net nebesvajojau, tokia ji
man buvo tolima, nepasiekiama...”
(Bet ar didelė laimė merginai iš
tekėti už išdaviko?) Visi žino: Va
karuose kiek nori, tiek kurk šei
mas, niekas nekliudo... Ir kiek lie
tuvių jas sukūrė, nelaikydami to
kokia “specialia laime”, apie kurių
“negalima net svajoti”... Kukaus
kas važinėjęs po Vokietijų, net Pa
ryžių pasiekė, tačiau, deja, tos
“laimės” negalėjo pasiekti... Kas
tuo patikės? Tur būt, ir čia kalti
“buržuaziniai nacionalistai”...
(Bus daugiau)

KNYGOS IR AUTORIAI
—Prof.
Steponas
Kolupaila,
dėstąs
Notre Dame Universitete, South Bend,,
Indiana, parašė Hidrometrijos istoriją J.
Amerikos Valstybėse. Veikalas bus ilius
truotas ir su 70 portrety pasižymėjusiy as
meny. Veikalo bus du tomai; pirmasis t.,
kuris apima senesnę istoriją, žada pasi
rodyti dar šiemet. Knygą leidžia Amerikos
Statybos Inžinieriy Sąjungos
(American
Society of Civil Engineers) Hidraulikos
skyrius.

Šį darbą prof- S. Kolupaila pradėjo
1921 metais, kada buvo išleidęs pirmą
bibliografiją. Vėliau jį tęsė Lietuvoje ir
Vokietijoje; iš 8000 korteliy per 10 metę
Amerikoje katalogas išaugo ligi 20,000.
Dabar jis taps prieinamas viso pasaulio
mokslininkams. Paramą pažadėjo įvairios
šalys, kaip Japonija, Indija, Izraelis ir kt.
Numatoma, kad knyga iš spaudos išeis
1960 m. rudenį.

—National Science Foundation — Vals
tybinis Moksly Fondas paskyrė Notre
Dame
Universitetui $25,000.00
išleisti
tame universitete profesoriajančio Stepono
Kolupailos parengtą "Hidrometrijos biblio
grafiją. Veikalas turi apie 1000 psl., jame
yra surašta 5000 veikaly ir straipsniy 24
kalbomis, su angly vertimais ir apibūdini
mais—Muzikologas kun. K. Senkus paruo
šė išsamy seny ir naujy giesmiy rinkinį—
"Giesmyną", kurį Lietuviai Saleziečiai Ita
lijoje leidžia prenumeratos keliu. "Gies
mynas, kišeninio formato (9,5x15 cm) apie
324 psl-, iš anksto užsisakantiems kaštuo
ja $2.50 (vėliau pas platintojus kaštuos
$3.00). Giesmyne yra apie 200 seny ir
naujy eucharistiniy, įvairiy švenčiy ir kt.
giesmiy. Jis bus galima vartoti kaip mal
daknygė, nes priede turi kasdienes mal
das, Atgailos, šv. Komunijos ir k- maldas,
nekintamas šv. AAišiy dalis ir maldas per
šv. Mišias-

— Norėdami duoti jaunimui daugiau
lietuviškos lektūros, Lietuviai Saleziečiai
Italijoje passiskelbė išleisią eilę knygy,
serijoje vardu "Jaunimo Biblioteka". Nu
matyta kasmet išleisti 4—6 knygos, kuriy
kaina būsianti 6—9 dol.
Saleziečiai savo namuose Castelnuovo
Don Bosco (Asti), Italia, turi savo spaus
tuvę, kurios leidiniy meniniu prižiūrėtoju
yra dail- A- Aleksandravičius; knygos lei
džiamos spalvotai iliustruotos. Jau išėjo:
Stasio Džiugo eiliuota pasaka, iliustruota
dail. V. Stančikaitės, "Neklaužados", ir
A. Tyruolio suredaguota poezijos Marijai
antologija "Marijos žemė".
Spausdinama H- D. Mošinskienės vaidi
nimas iš šv. Kazimiero gyvenimo "Balto
sios Lelijos Riteris".
Rengiama spaudai: B. Vaivorytės apy
saka "Nardžio pulkas" ir Pr. Gavėno nuotykiy apysaka "Mikas Magonas".
Leidyklai prisiysta ar pasiūlyta veikaly
beveik dviejy mėty planui:
S. Tomarienės — "Senolės pasakos" ir
"Devyngalvis", vaidinimas, laimėjęs jau
nimo literatūros premiją;
H. D. Mošinskienes sceninis montažas
"Šiluvos pavėsyje;
Z- Gavelio eiliy rinkinys jauniesiems
"Voro tinklas";
J- Narūnės pasaka "Snaigiy karalaitė";
K. Čibiro parašyta Marijos Pečkauskaitės
biografija "Gyvenimo menininkė", A. Ty
ruolio "Piligrimo sonetai" ir keletas pedagoginiy veikalėliy.
Knygy platintojai, draugijos ir pavieniai
asmenys užsisako ir platina. Kai šie užsi
mojimai bus įvykdyti, jaunimas turės ge
rokai paturtėjusią savo knygy lentyną.

15-TA

SPALIO

— PASAULIO
DIENA

POEZIJOS

Apie 1924 metus kilo Amerikoje po
etiška mintis žymėti vieną dieną į metus
kaip POEZIJOS DIENĄ. Iš pradžiy ta die
na buvo minima ne vienu laiku, bet 1950
metais buvo minima Amerikos 30-tyje
valstybiy spalio 15-tą- Ir dabar ta die
na yra tapusi poezijos dienaPoezijos dienos direktorė yra Mary
O'Connor, gyvenanti Philadelphijoje. Ko
mitetą sudaro įvairiy tauty poetai. Poezi
jos dienos minėjimo garbės rėmėjais yra
dr. Vincent Norman Peale, kardinolas F.
Spellman, rabinas A. Steinbach ir kt.žy
menybės. Lietuviy ko-direktoriais yra Na
das Rastenis ir A. I. NasvytytėTa diena bus minima spaudoje ir poe
tę rateliuose. N. Rastenis ją minėti kviečia
ir lietuvius. Tai dienai atžymėti jis išver
tė M. O'Connor parašytą himną:
VIENA ŠIRDIS—VIENAS PASAULIS
(One Heart — One World)

Nėra priešystės širdyse —
Nežiūrint kur kas gimė —
Kurių poezijos dvasia
Apjuosia visą žemę.

VEIDAI

IR

VAIZDAI

LIETUVIŲ MOTERŲ ATSTOVYBĖS Philadelphijos skyriaus vadyba, ėjusi pareigas nuo
1955 iki 1958 su garbės nare dail. Adele Smailyte; ji, Amerikoj gimusi lietuvaitė, daug
remia skyriaus veiklą savo talentu, paaukodama savo kūrybos paveikslę. Iš dešinės sė
di: pirm. J. Augaitytė (1955-56 m. pirm. buVo T. Stikliorienė), stovi ižd. Ir. Norkienė;
iš k. sekr- St. Kananaučienė ir vald. narė V. Buinienė.

Šis Ph. L. M. A. skyrius atsikūręs 1955 ruošia kultūrinius parengimus, minėjimus.
1957 m. surengė A. Kuprevičiaus rečitalį Penn. un-to muziejaus auditorijoj. Paskaitas
yra skaitę: žurn. S. Narkėliūnaitė, muz. J. Strolia, dr. K. Ostrauskas, B. Mašalaitienė ir
kt. Daug dėmesio klubas kreipia į šalpos reikalus, talkininkaudamas Balfui. Pasiuntė
nemaža siuntiniy į Vokietiją, džiovininkę sanatorjiose, į Sibirą, remia Vasario 16 gimn.
Skyrius pakviestas atstovauti lietuvius Tarptautiniam Festivelyje Phila- 1960 metais.
Dabartinę Valdybą sudaro: Juzė Augaitytė, pirm. Sofija Salienė, vicepirm., Irena
Norkienė, ižd. Ona Roznikienė, sekr., ir Marija Krėvienė, vald. narė; reviz. komisija:
dr. Marija Krasauskaitė ir Bronė Mašalaitienė.
KANKLININKĖS, Boston,
Mass.Jš k. I eil.: R. Dačinskaitė- N.
Vaičaitytė, R. Šimėnaitė, II eil-: D.
Mušinskaitė, M. Kapčionytė, III eil.
M- Kavaliauskaitė ir H. Graverytė.
Foto J. Vaičaitis
1956 mokyt. D. Giedraitis išmo
kė kankliuoti Sauliy, Nijolę ir Gin
tautą Vaičaičius, kurie dalyvavo lit.
mokyklos parengimuose, Vasario
16 minėjime, radijo programose ir
kt. 1958 vasarą skaut. I. Nenartienė-Šimėnaitė suorganizavo keletą
mergaičiy, kurias kankliuoti pramo
kė ir programą sudarė D. Giedrai
tis. Šis būrelis pirmą kartą pasiro
dė Lituanistinės Mokyklos dešimt
mečio minėjimeBūrelio vadovė
yra Nijolė Vaičaitytė.
A group of young "Kanklės"
players in Boston, MassJAUNOS

4
FIZINIO AUKLĖJIMO ir SPORTO
Komitetas (iš k.): A. Ruzgas, sekr.

A. Birutis, vicepirm., A. Vakselis,
pirm., J. Kepenis, gen. sekr. K. Bi
zauskas, ižd.
Foto V. M.
Central Committee of Lith. sports
and physical education.
"Tiesos" laikr. J. Kukauskas, kuris, išdavęs partizanus, neva atlikęs komunistinę išpažintį

ELIZABETH, N. J., kur klebonauja kun- M. Kemežis, rugsėjo 15 įvyko iškilmingas 350

mėty sukakties nuo Marijos Šiluvoje pasirodymo
tinio devyndienio mišparuose dalyvavo Nevvarko
1000 maldininky. Iš kairės: kan. rd. J. Končius,
Final ceremonies of the 350th anniversary of
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sukakties minėjimo užbaigimas; Pasku
ark. T. A. Boland, 25 kunigai ir apie
ark. Boland, prel. Ign. Kelmelis.
St. Mary's appearance in Šiluva.

ir atgailą, dabar dirbąs vienoje ok. Lietuvos įmonėje. (Skaitykite šiame nr. spausd. rašinį
"Didvyriai ir išdavikai".)
J. Kukauskas betrayed many Lithuanians while doing his "duty" to the CommunistsNow he is working in a factory in occupied Lithuania. (Read an article on pp 16117)
Foto J- P. Palukaitis (Dirva)

LIETUVIU

DIENOS

KA VEIKIA SKAITYTOJAI

St. Bernatavičius yra senas Lietuvių Dienų

—LD užsisakė ir sumokėjo garbės pre
numeratą J. Tamašauskas if Mount Ver
non, N. Y- Dr. J. Sungaila iš Kanados su

Los
Angeles, Calif., pakviesta ir įėjo į LD-ny
redakcinę kolegiją redaktorePolikaitienė, baigusi Illinois un-tą, kurį
laiką dirbo mokykloj, buvo "Lituanus" re
dakcijoj ir reiškėsi lietuviškame bendruo
menės veikime.
LD redakcija, visuomet sekusi jauny
liet, akademiky veiklą ir atžymėjusi jy
darbus, tikisi, kad ateityje ir pats jauni
mas, D. Polikaitienės asmenyje turėdamas
savo atstovą, aktyviau prisidės tiek pre
numerata, tiek red. medžiaga.
—

Dalilė

Laimėjęs LD didžiausią dovaną $150.00

/

1959

SPAUS /OCTOBER

“L D” ŽURNALO RĖMĖJAI,
Įsigiję laimėjimų bilietėlių:

Valančiūtė-Polikaitienė,

■— LD Cleveland© redaktorius V. Bra
ziulis vėl atsiuntė 11 naujy prenumerato

rių. Nuoširdus ačiū!
V. Braziulis parūpino gydytojy suva
žiavimo iliustruotą reportažą, kurį spaus
dinsime kitame LD nr., nes kai medžiagą
gavome, šis numeris buvo jau parengtas.
—Rašytojas St. Laucius, eilių, poėmy,
vaidinimy autorius, (žiūr. LD 1957 nr. 7
ištraukas iš jo satyrinės poemos "Respulika") atvyko iš Anglijos ir apsigyveno
Chicagoje, kur gyvena jo duktė su šeima.
—A. Pabarčius paskirtas teorinės ir pri
taikomosios mechanikos profesorium asis
tentu Illinois un-te Chicagoje.

— Los Angelės m. gyvenančiy Aldonos
ir Antano Audronių dukra Aldona Audronytė ištekėjo už inž. M- Variakojo. Vestu
vės buvo labai šaunios, dalyvavo daug
svečių ir jaunavedžius sveikino iš arti ir
iš toli. Jaunieji Variakojai anksčiau gražiai
reiškėsi kultūriniam kolonijos lietuvių gy
venime, dalyvavo scenoje, chore ir kt-

mokėjo prenumeratą 2 metams į priekį,
taip pat Mrs. S- Batkus iš Glendale, Calif.
-—Sumokėjo LD prenumeratą 2 metams
į priekį čikagiškiai J. Sakas, J- Šmotelis ir
adv. J. T. Zuris.
—Kun- J. Šeškevičius atsiuntė nuoširdų
padėkos laišką LD-noms už pasiųstą jau
nimo bibliotekai Sao Paulo mieste,, Bra
zilijoje, knygų siuntinėlį, reikšdamas įsi
tikinimą, kad į naujas knygas jaunimas
kibs su didesniu noru.
—A- Vilimas, Chicago, III., sumokėjęs
prenumeratą 3 metams į priekį, rašo: "Pa
simatysime po 3 mėty. Ačiū Jums labai
už kantrumą. Linkiu sėkmės." Ačiū Jums,
tvirtas skaitytojau, lankysime Jus kiekvie
ną mėnesį, išskyrus vasaros atostogas.
—J. Juodis, atsiųsdamas $5 čekį meti
nės prenumeratos, rašo: "Su malonumu
kiekvieną kartą laukiame Jūsų gražiai lei
džiamo žurnalo." Norime pridėti: žurnalas
yra visų ty, kurie jį prenumeruoja, reiš
kia, ne tik mūsų, bet ir jūsų. Ačiū tiems,
kurie jį remia.
—Irena Pacevičiūtė, baigusi Meno Mo
kyklą Kaune ir Meno Akademiją Vienoje,
turi spalvotai nukopijuotus žinomesnių Lie
tuvos Madonų paveikslus, ypač mūšy po
puliariosios Aušros Vartų Madonos. Taip
pat turi šv. Kazimiero (Carlo Dolci) pa
veikslą. Ji taip pat piešia Vytį. Dailinin
kės adresas: Irena Pacevičiūtė, Via Laura
Mantegazzo 20, Roma, Italia.
Dailininkių I Pacevičiūtės ir S. Pacevičienės darby buvo įdėta LD 1957 m. nr 11
— A. Šalčius rūpinasi įsteigti prie savo
vadovaujamo American Baltic Club, kurio
yra vicepirm., knygų klubą, kuris platintų
išeivijoj lietuviškas knygas, mainais talki
ninkaujant rašytojams ir kt. keistis lais
vame pasaulyje ir ok. Lietuvoje leidžiamo
mis knygomis.

žurnalo prenumeratorius; jis dirba Worcesteryje laiškininku. Džiaugiasi, dėkoja ir
siunčia L. Dienoms geriausių linkėjimų.
Paskelbtuose sąrašuose trūko šių rėmėIV:
J. Baltrušaitis, Los Angeles, — $2, Tikniai iš Yukaipos, Calif., — taip pat už
$2. E. Reikenis iš New Haveno — $2, R.
Masiulionis iš Buffalo — $1, W. Chase iš
Hartfordo, Conn. — $2.50, J. Dylys iš St.
Catherines, Kanadoje — $2, A. Gražiūnas
iš N- Y. — paėmė bilietų už $4—.00, A.
Zubkienė iš Brooklyn© — $1-50, Mrs. A.
Jermolavičius iš Bay Shore, N. J. — $4,
Motelio ALOHA savininkas J. Ročkus
(R. 30 Highway, Matteson, Lil.) — at
siuntė už dvi knygutes $5.
Iš Los Angeles Roma Dapšienė (ne Dapšys) išplatino bilietėlių už $6.00—Agr. A. Eivienė sumokėjo LD prenu
meratą 3 metams į priekį; A. Bubelis iš
Chicagos užsiprenumeravo ir sumokėjo
dviems metams į priekį.
—Dr. Vyt. Avižonis vienam asmeniui
kaip gimtadienio dovaną užprenumeravo
L. D-nų žurnalą. Gražus ir sektinas pavyz
dys kitiems; įvairioms vardinių, gimtadie
nių bei švenčių menkavertėms dovanoms
paprastai išleidžiama žymiai daugiau ne
gu gera lietuviška knyga ar prenumerata;
pasveikinkime savo artimuosius kultūrin
gai! Ypač atsiminkime tai artėjant šven
tėms.
—Antanas Gustaitis, poetas humoristas,

iš Bostono buvo atskridęs į Los Angeles,
kur spalio 3 d. dalyvavo Tautinių Namų
komiteto baliaus programoj. Tai, atrodo,
bus tolimiausia A. Gustaičio literatūrinė
kelionė. Gustaičio humoristika liečia gy
venimą daugiausia iš šešėlio pusės,jo vi
su šukuojanti poezija turi literatūrinę for
mą; jo deklamacija artistiška ir pagaunanti
klausytoją; į sceną jis išeina ne kaip varg
šas komikas, bet kaip stiprus aktorius.

LITHUANIAN REALTY
COMPANY
Charles Luksis Realtor
Phone:

EX. 4-2986

3020 Wilshire Blvd.
SANTA MONICA, CALIF.

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

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

Klaidų pataisymas

Praėjusio LD numerio poezijos pusla
piuose paliko keletas korektūros klaidų ir
netikslumų, kuriuos prašome pataisyti:
"Verpetus" suredagavo Vyt. Dyvas o
A. Tyruolis parašė įžangą.
Eilėrašty Sagittarius 7 eil. turi būti:
"Tuoj nuskris kaip žaibas..."
9 psl. iliustracija ne Dvynai, bet Svars
tyklės. Poezijos autorių ir paliestuosius
asmenis atsiprašome.

—Pirmosios Dainų šventės Komitetas
ir Lietuvių Muzikų Komisija paskelbė nu
statytomis sąlygomis konkursą kantatai ar
ba kitokiam tokios pas apimties kūriniui
parašyti. Premija $1000. Terminas š. m.
gruodžio paskutinė diena.
— Dail. J. Bagdonas administracijos rei
kalams paaukojo $2, kn. F. Kapočius —
$3.
— Muzikas J. Žilevičius, atsiųsdamas LD
iliustracinės medžiagos, pridėjo $5.00
klišės pagaminimui.
*•*

■>*♦
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SKELBIMAS — ADVERTISEMENT

TAI

LIUDVIKO

XV-JO

"BIURĄ S"
Pirmos

rūšies

meisterio

darbas,

ideališkas, 1oO% garantuotas.

Dirbami puikiausi baldai
ir siunčiami į visus kraštus.

Kreipkitės:
M-me Emile Schaeffer,
(gim. V. Raciūtė)

22, Cite Comessa, 22;
Strasbourg-Schiltigheim
(Bas-Rhin)

FRANCE — EUROPE
••• •*«

•••

♦♦♦
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••• •••
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RAŠO
ILIUSTRUOTO

Laiškai Redakcijai
Ar dar vienas "Vardynas"?

Laikraščiuose radau J. Varkalos paduo
tą vad. "Amerikos Lietuviy Istorijos Drau
gijos" vardu paskelbtą pranešimą, jog mi
nimoji draugija yra nutarusi išleisti Ame
rikos Lietuviy Vardyną,
į kurį būsią
įtraukti kiekvienas žymesnis Amerikos lie
tuvis.
Aš jau turiu Jūsų išleistą panašy var
dyną. Tad man darosi neaišku, kas čia
yra: ar leidžiate savo jau išparduoto lei
dinio antrąją laidą, ar susitarėte su mi
nėta draugija visai ką kitą leisti, o gal
čia tas pats leidinys bus, tik kiek kitokio
"kvapo"? Prašome neatsisakyti man pa
aiškinti.
Chicago, III.
A. S.
Atsakymas- LD leidyklos išleistas "Ame
rikos Lietuviy Vardynas" I dalis, 279 psl.,
dar neišparduotas. Jo dar galima gauti.
Jis apima kelis šimtus žymiyjy JAV žinomesniy lietuviy biografines ir darby ži
nias iš įvairiy gyvenimo sričiy ir be poli
tinio ar pasaulėžiūrinio skirtumo. Nežino
me, kokį "kvapą" nori duoti naujo vardy
no redaktoriai ir leidėjai. Sunkioje liet,
knygos ringoje "dumpingo" varymas yra
labai kenksmingas dalykas. Sunku supras
ti, kokiais tikslais kai kas imasi daryti tai,
ką daro kitas, arba kas jau padaryta.
Vienam čia geriau, kitam — ten
J. ir M- Steponavičiai, užsimokėję pre
numeratą, iš Titusville, Floridoje, rašo:
"...Jau bus arti dvejy mėty, kai mes,
palikę Los Angeles miestą, apsigyvenome
pačiame Floridos valstybės viduryje, prie
pat gražiosios indėny upės. Upė turi dvi
mylias pločio. Rudens metu čia sulekia
žiemoti daug paukščiy iš rytiniy krašty.
Daugiausia esti laukiniy ančiy — jy tie
siog tūkstančiai apgula krantus. Antys čia
nėra bailios, nes čia jy niekas nešaudoMes dažnai einame pažuvauti į tą gražią
ją indėnę upę. O žuvies yra visokios.
Tai taip ir bėga mūšy dienos.
Čia
gamta gražesnė, kaip Los Angeles apy
linkėse. Nėra kalny — nei smogo- Tik
lygumos, oras grynas, dažnai palyja, vis
kas žaliuoja ištisus metus. Tik gaila, kad
maža lietuviy apsigyvenę.
Linkime ge
riausios sėkmės L. Dienoms, kan. A- Ste
ponaičiui ir visiems pažįstamiems Kalifor
nijoje."

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.
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 abiejy) 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 siysti reportažus, kad paskuti
niams numeriams nesusikaupty perdaug
medžiagos.
Premijos
I- ji premija — 100 dol. (mecenatas kun.

Vyskupas

ir velnias

— Igno Šeiniaus beletristikos
knyga
Vyskupas ir velnias jau rišykloje. Kai jūs

skaitysite šią žinutę, pirmieji knygos eg
zemplioriai jau bus leidykloje. Platintojai
ir paskiri skaitytojai, rašykite administra
cijai, kiek egzemplioriy slysti. Neįrišta,
storo kartono viršeliu su dail. A. Korsa
kaitės pieštu aplanku — $3-00, įrišta kie
tais viršeliais — $4.00

20

Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei malonu pranešti, kad jai
pasisekė sudaryti sąlygas patenkinti visuomenės pageidavimui siųsti
didesnius standartinius siuntinius, ir tam reikalui ji paskyrė 50.000 jardų
EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ labai dailiais dvigubais
ruoželiais ir lygių šitokių naujų ir ypač patrauklių spalvų: melsvos, tam
siai rusvos ir pilkšvos. Visos tos medžiagos turi įrašus “Made in England”.
Nuo 1959 m. rugpjūčio 1 d. mes siūlome tas medžiagas sudarinėti ši
tokiems keturiems papildomiems standartiniams siuntiniams:

1. SIUNTINYS Nr. 28:
16)4 jardo NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS,
ruožuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams.
Svoris 17 svarų. Kaina $59.Oo

2. SIUNTINYS Nr. 29:
16)4 jardo NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS,
ruožuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams;
10 jardų dvigubo pločio pamušalo.
Svoris 21 svaras. Kaina $67.00

3. SIUNTINYS Nr. 30:
321/2 jardų NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS,
ruožuotos ar lygios, 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų.
Svoris 34 svarai. Kaina $113.00

4. SIUNTINYS Nr. 31:
321/2 jardų NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS,
ruožuotos ar lygios, 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų;
20 jardų dvigubo pločio pamušalo.
Svoris 42 svarai. Kaina $125.00
Į šių siuntinių kainas Įskaityti visi su pasiuntimu susiję mokesčiai.
Mums malonu informuoti visus lietuvius, kad Lietuvių Prekybos
Bendrovė, nepaisydama tai, jog NAUJŲ medžiagų rūšis yra žymiai aukš
tesnė ir kaina brangesnė, lietuvių gerui yra nusprendusi skirti tas me
džiagas sudarinėti visiems tiems 30 skirtingų standartinių siuntinių,
nepakeldama jų kainos.
Mūsų standartinius siuntinius gali užsisakyti bet kas, vis tiek, ar jis
būtų Lietuvių Prekybos Bendrovės, ar kurios nors kitos firmos klijentas.
Norėdami suteikti galimybę užsisakyti siuntinį ir tiems klijentams,
kurie dėl ko nors nepajėgia tuojau tai padaryti, gavę $1.0o už bet kurį
norimąjį standartinį siuntinį, galutinio užsakymo mes lauksim 3 mėnesius.

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).
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.

Adresatai patys savęs nebežino. Nejaugi?

Administracija, turėdama arba sužinoju
si vieno ar kito gerai įsikūrusio lietuvio
adresą, pasiunčia LD egz. susipažinti, neuždėdama jokiy pareigy ir neprašydama
už paslystą egz. atsilyginti. Reikia pasi
džiaugti, kad daugelis, susipažinę su žur
nalu, mielai užsiprenumeruoja, prisipažindami, kad iki šiol neprenumeravę vien
dėl tos paprastos priežasties, kad nežino
ję adreso ar neprisirengę. Dalis, nenorė
dami ar negalėdami prenumeruotis, už nu
slystą egz. padėkoja ir atsilygina; bet yra,
deja ir tokiy asmeny, kurie administraci
jai pažįstamu rankraščiy ant voko užrašo,
kad adresatas nežinomas ar išvykęs ir
žurnalą grąžina, už kurį administracija pri
moka grąžinimo pašto išlaidas. Kaip pa
vadinti tokį paties savęs nurašymą nuo
lietuviškosios spaudos?

ANTRASIS LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS

•—Šiame puslapyje dedame Lithuanian
Trading Co- Londone, Anglijoj, skelbimą,
kokios medžiagos ir kiek kaštuoja per
juos siysti Lietuvon. Jei kas norėty sku
biai paslysti, medžiagy pavyzdžius ir ka
talogus galėty pasižiūrėti LD leidykloj. Už
tai jokio komiso neimama.

Artimiesiems Lietuvoje, Sibire
padėsite, siųsdami praktiškus daik
tus per lietuvių vadovaujamų
(ved. Dr. G. Valančius) įstaigų

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

Pareikalavusiems NEMOKAMAI siusime savo NAUJŲJŲ EKSPORNĖS RŪŠIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ pavyzdžius, 30 skirtingų standartinių
siuntinių kainoraštį (siuntinius sudaro kostiumų ir paltų medžiagos, pa
mušalas, batai, megztiniai ir kt.) ir naujų lietuvių kalba išspausdintąjį
bendrinį katalogą, kuriame aptarta:
1. Apie 600 rūšių įvairių angliškų medžiagų;
2. Didelis pasirinkimas gatavų drabužių moterims, vyrams ir vaikams;
3. Įvairių rūšių odos;
4. Gatava avalynė;
5. Laikrodžiai;
6. Foto aparatai;
7. HOHNER akordeonai — 20 skirtingų modelių, kurių kainos įvai
ruoja pradedant nuo $39.oO;
8. SINGER siuvamos mašinos, rankinės ir kojinės;
9. AUTO-KNITTER — vienintelė mezgimo mašina, kuri yra pritaikyta
visų rūšių siūlams, ĮSKAITANT IR NAMIE VERPTUOSIUS;
10. OLYMPIA rašomosios mašinėlės šių kalbų raidynu: lietuvių, latvių,
estų, rusų, ukrainiečių, vokiečių ir anglų;
11. Vaistai, gaminti Anglijoje, J. A.V., Vokietijoje, Švedijoje, Šveica
rijoje, Prancūzijoje ir TSRS.
Mūsiškis medicinos skyrius įvykdo užsakymus pagal bet kuria kalba
surašytus ir iš Lietuvos atsiųstus receptus.
MES GARANTUOJAME, kad:
1. Pasiųstasis siuntinys bus gautas.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžinsime pinigus arba nemokamai pa
siųsime kitą siuntinį.
3. Visi mokesčiai bus apmokėti čia, dėl to gavėjas Lietuvoje jau
nebeturės nieko primokėti.
4. Prekės bus siunčiamos tik tokios, kokios užsakomos remiantis
pavyzdžiais.
Mūsų kainos jau iš pat pradžių buvo PAČIOS PIGIAUSIOS PASAU
LYJE, jos pigiausios ir lieka, dėl to siūlome visiems lietuviams, kurie iki
šiol užsakinėdavo siuntinius per kitas firmas, tuojau pat
1. parašyti mums ir, VISAI NIEKUO NEĮSIPAREIGOJANT, paprašyti
NEMOKAMAI prisiųsti katalogą, pavyzdžių ir kitokių informacijų;
2. palyginti mūsų kainas ir prekių rūšis prieš užsakant kur nors
siuntinį,
TADA jūs patys įsitikinsite, kad užsakydami per mus SUTAUPOTE
NEMAŽA PINIGŲ.
Specialias nuolaidas taikome visoms labdaros ir šalpos organizacijoms.
Dėl smulkesnių informacijų prašome rašyti Lietuvių Prekybos Ben
drovės vadovybei —

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1A, Hunt Street
London, W. 11
Great Britain

BIRŠTONAS, Independent Lithuania. A Lithuanian resort, which is to be flooted by Ne
munas water-dam.

BIRŠTONO vaizdas ir Nemuno kilpa. Visą kurortą apsems patvinęs Nemunas. (Daugiau
apie Nemuną skaitykite šio nr. 12-13 psl-).
Foto V. Augustinas

PEACE MUST BE BASED UPON FREEDOM OF ALL NATIONS
MEMORANDUM TO THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES
BY THE LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL
In view of the forthcoming visit of Nikita S. Khrushchev, the Prime
Minister of the Soviet Union, to the United States for informal
talks with President Dwight D. Eisenhower, the Lithuanian Ame
rican Council, comprising numerous organizations of American
citizens of Lithuanian descent, considers its duty to state:
First, that it is evident that Premier Khrushchev did not abandon
the policy of aggression and expansion which had been practiced
by his predecessor Joseph Stalin, but, on the contrary, continues the
same policy with the same ultimate aim — Communist domination
of the world;
Second, that Nikita Khrushchev comes to this country not to
prepare the way for international understanding and eventual
peace, but to further his new aggressive campaign against the
Western Democracies which he started on November 27, 1958, by
submitting his ultimatum concerning Berlin to the Great Powers
of the West. This has been clearly demonstrated by the attitude
of Soviet Russia’s Foreign Minister Gromyko at the recent Geneva
Conference, and by the numerous pronouncements of Mr. Khrush
chev himself threatining to destroy countries that will reject his
terms for peaceful existence;

Third, that his absolutely unyielding attitude and aggressiveness
has again been most clearly shown in the article “On Peaceful Co
existence”, under his own signature, in the recent issue of “Foreign
Affairs”.
These facts, in the opinion of the Lithuanian American Council,

indicate that the present ruler of the Soviet Union seeks by his
visit to Washington and his talks with the President of the United
States to enhance his prestige in the world Communist movement,
to propaganda his program for the expansion of power of the Com
munist empire, and to tighten the Kremlin’s strangle-hold on the
enslaved and subjugated nations in Europe and Asia.
The Lithuanian American Council is deeply convinced that this
arrogant challenge by the leader of the Soviet empire can not be
left unanswered — or an impression might be created of weaken
ing of the leading power of the free world in its stand against agressors. The reply to Mr. Khrushchev’s claims and assertions should
be firm and clear, and should be given as wide publicity as pos
sible.

The Lithuanian American Council, therefore, suggests:

1. That the claims by Mr. Khrushchev of the exclusive right of
Soviet Russia to control the destinies of the former free and inde
pendent nations which have fallen under the rule of Moscow,
should be rejected; as a matter of fact, all of them were deprived
of their rights and liberties by force or threat of force and deception,
against the will of the overwhelming majoriity of the people of
those countries and violation of international treaties and oblitions.
2. That the Government of the United States should officially
rectify, point by point, the gross distortons of historical facts which
have been penetrated by Mr. Khrushchev.
/Continued on Page 22
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THE SITUATION OF THE LITHUANIAN PEASANTRY
Extractions from the speach

delivered by Mrs. Alena Devenis,

at the Sixth Congress of the International Peasant Union, Washington, DC

The Lithuanian Peasant Move
ment, born in bondage, under the
yoke of Czarist Russia, played a
very important role in the libera
tion of the nation and of her de
fense after Lithuanian indepen
dence was proclaimed. During the
period of independence the Lithu
anian peasant masses broke out of
the blind alley of class isolation,
backwardness and misery, of igno
rance of national problems, and of
political and social humiliation.
They entered upon the arena of
national life and soon became one
of the main pillars of the organ
ized democratic and independent
life of Lithuania.
...Because of the basic difference
between communism and the agra
rian way of life, Communist agri
cultural policy has been a total
failure in Lithuania today, and
agriculture has not even reached
the level of production attained by
Lithuania in her free independent
days.
Insecure, underpaid, burdened
with quotas that can not be met,
the once proud peasantry of Lithu
ania has become a class of ragged
beggars.
All land is being collectivized
into kolkhozes and sovkhozes,
which serve to exploit the peas
antry and to supply
material
wealth to support the expansion of
the Soviet war machine and the
spread of Communist aggression
throughout the world.
Yes, the theoretical ideals of
communism are pictured as being
very high-minded... The Commun
ist realty, however, is one in which
the kolkhoz peasant makes five to
six hundred a year, (just enough
to buy one pair of boots) while the
commissars get 30 to 40 thousand
rubles. The day is not far off, we
hope, when the proletariat of Lith
uania and of the entire world will
finaly unite to throw off the slav
ery of the new class.
The Populist Peasant Union of
Lithuania has always been in the
leadership of Free Lithuania. And
so it was only natural that when
the Lithuanian underground during
the World War II under German
occupation organized a Supreme
Committee for the Liberation of
Lithuania, the Populist Peasant
Union took a leading part in the
new organization. The Peasant
Union, together with other Lithu
anian Political Parties and move
ments in exile is still a very ac
tive and working member of the

Supreme Committee.
The Executive of the Supreme
Committee has been headed by
K. žalkauskas, 1950-1955, and Mrs.
A. Devenis, 1955-1957, both of
them members of our Party.
Henrikas Blazas, also a mem
ber of our Party, is Secretary-Gen
eral of the Supreme Committee and
editor of its Elta, information let
ter in the US.

The Lithuanian Populist Peas
ant Union regularly hold conven
tions at which a new leadership
is elected for the next two years.
Past conventions have taken place
in Chicago, Ill (in 1949), in New
York City (1951), in Chicago, Ill.
(1954), in Cleveland, Ohio (1956),
and in Niagara Falls, Canada
(1957). In 1959 the convention will
take place on September 3-4 in
Cleveland, Ohio. The last elected
Chairman of the Lithuanian Popu
list Peasant Union is Mr. Liudas
Šmulkštys, of Chicago, Ill.
The party’s Central Committee
meets every month in Chicago, Ill.,
occasionally in New York, and it
maintains
close
contact
with
branches, members and friends in
Canada, Germany, England, Swe
den, France, South America, Aus
tralia and other countries.
The Lithuanian Populist Peasant
Union is represented in the Free
Europe Committee by J. Audėnas.
All of these activities as well as
the party’s press are supported by
donations from our members. Al
though our needs grow larger,
our financial sources are growing
weaker. Because it is now possible
to send parcels to occupied Lith
uania, and Siberia, almost every
Lithuanian family saves its money
to send clothing and medicine to
relatives or friends behind the
Iron Curtain. This is financialy ex
hausting and prevents many of our
sympathizers from being able to
contribute to support our activities
more effectively.
The Lithuanian Populist Peasant
Union is represented in the United
Lithuanian Relief Fund with head
quarters in New York, which has
taken care of immigration and of
sick and aged people, mostly in
Germany and lately in Siberia and
Lithuania. Mrs. A. Devenis is ViceChairman and J. Audėnas is Di
rector.
For many years, the anti-com
munist resistance had placed great
hopes in the Free World, but the

Kas tik turi gerą skonį,

Viską perka pas Lieponį.
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LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
Vedėjas J. LIEPOMIS

Phone: Victory 2-4226

CHICAGO 8, ILL.

3222 S. Halsted St.

J- KAJECKAS, Lithuanian minister in Washington (first row, 2nd from right), during the
International Peasant Union congress.
J. KAJECKAS, Lietuvos ministeris Washingtone, tarptautiniam valstiečiy suvažiavime.

tragedies of Poland, Germany, Hun
gary, Tibet and recently Geneva
meeting point to the hard realiza
tion that liberation must come
from within... Our people in their
captive country realize that with
their resistence they are keeping
open a second front against com
munism. But they are now beginnin to ask: How long must we go
on dying to keep the West free?
They, and we who escaped from
Communism, are acquainted with
Communist deception and treach
ery, and are worried not only for
our forgotten countries behind the
Iron Curtain, but for this idealistic
and unselfish nation, the United
States. When Mr. Dulles was guid
ing American foreign policy, we
knew where he was leading us.
Today, however, we must stop and
ask, in all sincerity:
quo vadis
America?
MR.
J.
KAJECKAS,
d’Affaires of Lithuania:

Charges

...“The peasantry has always
been the foundation and backbone
of the peoples of our respective
countries. It labored for genera
tions from dawn till dusk, with
never any thought of union hours
or union wages. Independence,
freedom and the welfare of one’s
country were always the peasant
ry’s chief aims, and they were
sought after through sweat and
sacrifice. This patriotic section of
the population produced the best
national patriotic leadership. Be
cause of its resistence to commu
nism and russification in the Soviet
captive countries, it was forced
into exile. Though silenced in its
respective countries at present, I
am glad to see that the Interna
tional Peasant Union has else
where survived enslavement by im
perialistic communism. I am also
proud of the role of Lithuania’s
Populist Peasant Union in the
IPU’s work...
MEMORANDUM

Concluded from Page 21

Though the Government of this
country does not fight Soviet Rus
sia’s Communist regime, as such,
or any other type of political sys
tem in foreign lands, yet the ob
vious untruths concerning the es
tablishment of the so-called So
cialist Republics should be cor
rected. As a matter of fact, even
the Communist regime in Russia
itself has been introduced by a
small minority using armed force

against the overwhelming majority
of Russian people — as was con
clusively proven by the results of
the election to the Constituent
Assembly of Russia — and main
tains itself by brutal coercion and
bloody terror.
3. That, specifically, the Soviet
Premier’s lying statements con
cerning Lithuania, Latvia and Es
tonia when he baldly asserts that
these Baltic States are in a similar
position in the Soviet Union as
Texas, Arizona and California in
the United States, should be re
fused. It is a well known fact es
tablished by the Select Congres
sional Committee that the Baltic
States have been overrun by the
Soviet Red Army and forcibly and
illegally incorporated into soviet
Union, in consequence of the Sta
lin-Hitler conspiracy.
4. That attention should be
drawn to the fact that while Mr.
Khrushechev is demanding that
the Western Democracies do not
interfere in the internal affairs of
any part of the Communist empire,
at the same time, he reserves for
himself, the undisputable right to
organize, subsidize and direct sub
versive Communist activities in
countries of the free world in
cluding the United States. The
Lithuanian American Council sug
gests that this double-faced policy
should be emphatically condemned
as one of the main factors disturb
ing international relations and cre
ating a constant menace to world
peace.
The Lithuanian American Coun
cil sincerely appreciate President
Eisenhower’s unceasing efforts in
search of a just and lasting peace,
and has full confidence that he
will not be swayed from his belief,
repeatedly and publicly expressed,
that durable and just peace must
be based upon freedom of all na
tions.
The Lithuanian American Coun
cil hopes that the forthcoming
talks with Soviet Russia’s Premier
will be used by the President as
an opportunity to reiterate these
principles and thus encourage the
peoples of the free world and those
behind the Iron Curtain to join
their forces in the common strug
gle for the ideals of freedom and
democracy.
The Executive Board
Lithuanian American Council
L. šimutis, President
Dr. P. Grigaitis, Ex. Secretary

Chicago, Sept. Io, 1959

Lithuanian Folk Tale
Once upon a time there lived an
old man and his wife, and they had
a daughter whose name was Si
gutė. When the old man’s wife
died, she left Sigutė her cow as a
dowry. The old man soon took an
other wife. Now it turned out that
this wife was really a witch. She
had three daughters. The oldest
daughter had only one eye. The
second had three eyes and the
youngest had four eyes.
The witch hated her stepdaught
er Sigutė, and she always sent her
to the fields to tend cows.
One day, when Sigutė wasleaving
to tend the cows, the witch gave
her a bundle of flax and told her
to spin it into thread and to have
it done by the time she came back.
Sigutė went into the fields and
began to cry.
“Do not cry, Sigutė”, spoke up
the cow. “Take the flax, push it
into my ear, blow in it and it will
all be spun.”
Sigutė pushed the flax into one
of the cow’s ears, blew into it,
and it came out the other ear all
spun and woven! She went home
and brought with her beautiful
roll of linen.
The next day the witch gave
Sigutė two bundles of flax and
told her to spin them. And she
sent her one-eyed daughter with
not learning how Sigute had spun
so much flax.
“Let me clean and curl your
hair” said Sigutė to the witch’s
daughter when they had reached
the fields.
While Sigutė cleaned the hair
of the witch’s daughter she sang:
“Go to sleep, go to sleep,
One little eye!”
And the witch’s daughter fell
asleep. Sigutė then took the flax
and quickly pushed it into the ear
of the cow and blew into it. When
the witch’s daughter awoke, the
flax had already been spun and
woven.
The two girs returned home, and
the witch beat her daughter for
not earning how Sigutė had spun
and woven the flax.
The third day the witch sent her
three-eyed daughter with Sigutė
to the fields.
“Come, let me clean and curl
your hair!” Sigutė said to the
three-eyed daughter after they had
tended the herd for a while.
Sigutė sang again while she
cleaned the girl’s hair:
“Go to sleep, go to sleep,
One little eye!”
One of the eyes of the witch’s
daughter went to sleep. And soon
the other two eyes were closed.
Sigutė now took the flax, pushed
it into the cow’s ear, blew into it,
and it came out the other way spun
and woven. When the witch’s
daughter awoke, she saw the roll
of linen cloth. In the evening this
daughter also received a thrashing
from the witch for not watching
Sigutė.
The next morning the witch sent
out her four-eyed daughter. Sigutė
cleaned her hair and sang:
“Go to sleep, go to sleep,
One little eye!”
One eye closed, then the second
and then the third. But Sigutė for
got abouth the fourth eye. The
witch’s daughter saw how Sigute
went up to the cow, how she push

ed the flax into its ear and blew,
and how the finished cloth came
out. When they returned home, she
told her mother how Sigutė had
spun the flax.
Now the witch told her husband
to kill Sigutė’s cow. When Sigutė
heard it, she went to the barn, put
her arms around the cow and burst
into tears.
“Do not cry, little Sigutė!” the
cow said. “Let them kill me if they
want to. But afterwards you most
search my stomach where you’ll
find a golden apple and golden
ring. These will be your dowry.
Take them and bury them in your
garden.”
When the cow was killed, Sigutė
did as she was told. The next day
she found a tree with golden apples
in her garden. Where Sigutė had
buried the ring there was a golden
well full of green wine. No one
could pick the apples from the
tree As soon as anyone tried, the
boughs rose high out of reach. No
one could reach the wine in the
well either, for as soon as they
lowered a pail into it, the wine
receded deeper and deeper. Only
Sigutė was able to pick the apples
and draw the wine.
Now witch began to hate Sigutė
all the more and forced her to go
into the fields earlier and earlier.
One day the king was passing by
the pasture and saw Sigutė tend
ing the herd. He was smitten by
her beauty and resolved to marry
her. A few days later he came to
the house to make arrangements
for the wedding. The old man was
not home. The witch hid Sigutė
under a barrel in the granary.
The king announced he had come
to marry her beautiful daughter
and asked to see her. The witch
dressed her oldest daughter in Si
gutė’s clothes and showed her to
the king.
The king said she she was not
the one he wanted to marry.
The witch dressed up her second
daughter, but the king would not
have her either.
When the witch brougth in her
third daughter, the king gasped in
terror, for she was very ugly! The
king grew angry at the witch and
threatened to cut off her head if
she did not bring in her beautiful
daughter. There was nothing else
to do but to obey. The witch went
into the granary and uncovered the
barrel.
“You little rat! You little stove
mouse!” she shouted angrily at
the girl. “Come out of the barrel!”
She took Sigutė purposely un
washed and ragged to meet the
king. But when the king saw her
his heart beat faster.
“This is the one I wish to make
my queen,” he said.
The king called in his tailors
and directed them to sew the most
beautiful robes. Then he ordered
the shoemaker to make new slip
pers for his bride.
When all was ready, the king
sent the garments to Sigutė with
the request that she put them on
before he came for her.
The witch again took Sigutė to
the granary and put her under the
barrel. Then she dressed her oldest
daughter in the robes and silppers.
Since the girl’s feet were too large
for the slippers, the witch grabbed

an axe and lopped off the toes.
The slippers were still to tight but
the witch and her daughter waited
for the king to arrive.
When the king did arrive, his
servants put “the bride” in his car
riage, and they all drove away for
the wedding.
As they passed through the for
est a cuckoo alighted in a tree and
began to sing:

“Cuckoo, my dear king! What
have you done?
..Cuckoo! She is not the girl!
Cuckoo! She is the witch!
Cuckoo! Take a look! Cuckoo!
The carriage is full of black
blood! Cuckoo!”
The king stopped to look and
found the carriage occupied not by
Sigutė but by the daughter of the
witch. He ordered her to be trown
out. Then he returned and com
manded the witch to bring Sigutė.
This time the witch dressed her
second daughter and brought her
to the king.
As they rode through the forest
the cuckoo again warned the king,
and he ordered her to be thrown
out, too. The same thing happened
with the witch’s third daughter.
The king became angry and was
about to slay the witch for cheat
ing him. There was nothing else
to do. The witch uncovered the
barrel and shouted to Sigutė:
“You little rat! You little-stove
mouse! Come out from the barrel!”
The king waited for Sigutė to
be dressed, and they drove away
to be married.
The apple tree and the well of
wine followed Sigutė.
As they passed through the forest
the cuckoo sang:

“Cuckoo, my dear king! Cuckoo!
She is the one, cuckoo!
This is your queen!”
After the wedding, Sigutė and
the king lived a long happy life.

Reprinted from:
Lithuanian Folk Tales, compiled
and edited by Stepas Zobarskas,
printed by G. J. Rickard, Brook
lyn, 1, N. Y., p. 24o. $4.00

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

CLEM'S

MARKETS

• Puikios lenkiškos dešros,
šviežiai namuos gamintos.
O 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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SOVIET

INEQUALITIES

Winter In Summer
© Tiesa, July 26, 1958, reports:
“It is impossible to purchase sum
mer hats for men at the ready
wear clothing store in Šeduva. The
salesmen offer winter hats for sale,
saying that summer hats will be
available in the fall.
Child Labor Urged
• In spirit of the fact that child
labor is forbidden by several inter
national conventions, the press &
radio in Soviet-occupied Lithuania
continue exhorting the under-aged
to join the labor force. On March
20, 1959, Radio Vilnius extolled the
high-school students who not only
attend school, but also work in
factories “like real adults.”
Friendship?
• The Central Committee of the
Lithuanian Communist Party sent
a message to the conference of jour
nalists of Soviet-subjugated Lithu
ania. The following desiderata were
emphasized in the message: “We
must... strenghten the friendship of
the Lithuanian nation with the
great Russian nation and with all
the fraternal Soviet nations; to
lead a passionate fight, without any
compromise, against the bourgeois
ideology, against any phenomena of
bourgeois nationalism; to give a
determined rebuke to the slanders
by Western imperialists and their
agencies. The duty of the press is
to disseminate even more intensely
among the masses the ideology of
Marxism-Leninism which has a
tremendous importance in further
improving the political conscious
ness of the people — our main ide
ological weapon in the struggle
against bourgeois ideology, against
revisionism.”
One Egg For 20 People —Happy
Easter in Vilnius
• On March 20, 1959, Radio Vil
nius gladdened the hearts of the
inhabitants of the city with this
generous announcement: “On the
occasion of the holidays, the city
restaurants’ trust will make avail
able to the inhabitants of Vilnius
10,000 Easter eggs.”
Considering that the population
of Vilnius is 235,000, this means
that every 23 inhabitants of the
city had to share one egg supplied
by the city restaurants’ trust.
Students Who Practice Religion
Are Ridiculed
© A Radio Vilnius broadcast of
March 9, 1959 put to ridicule all the
negative types in a high school in
Southern Lithuania. Among poor
students, cigarette addicts and
such, the broadcast included a girl
who practices religion: “A lonely
girl, sad and pale. Who she is? She
is Kristina Mikiolenytė from the
10th grade. And why is she white
as paper? Well, it is the Lenten
season and she’s fasting. Maybe
God will help her to join the ballet
of which she dreams so much?”
Violent Attacks Against Students
• Opposition of the Lithuanian
youth against the new educational
reforms is proved by constant at
tacks in the press of Soviet-occu
pied Lithuania against students
who avoid employment in factories
and kolkhozes. The violence of the
attacks can be illustrated by the
epithets used in just one of the
articles of “Tiesa” (Truth, issue
78). The reluctant students are
called “people of bourgeois past”,
“festering boils”, “shoddy artic
les”, etc.
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Learn more about the country of your ancestors from the

LITHUANIAN WORLD DIRECTORY
by Anicetas Simutis
The most comprehensive source material
about Lithuania and Lithuanians ever assembled in one volume,
this 464-page book is crammed with information on every Lithuanian topic:

history, language, art, music, literature, Soviet occupation, depor
tations, relentless fight for freedom etc.
It contains lists and addresses of several thousand intellectuals,
professionals, parishes, clubs, and associations in the Western World.
The bigger part of Ukraine belonged to Lithuania for centuries- In stamps we see: 1. An
Ukrainian girl in her native costume. 2. An Ukrainian farm-house. 3- An Ukrainian play
ing his native musical Instrument — the Bandura. — Didesnioji Ukrainos dalis Lietuvai
priklausė šimtmečiais. Pašto ženkluose matome: 1. Ukrainietę tautiniais drabužiais, 2Ukrainiečio ūkininko namą, 3. Ukrainietį, griežiantį tautiniu instrumentu bandūra.

It is the only publication of its kind in the English & Lithuanian
languages.
Illustrated, indexed, hard cover.
Postpaid $6.50 from the
Lithuanian Chamber of Commerce, 41 W. 82 St., New York 24, N. Y.

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

Part XXII
In Vytautas’ times Lithuania ex
tended far to the east and included
many lands peopled by Russians.
Vytautas annexed several smaller
countries and Grand Duke Algir
das had to fight to keep them. To
Vytautas’ domain belonged the Re
publics of Pskov and Great Nowgorod in the north and the Duke
dom of Moscow in the east; his
lands extended to the south and
touched the country of the Tartars
and the Black Sea.
It said that once Vytautas the
Great rode into the Black Sea,
thrust his sword into the waves
and declared that thence forward
the Black Sea would belong to
Lithuania.
Despite a lost battle at Worksla
River in 1399, his influence and
respect among the Tartars grew
steadily.
Vytautas the Great on
Vytautas Didysis-

horseback. —

In 1426 Vytautas the Great
marched eastward, intending to
seize more Russian lands. He be
sieged the town of Pskow, but un
able to take it, accepted instead
a tribute in the sum of 1,000 rubles
(a vast amount of money in those
days). His son-in-law, the Duke
Wossilij of Moscow, died the fol
lowing year and Vytautas was bent
upon absorbing the entire dukedom
of Moscow. However, his widow
daughter Sofia persuaded him to
desist and assume instead the
guardianship of Duke Wossilij II.
In his eastward forays Vytautas
reached the towns of Tula, Kaluga
and Riazan, and the town of Great
Nowgorod paid him a tribute of
10,000! The lesser dukes did not
dare to resist at all; they simply
opened the doors of their castles
and proclaimed Vytautas their pa
tron.

The Russian population confess
ed the Orthodox faith and had
their metropolits at Kiew and
Moscow, while the others in the
state were Catholics. This caused
some confusion among the citizens.
Vytautas attempted to reunite the
Western and Eastern churches. He
conferred with the Orthodox Pa
triarch in Constantinople and sent
the metropolit Cemblak to the Ec
clesiastical Council at Constance
(1418), but no positive results
were achieved. Reunification came
much later, at the end of the 16th
Century.
(To be continued)
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JONAS JURGILAS, M.D.
10718 White

Oak Ave.

(kampas Chastworth Blvd.)
GRANADA

Linkėjimai

.. taupytojams ir skolintojams ..

CRANE SAVINGS &

HILLS, CALIF.

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

LOAN ASS'N
B. R. PIETKIEWICH,

President

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

10—12 priešpiet ir 2—4 popiet..
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2555 W. 47th St.,

Chicago 32, Ill.

PERSONA NON GRATA
Now that the din and smoke has
cleared since Gaspadin Nikita
Khrushchov toured and left these
United States — everywhere with
a legion of hoplites to safeguard
his borsht-fed person — it is time
for some of us to catch our breath
and take stock of the situation.
The Leit Motif of the whole
Khrushchov rhapsody was the re
frain :
We want peace we are peaceful.

This refrain was sung vocifer
ously on both sides. However, the
circumspect bystander
recalling
history since the year 1939, on se
veral continents, noted a discrepant
variation that spoiled the tune:
somebody was an unregenerate
liar.
Sober elements of the population
stood apart and regarded
the
Khrushchov visit with some mis
givings, with distrust, and took no
part in the welcoming festivities;
others, transplanted victims of
Soviet Communism, stood by in a
cold rage, baffled by the motives
of such an insolent parade; scrap
ed, gushed and fawned over the
rude peasant Khrushchov until he
himself turned away with con
tempt.
Students of the political scene
were in a quandary. Supposing
Khrushchov’s coming was in good
faith and honest, supposing he
meant what he said and in truth
desired peace with the U. S. and
the world — what then of the
peoples within the Soviet bastion,
imprisoned Lithuania, Latvia, Es
tonia, et al, whose lands were
taken by conquest and incorporated
within the body of Russia? Obvi
ously they were not included in the
peace plan. Was their seizure to
be recognized by the parties ar
ranging the peace and were they
to be relinquished to the Soviet
Union as fair prizes?
In a word, could Khrushcheov
keep his conquests? A historical
analogy was noted: within memory
Hitler layed waste to Europe and
declared it his own. Had the U.S.
at that time courted Hitler’s
peace, would it not in a sense re
semble the peace we have before
us now? Peace at th expense of
the already fallen victims?
Cynics turned away at this latest
piece of coexistential mockery, put
away their books and experience,
and said: What is the use? What

hope was there now for the libe
ration of the Communist-occupied
world when the free world was
seeking Communist favor?
Lithuanians, Latvians, and Es
tonians, standing shoulder
to
shoulder in a twenty-year-old
struggle for liberation were willing
to take Khrushchov at his word.
If Khrushchov was for peace, let
him repatriate the forced labor de
portees in Asiatic Siberia, let him
make restitution of the wealth and
properties he has seized, let him
with draw the Red Army from the
countries he unlawfully rules, let
him and his Commuists seek the
borders of 1939 Russia and there,
among their own, practice the
Communism they so dearly cherish.
Until that time, Gaspadin Khrush
chov was a persona non grata.
Cold Spectator

Namų, automobilio, baldų
ir kitokio draudimo reikalais
visuomet kreipkitės

ANTANAS F. SKIRIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE
Taip pat apskaičiuojami taksų
mokesčiai.
Kreipkitės telefonu PL 4-1377
arba ištaigoje
9204 S. Broadway, Los Angeles, Gal.

Michigan Farm Cheese
Dairy, Inc.

FOUNTAIN, Mich.
Telephone: Fountain 2301
John Andrulis, President
Angie Andrulis, Vice-President

Gaminami tikri ir nepaprastai ska
nūs lietuviški sūriai.
Taip pat gaminam
didelius s;rius subuvimams ir
toms progoms
pagal užsakymą.

ki

Užsisakykit, tada patys įsitikinsite.

LITHUANIANS
• Stasys Baras, well known
Lithuanian operatic baritone, will
star in a Lithuanian production of
Verdi’s II Travatore in the role of
Manrico. Cther concert commit
ments will take him on tours
through the U. S. His last major
engagement was in Hamilton, Ca
nada, before a Lithuanian audience.

• The first volume of A Dialec
tical Atlas of the Lithuanian Lan
guage is nearly ready for publi
cation. Other works in preparation
for reissue include the K. Sirvydas
Lithuanian Dictionary, an anony
mous Lithuanian grammar (1737)
and translations from the Bible by
J. Bretkūnas.

• Boston’s Christian Science
Monitor carried a four-part artic
le on Editor M. Canham’s trip to
the Soviet Union in which mention
is made of an entry in the visitor’s
book at the American Exhibit in
Moscow. The Lithuanian visitor
wrote: “We are Lithuanians. We
read and write what the govern
ment tells us to. We are dissatis
fied. We look forward to the times
when we can again direct our own
destinies.”

MAKE NEWS
, • Governor Furcola of Massa
chusetts named Teofilė Aukštikal
nytė Gerutienė, of Worcester, Mass,
to a $10,000 per year post on the
Parole Board. She had formerly
been employed in Worcester’s
County Register of Deeds.

• Marija Remenčienė, Brazil, S.
America, is a weaver of Lithuanian
national costumes which are known
for their tasteful colors and ori
ginality.
©Prof. Stp. Kolupaila of Notre
Dame University was one of sever
al hundred hydrologists attending
the Eighth International Hydrolo
gical Research Congress in Mont
real Canada.
• A film entitled The Crusaders
is being shot in Poland and is
scheduled for completion on the
550th anniversary of the Battle of
Tannenberg (1410) in which the
Teutonic armies were routed by
Lithuanian and Polish forces under
the field command of Vytautas the
Great of Lithuania. This battle
will be depicted in the motion pic
ture.
• Vytautas Grikietis, Chicago,
Ill., is preparing a film documen
tary of Lithuanian life and activity
in Chicago.

• Raimundas Vertelka, eight
year-old Chicagoan, was one of the
finalists in a piano playing contest
sponsored by the Chicago Tribune.
— Manigirdas Motekaitis, a student
at De Paul University, won a gold
medal in the Chicago Tribune’s
musical festival in the piano divi
sion. He ater returned to win a
second medal over other finalists.

Rafael Sealey, native of Yorkshire, Eng
land, is a scholar of history and philoso
phy. His interests in Greek have influ
enced him to study Lithuanian (he speaks
and writes Lithuanian).
At the present
time Mr. Sealey is a professor of ancient
history at the University of London. He
is married to Lith. poetess Danguolė Sadūnaitė (See p. 9).
Prof. R. Sealey, bestudijuodamas susido
mėjęs lietuvių kalba, išmokęs skaityti ir
rašyti lietuviškai, vedęs lietuvaitę poetę
D. Sadūnaitę (ž. psl. 9) ir prisidedąs prie
lietuvių kultūros propagavimo.

P. V. RAULINAITIS
Insurance-Real Estate-Tax Returns
Telef.: NO 2-5433

• Large crowds attended an art
exhibit by Jonas Rimša in Buenos
Aires, Argentina. Among those who
came to see Rimša’s paintings was
German film star Susanne Kramer.
Both Miss Kramer’s and the Lithu
anian artist’s photos appeared in
the daily Noticias Graficas. — A.
Valeška exhibited his stained glass
studies and other works at a reli
gious art and literature show at
Notre Dame University. He is now
decorating St. Filomena’s Church
in Chicago.
• Dr. V. Sruogienė has an invi
tation to teach the Russian lan
guage at Aurora College. — Engi
neer Jonas Rugis, Rosary College,
Chicago, in addition to teaching
Analytical Chemistry and Russian,
will lecture on Russian literature
this semester. — Dr. Juozas Navic
kas, Hartford, Conn., has been of
fered a professorship at King Col
lege, Wilkes-Barre, Pa., where he
will teach Philosophy and the His
tory of Philosophy. He is a gradu
ate of New York’s Fordham Uni
versity and Louvain.

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

Baigiama spausdinti
STEPO ZOBARSKO
parengta lietuvių prozos antologija
angiškai
SELECTED
LITHUANIAN SHORT STORIES
Kaina $5.
Galima gauti pas redaktorių Stepų
Zobarskų ir Lietuvių Dienų admi
nistracijoje:
9204 So. Brodway, Los Angeles 3,
Cailifornia.

LITHUANIAN-LATVIAN EXHIBIT. At the University of Auckland, New Zeland, Lithuanian
and Latvian students presented a Lithuanian-Latvian week. A display of folk art and
works by artists was featured in the University library. They also presented a dinner
of Lithuanian foods with a program of folk dances, songs and movie about LithuaniaNaujojoje Zelandijoje Auckland© universitete lietuviai ir latviai studentai surengė
lietuvių-latvių savaitę. Be parodos un-to bibliotekoje (žiūr. foto), buvo išstatyta dailinin
kę V. Rato, H- Šalkausko, A. Vaičaičio ir T. Zikaro darby; suruoštas vakaras, kuriame
G. Procuta skaitė paskaitą apie Lietuvą ir Latviją amžių bėgyje. Pašokta liet, tautinių
šokių, dainuota, rodyta filmas apie Lietuvą, paskum — taut, valgių vakarienė. (G- P.)

• T. J. Rakštis, Coloma, Mich.,
has been named Midwestern Editor
of the Nationwide Trade News
Service Corporation. He is a grad
uate of the University of Michigan
(BA) and Northwestern University
(MA Journalism).

eDr. Al. Grinius was voted a
member to the International Pa
thologists Union in Washington,
D. C.
• Mayor Norris Paulson of Los
Angeles (not a Lithuanian him
self) voiced the sentiments of tens
of thousands of foreign-born Ame
ricans when he courageously faced
the visiting Nikita Khrushchev and
confronted him with the statement
“You’ll not bury us, we’ll not bury
you”. His good sense and presence
of mind before the Soviet dictator
marks him as a fine American and
friend of freedom.

• Mnsgr. L. Tulaba, Rome, cecebrated a Solemn Mass of thanks
giving at Holy Cros Church, Chi
cago, Ill., in observance of his Sil
ver Sacerdotal Jubilee.
He was born in Lithuania, a Cum
Lande graduate from Vilkaviškis
Theological Seminary in 1934, he
was sent for further study in Kau
nas, then to Rome, Italy, to the
Pontifical Bible Institute, receiving
his degree in Sacred Scripture in
1938. Returning to Lithuania he
taught at the Vilkaviškis as well
as Kaunas Theological Seminaries.

In 1942 he was appointed Rector
to the Vilnius Seminary. Later he
went to Germany. In Italy he was
assigned to the teaching staff of
the St. Casimir Theological College
n Rome. He was raised to a do
mestic prelate by the late Pope
Pius XII with the title of Monsig
nor on January 24, 1951.
(V. L.)

PIVARONAS
BAKERIES
MODERNIŠKAI ĮRENGTOS KEPYKLOS

Kepa lietuvišką ruginę Ir kitokių rūšių duoną,
pyragaičius, tortus ir kitokius kepsnius.

4622 So. Marshfield Ave.
CHICAGO, ILLINOIS.
Telephone FRontier 6-1622

Lietuviai rengiasi demonstracijai
Bostono gatvėmis ryšium su Chruš
čiovo vizitu JAV-se. Pavergtų tau
tų demonstracija įvyko rugsėjo 19.
Dalyvavo lietuviai, latviai, ukrai
niečiai, lenkai, čekai, vengrai, ru
sai, — viso apie 2.000 asmenų; lie
tuviai sudarė trečdalį.
Po mitingo miesto sode, organi
zuotai su vėliavoms ir plakatais
demonstrantai nužygiavo į Bostono
Katedrų, kur kardinolas Cushing
atlaikė pamaldas ir pasakė reikš
mingų pamokslų.
THE LITHUANIANS, preparing for de
monstrations against Khrushchov's visit,
in Boston, Mass.

PROTESTO DEMONSTRACIJOS
Atkelta iš 3 psi.
Po pasišvaistymo Washingtone ir New yorke
raudonasis diktatorius atskrido į JAV vakarus
— Kalifornijų, kur pradėjęs nuo Los Angeles
pasiekė San Franciskų ir iš ten su savo propa
gandiniu kromeliu pasuko į JAV vidurį — že
mės ūkio valstybes. Daugiausia karčių piliulių
“svečiui” patiekė Los Angeles miestas, kur
ypač atvirai ir nevyniodamas į vatų pašnekėjo
majoras Poulson. Neatsiliko ir Los Angeles
lietuviai su iktais pavergtųjų kraštų atstovais,
čia veikia vad. American Committee for Free
dom of Enslaved Nations, kurio vicepirminin
kas yra liet, atstovas A. Skirius.
Prieš Chruščiovui atvykstant komitetas su
ruošė spaudos konferencijų, kurioj nušvietė,
kokių imsis priemonių parodyti, kaip paverg
tosios tautos traktuoju komunistinį diktorių ir
jo melu ir smurtu paremtų politikų. Kai kurie
laikraščiai paskelbė lenkų atst. Novakovskio
ir Antano Skiriaus nuotraukas ir atpasakojo
lietuvių atstovo pareiškimų, kad jei Los An
geles m. policijos vadas neleis demonstruoti
savo nusistatymo Chruščiovo atžvilgiu, tai jie
piketuos patį policijos vadų. Padėtis darėsi
labai įtempta. Policijos vadas sutraukė šimtus
policininkų “svečio” apsaugai, kuris vėliau
skundėsi buvęs tikrame kaip policijos arešte.
šeštadienį po pamaldų lenkų bažnyčioje per
miestų, A. Skiriaus vadovaujami, pasileido
apie 30o automobilių su įvairausiais plakatais,
kaip LAISVĖS LIETUVAI!, CHRUŠČIOVO
KOMUNISTAI PAVERGĖ LIETUVĄ, su pla
katais, kiek jie deportavo Sibiran žmonių ir pn.
Nors karavanas važinėjo miesto gatvėmis
per 2 su puse valandos, nesutiko nė vieno po
licininko, — visi jie saugojo Chruščiovų.
Demonstracijų foto nuotraukomis ir aprašy
mais atžymėjo am. spauda. Viskas praėjo be
incidentų, kultūringai, čia aktyviai pasireiškė
vietos ALT pirm. A. Raulinaitis, Barmų šei
ma, A. Gustaitis, J. Kojelis, Dabšys, R. Jasiukonis ir kt. Lietuvių automobilių buvo daugiau
sia. Lėktuvas skraidė viršum miesto su didžiu
liu šūkiu: LAISVĖS PAVERGTIESIEMS!
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Daug lietuvių asmeniškai ir organizacijų
vardu pasiuntė laiškų Los Angeles miesto bur
mistrui dėkodami už jo drųsų ir nepataikūniškų
Chruščiovo priėmimų, o papeikimus tiems, ku
rie stengdamiesi prisigerinti, iš didelio manda
gumo išėjo iš mandagumo ir demokratijos ri
bų.
(A. K.)

PROTESTO DEMONSTRACIJA prieš komunistę diktatorię Chruščiovą, besilankantį JAV-se.
Dalyvavo per 10.000 žmonię. Akad. skautės ir ateitininkai neša savo vėliavas perištas
gedulu; gedulu perrištos ir dalyvię rankovės.
Foto V. Bacevičius
A DEMONSTRATION in Cleveland in protest of Khrushchov's visit to the US. It was
attended by 10.000 people.

LIETUVIU
f

RADIJO

PROGRAMOS,

kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis''.

Los Angeles, Calif.

Detroit, Mich.

LITHUANIAN MELODY HOUR
Šeštadieniais-Saturdays 8:45—9:15 A. AA.
KBLA Radijo Stotis 1490 kc.
Direktorius Bruno Gediminas, 4023 W. 60
St., Los Angeles 43, Calif.
AX 5-2260
Reikalų vedėjas — George Rudelis, 5uz7
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 kic.
Sekmadieniais 7-8 vai. vakaro.
Programos vedėjas - Juozas O.šauskas.
Reikalų vedėjas ir pranešėjas:
Leonardas Hartvigas
17 Eagle St., Amsterdam, N. Y.

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"
Girdima Marylande ir Washingron, D.C.
Sekmadienių popietėmis 3:30-4:00
WBAAD 750 kiiocycles
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.
Sekmadieniais — 8~9 vai- rytą.
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., Hil.side, N. J.
Tek: 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. 7:00-8:00Visos programos iš
WOPA Stoties 1490 klę. A. M. 102-7 F. M.
7159 S. Maplewood Aye., Chicago 29, III.
Tel.: HEmlock 4-2413.

The First iLthuanian Radio Program in
Pittsburgh, Penn.
Pittsburgh, Penn. - WPIT - 730 ki.ocycles.
Sekmadieniais 12:30—1:00 p. p.
Programos vedėjai:
Povilas ir Geitruda 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 Stempuži;
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. Ki; šteinas, sekr. 213 Berlin St.
(21); Br. Krokys, narys 10 Dudley St. (5).
Programas praveda valdybos nariai ir šie
^edėjai:R. Gaidytė, St. Ilgūnas, D. Šiurilienė, H. Žemelis.

Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa
BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WDAS — 1480 ki.ocycl.
Sekmadieniais nuo 6:30 iki 7:00 vaka.o
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, Brasil

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
Kiekvieną sekmadienį nuo 1 iki 1:45 pp.
WHLO stotis, Niagara Falls, N. Y. Banga
1270. Programos ved. 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 Si
.’/aterbury 2, Conn.

LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA
WATR, Waterbury, 1320 kilocycles.
Kiekvieną šeštadienio vakarą
w.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 pravedim ■>
susidariusių nepatogumų, persikėlė į nau
ją vietą ir susijungė su

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

Richmond 9-1061

Mes čia patarnausime savo draugams lie
tuviams su tuo pačiu nuoširdumu ir simtija kaip ir anksčiau.
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"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.
»
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JUNGT. AMERIKOS VALST.:

Ba.timore, Md. — A. Cesonis, K. Bradunas.
Brooklyn, N. T.— J. Pašukoms, L.A.P. K.ubo Spaudos Kioskas, J. Ginkus.
So. Boston, Mass. — D. Giedraitis, J. jokubaitis Run J. Klimas, S. Minkus.
Chicago, III. — K. Babickas, Ba.ys Biazdžionis, A. Kaitanas, J. Karveus, S.
Metricks, St. Penčy.a, Marginiai, P. bve.nys, Terra, B. Urbonas, V. Būtėnas.
Cicero, Iii- — K. P. Deveikis, J. Memenąs.
Cleveland, Ohio — Dirva, V. Pociūnas.
Detroit, Mich- — Gaiva, Neringa, 61. An
thony's Parisn 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. P.eč
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. Smoiskis
"Tėviškės Žiburiai", Time Cigar Store, \i
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. Gee.ong — L. Bertašius.
St. Kiida — P. Bienkevičius, N. Butkuna.
Sydney — Kun. P. Butkus.
Adelaide, Edwardstown, — A. Kubilius.
Rivervale, W. Australia — Kun. L. Kemešu.
Williamstown — Kun. L. Vaseris.
Cabramatta — J. Skirka.
Brisbane — K. Stankūnas.

tasmanijoje:
Hobart — A. Munčelis.
ITALIJOJE:
Rome — Kun. V. Mincevičius.

NAUJ. ZELANDIJOJE:
Auckland — G. Procuta.

VENECUELOJE:
Rev. A. Perkumas. Z f omeika

JONES & HAMROCK
MORTUARY

Visais draudimo reikalais
kreipkitės pas
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ANTHONY F. SKĖRIUS

NEW TELEPHONE NUMBER
Richmond 9-6091

9204 S. Brodway, Los Angeles 3

PLATINTOJAI

ISPANIJOJE:
Madrid — Kun. K. Patalavičius.

COWLEY & CASPER

Laidotuvių Namas

“LIETUVIŲ
DIENŲ“ ŽURNALO
IR LE.DYKLOS LEIDINIŲ
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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.

LIETUVIU

DIENOS
OCTOBER/SPALIS

‘MW

LITHUANIAN WAY-SIDE CHAPEL-CROSS

IN

CHICAGO

1959

