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SKAITYTOJAI RAŠO
Patiko Vlado Šlaito poezija

..."Aš buvau nusistatęs nebesiyst nė 
vieno cento žurnalui -—■ nes man nusibo
do atbuli kalnieriai, kurie, begiedodami 
"galiufkas", įgrumzdė mus, tėvynės lais- 
vintojus, į caro "pestungę" (senais laikais). 
Tačiau susidūręs su Vlado Šlaito eilėmis 
žurnalo lapkr. mėn. laidoj, -—- suminkštė
jau ir ... čia įdedu bent $5 už jo eiles.

Padėkokite Vladui — ne man.
Jūsų pražilęs tėvynainis (be tėvynės)

W- Covina, Calif. J. Degutis
Red. pastaba: Neteisingas skaitytojo J. D. 
kaltinimas mūšy žurnalui už "senus lai
kus", už kažkokias "galiufkas" ir "pes- 
tunges", kuriy prasmė neaiški, bet laišką 
dedame, norėdami parodyti, kad kartais 
poezija gali ir labai piktas širdis suminkš
tinti...
Podres ne šių metų herojus

Šiandieną gavau tik ką šviežią ir labai 
įdomų LD numerį. Pats kulminacinis punk
tas — mūšy rašytojų kapai. Ir bendrai 
visa žurnalo medžiaga labai įdomi.

...Beisbole esu alkoholikas. Vasary sek
madienius ir vakarus praleidžiu stadijone- 
Tad su dideliu dėmesiu puoliau skaityti 
Gustaičio straipsnį apie Podres...

Kad Podres buvo herojus 1955 m-, tai 
tikra tiesa. Šiais metais Sherry ir Drysdale 
atnešė Los Angeles Doggers komandai 
pergalę- Lemiamos rungtynės tarp minėtų 
komandų buvo ne Los Angeles kolizėju- 
je, bet Chicagoje —- lietuviško Bridgepor- 
to pašonėje esančiam Cominskey parke. 
Jas laimėjo Los Angeles Dodgers ir he
rojumi buvo L. Sherry, jaunesnis už Pod
res vaikinas. V. B.
Chicago, III.
More about Podres
Dear Sir:

Your November issue of Lithuanian Days 
carries an article on John J. Podres, of 
baseball fame, playing for the Dodgers. 
The article is complimentary to your 
magazine and not forgetting Mr. Podres. 
As a Lithuanian, I am proud to know 
one who showed up so well in the 
national pastime and the article appearing 
in your magazine does us all good to 
read of his accomplishments.

In this same issue you mentioned brief
ly, Johnny Unitas, of the Baltimore Colts, 
the last years foot ball champions. The 
object of writing at this time is I for 
one would appreciate an article on the 
life and his reputation as a foot ball 
great along the same lines as you had 
on Podres. The reason is as follows.

Recently while I was visiting my broth
ers in Detroit, they told me a sports 
news broadcaster appearing on one of 
the local TV stations, mentioned some of 
the sport players of foreign extraction 
and Unitas was mentioned as being of 
"Greek origin". Which disappointed many 
Liths who knew better, but nevertheless 
felt an injustice was done in describing 
him as a greek and some of the Liths 
were subject to some digs as result of 
this broadcast-

Several months ago, the Saturday Eve
ning Post carried a series of articles about 
Johnny Unitas which done him justice. 
Would it be asking too much of you to 
carry a story such as you have about 
Podres. C- J. Sorok
Cleveland, Ohio.



LIETUVIŲ DAILĖS SKYRIUS tautŲ bendravimo festivalyje Chicagoje lapkr. 15. dieną. Da
lyvavo 80 tauty. Lietuviškas skyrius buvo įvairus, originalus ir turiningas. Visus labai 
imponavo lietuvišky valgiy stalas, kurio tortai ežiukai traukė praeivio akį. Nuotraukoje

vyriausia organizatorė sklt- Z. Juškevičienė tarp studenčig skaučiŲ, kurios reprezentavo 
ir talkininkavo. Foto V. Noreika

LITHUANIAN ART EXHIBITION at the Nation' Friendship Festival in Chicago, Illinois-

TAIKOS TALKININKAI
Taika į pasaulį neateina nei kaip vidurvasario giedra, nei kaip 

vakaro ramybė. Taika neateina į žmogaus širdį kaip gamtos dovana. 
Ji reikia vertai užsitarnauti, jai reikia parengti dirvą, taiką reikia 
šaukti širdin ne grūmojimais ir grasinimais, bet švenčiausia malda 
ir švelniausiu žodžiu.

Taiką atneša ne karas — po karo esti tik griuvėsiai. Po karo esti 
nugalėtojai ir nugalėtieji. Tikrąją taiką atneša tiesa. Kur nėra tiesos, 
ten negali būti nė taikos, pasakė vienas rašytojas PEN klubo konfe
rencijoj. Savo tautai ir pasauliui jis šaukė “teisingos taikos”. Bet pa
saulis, komunizmo padalintas į du lagerius šiandieną kiekvienas 
šaukia “savo” taikos.

Prieš du tūkstančius metų angelų giesmėje nuskambėjo taikos ir 
ramybės evangelija. Bet su sąlyga. Ir toji sąlyga ne ginklas ir ne 
pergalė, ne vergija ir ne mirtis priešui, — toji sąlyga— garbė Dievui 
aukštybėse! Garbė, giesmė, malda Dievui aukštybėse ir tik tada — 
taika žemėje ir ramybė. Ne kapų ir ne nugalėtojo ramybė — ra
mybė geros valios žmonių. Kas ateina su bloga valia, tas neša ne 
taiką ir tas neturi ramybės savo širdyje. Jis visus įtarinėja, jis visur 
mato priešus ir apgaulę, jis visus vadina melagiais, nes puikiai žino, 
kad kiekvienas jo žingsnis turi pamint tą, kuris jo neklauso ir kiek
vienas jo žodis duria jo gomurį kaip usnė ir dilgo jo sąžinę kaip 
dilgė. Jis grūmoja kiekvienam, kuris jo neklauso, jis kviečia pasaulį 
nusiginkluoti, pats negalėdamas saugiai žengti be ginkluotos apsau
gos nė žingsnio. Jis įeina į UNO rūmus, lydimas policijos ir vilioja 
tautų atstovus “taikos” “savos” taramios taikos pažadais...

Bet jo “taiką” į Pabaltijo tautas ir į Vengrija atnešę tankai tik 
laukia naujo ženklo. Tai yra ne taikos, bet mirties nešėjas.

Sakydavom — Ex oriente lux. O dabar — ex oriente mors et te- 
nebrae. Senovėje iš Rytų ėjo išminčiai sveikinti gimusio Taikos Ne
šėjo. Šiandieną šviesa — iš Vakarų. Iš Vakarų keliauja didžiausios 

demokratijos valdovas, nešdamas taikos ir tautų broliškumo misiją 
į Aziją , į Afriką ir į padalintą Europą.

Visas “geros valios” pasaulis yra jo talkininkai.
Į tą didžiąją “taikos talką” tiesia rankas ir laisvieji ir pavergtieji.
Laisvės ir taikos šaukia rytai ir vakarai, nes kur nėra laisvės, ten 

negali būt nė taikos. “Tikroji taika tiek tautoms, tiek asmenims ateina 
tik tada , kai yra vykdomas teisingumas, artimo meilė, kai paisoma 
moralė”, — sako Amerikos Katalikų Episkopatas savo rašte “Laisvė 
ir taika”. “Nors mes galime naudoti tuos pačius žodžius, bet mes 
nekalbame bendra kalba. Sakydami “taika”, komunistai supranta pa
sidavimą jų programai. Tardami “draugiškumas”, jie galvoja, jog 
jų partneris turi priimti jų sugyvenimo formulę.”

“Jūs turite priimti mano propoziciją!” — sako atvykėlis iš rytų. Tai 
yra grasinimas ir prievarta, tai yra karo skelbimas!

“Mes turime dalintis laisvės ir žmoniškumo idealais”, — sakoma 
tame pas vyskupų rašte. Tai yra tikrųjų taikos talkininkų noras.

Taikos talkininkai yra visi tie, kurie sutikę svečią iš vakarų veda 
jį į savo šventovę, ten atiduoda garbę Aukščiausiajai Esybei ir tik 
po to vaišinasi ir kalba apie taiką ir bičiulystę.

Taikos talkininkas yra tas Indijos studentas, kuris svečią iš vakarų 
nupiešė panašų į taikos skelbėją angelą, nes jis tiki, kad taika ateina 
iš dangaus, ne iš žemės, iš geros valios širdies, ne iš tulžies ir pagie
žos.

Ir tie rytų valdovai, kurie laukia Pax ex occidente, ir tasai 
Poznanės sukilime kritęs lenkas, ir Sibiro taigoj tremtinys lietuvis, 
ir krikščionis, ir mahometonas, ir Izraelio sūnus ir anas indas stu
dentas, — jie visi yra tikrieji taikos talkininkai, nes jų širdyse gera 
valia, nes ant jų vėliavų išrašyta žodžiai laisvė ir tiesa.

Taika neateina kaip vėjas, ji išauga kaip šiltadaržio gėlė ir ji ap
gaubia žmogų kaip dangaus dovana.
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DR- MARIJA GIMBUTIENĖ, iš JAV dalyvavusi archeolo
gy kongrese Prahoje 1959 spalio 5-11 d. Ta proga ji 
aplankė ir daugiau Europos valstybiy. Žiūr. čia spaus
dinamą pasikalbėjimą. Foto prof. Jaždževvski

DR. M. GIMBUTAS, from USA, attending the Con
gress of Archeollogists in Prague.

Dr. Marijai Gimbutienei neseniai grįžus iš 
Europos, “Lietuvių Dienų” redakcija patiekė 
keletu klausimų, į kuriuos mūsų mokslininkė 
glaustai, bet išsamiai ir įdomiai atsakė.

—Kokius kraštus aplankote, kas Jus siuntė 
ir kokiu tikslu vykote?

—Buvau Čekoslovakijoje, Austrijoje, Lenki
joje, Anglijoje. Be to, labai trumpam buvau 
sustojusi Olandijoje, Belgijoje ir Prancūzijoje.

Pagrindinis kelionės tikslas buvo tarptautinė 
archeologijos konferencija Čekoslovakijoje ir 
paskaitų bei seminarų ciklas Anglijos ir Ško
tijos universitetuose: Londone, Oxforde, Liver- 
pooly ir Edinburge. Prie šių tikslų dar pridė
jau studijinę kelionę po Lenkiją, bei apsilanky
mą, Suvalkų krašte.

Tarptautinė konferencija Europos neolito 
kultūroms tirti buvo suorganizuota UNESCO 
žinioje veikiančios “Union Internationale de 
Sciences Prehistoriąue et Protohistoriųue”. Ji 
parinko po vieną ar du Europos proistorės spe
cialistus iš kiekvienos valstybės. Skridimą per 
Atlantą ir kelionę iki Čekoslovakijos finansavo 
National Science Foundation Washingtone. 
Pačią konferenciją surengė ir finansavo Čeko
slovakijos Mokslų Akademija. Tiek į Čekoslo
vakiją, tiek į Lenkiją ir kitur vykau Harvardo 
Universiteto ir Council of World Archeology 
vardu. Lenkijoje buvau Lenkijos Mokslų Aka
demijos bei Panstwowe Muzeum Archeologicz- 
ne ir kitų muziejų svečias.

—Kokio pobūdžio buvo toy tarptautinė 
konferencija ir kodėl ji buvo Čekoslovaki- 
oje?

—Tai buvo pirmoji konferencija, paskirta 
neolito kultūrai tirti. Apsiribota laikotarpiu 
tarp 4000 ir 2o00 m. prieš Kristų. Joje dalyvavo 
27 užsieniečiai iš 18 valstybių (2 iš JAV, 2 iš 
Anglijos, 2 iš Prancūzijos, po vieną iš Danijos, 
Švedijos, Šveicarijos, Rumunijos, Jugoslavijos, 
du iš SSSR ir t.t.) ir 6 čekai. Konferencija pra
sidėjo spalio 5, baigės spalio 14.

Susirinkę Prahoje, po valandos buvome iš
vežti į Mokslų Akademijos rūmus, esančius 
Liblice prie Melnik fžiūr. nuotrauką), apie 
dvi valandos kelionės nuo Prahos. Ten gyve-

RŪMAI, kuriuose vyko archeology konferencija. XVIII a. 
pilis. Erdvūs, patogūs kambariai, bet be telefono, be 
radijo ir televizijos- Visus dalyvius supo ramybė ir dar
bo nuotaika, kaip ir tinka senovės tyrinėtojams.

BUILDING where the Congress of Archeologists was 
held.

ARCHEOLOGŲ KONFERENCIJOS DALYVIAI vakariečiai 
ties Narodni Museum Prahoje- Iš kairės: dr. Lili Kaelas, 
Goteberg, Švedija, dr. Elyn Daniel, Cambridge, Anglija, 
Dr. P. R- Giot, Rennes, Prancūzija, Dr. Irwin Ccollar, 
Bonn, Vokietija, Dr. J. D. van der Waalls, Olandija, Dr-

W. Glasbergen, Amsterdam, Olandija, Dr. Stuart Pig
gott, Edinburgh, Švedija- Foto M. G.

WESTERN MEMBERS of the Congress of Archeologists 
at Prague, Czechoslovakia.

SU EUROPOS ARCHEOLOGAIS
Dr. Marijos Gimbutienės įspūdžiai iš archeologu kongreso 

ir iš kelionės po Europos kraštus

nome atskirti nuo pasaulio visą savaitę, bend- 
dravome, skaitėme referatus ir diskutavome iki 
vėlos nakties. Valgėme ir gėrėme karališkai, 
kambarius turėjome su visais patogumais (tik 
be telefono, radijo ar televizijos). Dienos buvo 
saulėtos, tebežydėjo rožės, dangiškai mirgėjo 
prieš rūmus tvenkinys. Kažin, kuri kita šalis 
vakaruose galėtų suteikti tokį komfortą kon- 
feruojantiems mokslininkams? Tokioms moks
lo šakoms, kaip archeologija, vakarų valstybė
se auksas upeliais nebėga; tuo tarpu Čekoslo
vakijoje ar Lenkijoje lėšų pakanka, šiose vals
tybėse fantastiškai daug lėšų skiriama arche
ologinėms institucijoms, kasinėjimams ir kon
ferencijoms. Nenuostabu, kad net ir tarptauti
nės konferencijos pradedamos rengti ten.

Iš Liblice autobusais vykome į įvairias svar
bias kasinėjimų vietas Bohemijoje ir Moravi
joje. Brno mieste buvome universiteto svečiai 
ir čia dvi dienas vyko konferencija. Vėliau 
pervažiavome visą Moraviją ir Slovakiją ir 
gyvenome Nitroje, Slovakijos Mokslų Akade
mijos globojami. Konferencija baigėsi apsilan
kymu Bratislavoje ir Prahoje. Atsisveikinimo 
kalbose buvo konstatuota, jog tai buvo viena 
iš pačių vaisingiausių archeologinių konferen
cijų. Joje buvo daug pasiekta diskusijų ir as
meniško kontakto keliu.

—Su kuo įdomesniu teko konferencijoje 
susitikti ir bendradarbiauti?
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Visi dalyviai buvo įdomūs, tipingi savo kraš
to atstovai. Visi buvo draugiškiausiai nusitei
kę ir, kadangi tik buvo apie trisdešimt ir su 
jais teko drauge valgyti, važiuoti, nakvoti, bu
vo puikios sąlygos artimai susipažinti. Kadangi 
mano sritis vidurio ir rytų Europa, savaime 
daugiau laiko teko praleisti su kolegomis iš už 
geležinės uždangos. Tai buvo žmogiški ryšiai, 
atskleidę daugelio sielos kampelius. Politikuo
ti neteko; ir be žodžių daug kas buvo aišku. 
Stebėjaus rusų kolegų nuoširdumu. Nors ir sa
vo referate apie Rusijos neolitų gerokai pakri
tikavau bičiulį rusų, tai nė kiek nepakenkė 
mūsų tolimesniam bendradarbiavimui. Iš jų 
pusės buvo justi didelis alkis žinių ir rezul
tatų, pasiektų už SSSR ribų. Teko patirti, kad 
mano knyga “Prehistory of Eastern Europe” 
yra neoficialiai išversta į rusų kalbų ir eina 
iš rankų į rankas.

—Ar teko stebėti patį Čekoslovakijos gy
venimą? c

Gatvėse mačiau žmones be šypsnio veiduos. 
Tai įtampos ir baimės iškreipti veidai. Mažne 
visos moterys lyg be noro gražiai atrodyti — 
susišiaušusios ar su skarelėmis, be jokių pa
puošalų. Ties kolchozais skuduruotos moterys 
ir vaikai. Mieste vyrai daugumoje apsirengę 
lietpalčiais. Rusiškos kareivių ir policininkų 
uniformos. Raudonos žvaigždės ir vėliavos 
aikštėse, ties kareivinėmis, mokyklomis ar val
džios įstaigomis. Visa tai ir “auksiniame” Pra
hos mieste. 14-18 amžiaus Praha graži, tiesiog 
nuostabi, kai rytmety jos gotiškuosius bokš
telius ir stogus apšviečia pirmieji spinduliai, 
bet ant aukšto Vltavos upės kranto, už Hrad- 
šanų ir šv. Vito katedros stovi milžiniška Sta
lino figūra, labiau negu kas kitas leidžianti pa
justi kontrastų tarp praeities ir dabarties. Fi
gūra — šikšnosparnio sparnu apmetusi miestų. 
Čekoslovakija yra pilnai sovietinė valstybė.

—Kokie Jūsų įspūdžiai iš Lenkijos?
■—Pora dienų paviešėjusi Vienoje, tarytum 

kitame pasaulyje, skridau Varšuvon. Ta pati 
ir ne ta pati Varšuva, kurių buvau mačiusi 
prieš 20 metų. Negalėjau atsistebėti, kad iš 
griuvėsių krūvos būtų šitaip atstatytas mies
tas. Varšuva atstatyta tokia, kokia buvo — su 
tokiais pat senais namais, miesto mūrais, baž
nyčiomis ir paminklais. Dar daugiau teko ste
bėtis, kai dienos bėgyje teko įsitikinti, koks 
neįsivaizduojamas skurdas slegia gyventojus ir 
kaip yra mylima laisvė. Po 1956 m. sukilimo 
lenkai kvėpuoja daug laisviau. Iš kiekvieno 
pasikalbėjimo matai, kad “Lenkija yra mūsų, 
nors ir socialistinė”; dėl jos kovojama sunkiau
siose sųlygose. Atrodo net, kad joks režimas ir 
sunkios ekonominės sųlygos lenko-patrioto par
blokšti negali. Nei raudonų žvaigždžių, nei ru
siškų uniformų beveik neteko matyti. Tebe
stovi (ar atstatyti?) senieji paminklai. Kroku
vos Vavelio katedroje ramiai ilsisi visa eilė 
mūsų jogailaičių, Adomas Mickevičius ir Slo
vackis. Minios moksleivių ir turistų juos lanko.

—Kiek laiko išbuvote Lenkijoje?
Per devynias dienas pervažiavau kone visų 

Lenkijų. Po Varšuvos buvau Lodzėje, Torunė- 
je, žnine, Biskupyne, Gniezne, Bydgoščiuje; 
Poznanėje, Krokuvoje, o senose jotvingų že
mėse — Baltstogėje, Sokolkoje, Augustave. Su
valkuose ir Punske, šį maršrutų galėjau atlikti 
tik dėka labai rūpestingos lenkų mokslininkų 
globos, kurie mane vežiojo Mokslų Akademijos 
automobiliais. Tuose miestuose lankiau insti
tutus bei muziejus ir svarbiausias archeologi
nių kasinėjimų vietas. Buvau ir privačiuose 
namuose, o Varšuvoje ir Poznanėje susitikau 
su lietuvių šeimomis.

—Ar vykote į Suvalkų kraštą moksliniais 
tikslais ir ar lengva ten nuvažiuoti?

Vykau ten su lenkų mokslininkais jotvingų 
kapinynų ir piliakalnių tyrinėjimų pasižiūrėti. 
Visus leidimus įvažiuoti į pasienio zonų man 
Varšuvoje parūpino kolegos. Iš Baltstogės vy
kome automobiliu geru vieškeliu pro Augus
tavu į Suvalkus. Tris kartus teko sustoti dėl 
dokumentų patikrinimo.

Lenkų mokslininkai, vadovaujami dr. Jerzy

M. K. Čiurlionio paveikslas "Miškas". įsižiūrėkite į vai- 
nikuoty medžiy karališką eiseną! Kiek joje slėpiningumo 
ir didybės. Tai asmeniškos laisvės simboliai, nors jie 
eina ir ne po vieną, bet procesijoj. Tai Lietuvos miškas,

kurio kampelį mūšy mokslininkė dr. Gimbutienė matė 
Augustavo-Punsko apylinkėse- (Žiūr. nuotrauką žemai).

Antoniewicz, vykdo didelio masto archeologi
nius tyrinėjimus aplink Suvalkus. Tyrinėjimo 
ekspedicijai priklauso net 80 žmonių ir jai 
kasmet skiriama iš valdžios 150.000 zlotų. Vie
nas p okito ten atkasami 3-5 amžiaus po Kris
taus kapinynai su turtingais kapais, sodybos 
ir piliakalniai. Prie tos ekspedicijos yra pri
sidėję švedų kalbininkai iš Lundo un-to, kurie 
Suvalkų apylinkėje tyrinėja kalbos dalykus.

—Kaip atrodo Suvalkų kraštas?
—Jei skaitytojams galėčiau parodyti pasi

darytas spalvotas nuotraukas, nereikėtų žodžių. 
Norėčiau pasakyti — buvau Lietuvoje. Nuo 
Marijampolės mane teskyrė apie 30 kilometrų. 
Tas visas kraštas nuo Lietuvos nesiskiria. Ten 
auga aukštos, tiesios pušys, galingos eglės ir 
liekni berželiai, mirguliuojantieji geltonais la
peliais spalio saulėje. Oras toks sausas, rodos, 
gali visais plaučiais kvėpuoti. Ties namais ar 
kaimo kapinaitėse tebestovi aukšti lietuviški 
kryžiai, o namų stogų galus puošia žirgeliai 
(tokių dalykų nemažai mačiau ir fotografavau 
Gardino ir Augustavo srityje taip pat). Kryž
kelių rodyklėse matai PRUDZISZKI, SZUR- 
PILY ir tt. Bet lenkėjimo procesas eina pir
myn ir pirmyn. Mišri kalba jau ir prie Punsko 
apylinkių, nors apie Punsku beveik visi kaimai 
— grynai lietuviški. Punsko Lietuvių Kultūros 
Namai turi suorganizavę keturis ansamblius. 
Dainuojama, šokama, vaidinama. Instruktoriai 
paeiliui lanko kaimus, organizuodami meno va
karus. Punske veikia gimnazija, kurioje dėsto 
pora diplomuotų lituanistų. Tačiau lietuvių-len
kų kova vyksta ir ji labai nelengva. Lenkijos 
lenkai šį kraštų laiko lenkišku, išskyrus “porų 
lietuviški] kaimų” ... šios srities jotvingiška 
praeitis lenkų mokslininkams visai priimtina 
ir jie tyrinėja jų kaip vienos mirusios baltų 
kilties sritį.

—Kokie įspūdžiai iš Anglijos? Ar teko su
sitikti su lietuviais?

Stebėjau tobulai civilizuotų kraštų ir gan 
sofistikuotus žmones. Tai sudarė kontrastų at
vykus iš Lenkijos, kur žmonės skurdo sunive
liuoti, bet kupini spontaniškos jausmų jėgos. 
Gėrėjaus universitetais, ypač Oxfordu (į vaka
rus nuo Londono) ir Edinburgu, Škotijoje. Se
nasis Oxfordas su 13-16 amžių anglų stiliaus 
uždarais kiemais, bažnyčiomis, bibliotekomis, 
duoda kažkokį mistinį vaizdų. Oxfordas man 
sudarė šventovės, Londonas — milžino įspūdį.

"FOREST", painting by M. K. Čiurlionis.

Kaip nesusitiksi su lietuviais? Buvau Lietu
vių Namuose Londone, dalinausi su mielais 
londoniečiais savo kelionės išgyvenimais, pa
tyriau jų vaišingumų ir nuoširdumų, šitoje p. 
Ministerio Balučio ir p. Balicko globoje pralei
dau porų dienų. Kai Edinburge teko netikėtai 
pasinaudoti tobula to krašto “health service”, 
ten gyvenantieji kone vieninteliai lietuviai pp. 
Jakučiai sugebėjo mane susirasti ir globoti. 
Tada tikrai pagalvojau — kaip gera lietuviui 
keliauti, kai esi lydimas lietuviško nuoširdumo.

Pušys prie Necko (Mėto) ežero ties Augustavu Suvalky- 
Punsko apylinkėse.

NECK lake nėr Punsk.



riečiy vienuolynas, mokykla ir kt. lietuviškos įstaigos-
THE LITHUANIAN RELIGIOUS CENTER at Buenos Aires, Argentina: church, sisterhouse, 

school and other buildings.

"LAIKO", prieš 10 metę įsteigto liet, savaitraščio, spaustuvės krikšto kūmai su tuometi
niu red- kun. Pr. Garšva, kuris dabar yra "Draugo" red. (I iš kairės) ir kun. dr. Braziu.

GODPARENTS of the new publishing house of "Laikas", Argentina.

ARGENTINOS LIETUVIAI
Argentinos lietuvių kolonija yra 

gausingiausia visoje Pietų Ameri
koje. Apskaičiuojama, kad krašte 
gyvena apie 25,000 lietuvių, atvyku
sių ir čia gimusių. Daugumas jų su
sibūrę Buenos Aires mieste ir prie
miesčiuose.

Pirmieji lietuviai pasiekė Ar
gentiną šio šimtmečio pradžioje. 
Didžiausia ateivių banga pasireiškė 
1920-1930 metų laikotarpyje. Po 
II pasaulinio karo atvyko dar apie 
1200 lietuvių, daugiausia pasitrau
kusių iš Lietuvos antrosios bolše
vikų okupacijos akivaizdoje.

Ankstyvesniais laikais j Argenti
ną važiavo daugiau jauni kaimo 
žmonės. Pora stiprių rankų, gera 
sveikata ir lietuviškas darbštumas 
dažniausia buvo visas ’’turtas”, ku
rį vežėsi emigrantas su savim. Lai
kai, tačiau, nebuvo lengvi. Atsidū
rus toli nuo tėvynės, be globos, be 
kalbos ir be išteklių, teko imtis pir
mo pakliuvusio darbo. Daugelis vy
ko ”į laukus”, į gilias Argentinos 

LIETUVIŲ SUSIVIENIJIME Argentinoje. Sėdi vald. narys V. Januškevičius, AL Balso red. 
K. Norkus, Januškevičienė, Plesterninkienė ir Stukienė. Stovi: SLA kūrėjas ir jo garbės 
narys Pr. Stalioraitis, Pr. Baltakys, garbės narys G. Šimkūnas, scenos pionierius, pensi
ninkas Alb. Plesterninkas, siuvyklos sav. G. Pacas, dviračiy dirbt, sav. N. Katinas, SLA 
3 sk. ilgametis sekr. St. Markuškis ir O. Rudėnienė.

A GROUP of members of the Lithuanian Alliance in Argentina.

provincijas, kasti griovių, dirbti 
prie kelių ir geležinkelių tiesimo. 
Ilgos darbo valandos ir menkas at
lyginimas nežadėjo šviesesnės at
eities. Akyse stovėjo Buenos Aires 
su fabrikais ir lengvesnėm sąlygom 
pragyvenimui. Ir traukė vyrai j 
sostinę, uždarbiaudami iš dvaro į 
dvarą, žygiuodami šimtus kilomet
rų nesibaigiančiom Argentinos ly
gumom.

Skaudžiai visus palietė 1928-1931 
metų bedarbė. Kai kurie palūžo, 
daugumas ištvėrė. Buenos Aires ir 
La Platos priemiesčiuose įsikūrė 
lietuviškos organizacijos, savišal- 
pinės, kaip to reikalavo tų laikų 
kietos gyvenimo sąlygos. Vėliau 
išėjo ir keli laikraščiai. Trūko va
dovų, žinių ir pasiruošimo kultūri
niam veikimui. Tačiau darbe įgau
namas patyrimas palaipsniui užpil
dė spragas, — steigėsi chorai, vai
dintojų būreliai, sporto rateliai.

Pradėję paprastais darbininkais, 
laikui bėgant, daug tautiečių leido

si į savistovų darbą. Nemaža jų 
padarė žymią pažangą pramonės, 
prekybos ir amatų srityse. Ypač po 
II pas. karo sustiprėjo ir išaugo 
gan didelis skaičius lietuviškų įmo
nių.

Po 1945 metų naujai ateivių ban
gai pasiekus Argentinos pakrantes, 
žymiai pagyvėjo ir kolonijos visuo
meninis gyvenimas. Susikūrė Ben
druomenė, Meno Ansamblis, Skau
tų Draugovė, Sporto klubas. Buenos 
Aires priemiestyje Avellanedoje 
Tėvai Marionai įsteigė lietuvišką 
dvasinį ir kultūrinį židinį, kuris vir
to svarbiausiu kolonijos centru, čia 
leidžiamas didelio formato ir kul
tūringai tvarkomas savaitraštis 
“Laikas”, neseniai atšventęs savo 
dešimtmečio sukaktį.

Visos šios naujos pajėgos 
sėkmingai talkininkauja seniai vei- 
kiančiom savišalpinėm draugijom - 
Buenos Aires ’’Lietuvių Centrui”, 
Lanus ’’Argentinos Lietuvių Susi
vienijimui”, Berisso ’’Mindaugui” ir 
“Nemunui” (Iš senosios spaudos 
paminėtina “A. L. Balsas”. R. ).

Argentinos lietuvių kolonijos eko
nominis stiprėjimas iki šiol nesu
silaukė tolydžio atspindžio organi
zaciniame gyvenime. Kuklūs ištek
liai, palyginamai negausūs nariai, 
stabdė draugijų veiklą bei augimą, 
neleido pasiekti to išsiplėtojimo, ku
rio pasiekdavo ne vienas sumanes
nis ir darbštesnis tautietis. Nepa
lankiai taip pat atsiliepė gana di
delis organizacinis susismulkini- 
mas. Dėl visų tų priežasčių ir ne
žiūrint geriausių norų ir vilčių, nei 
viena garsaus vardo senesnė ar 
naujesnė organizacija nesutraukė į 
savo eiles didesnio skaičiaus lietu
vių.

Suprasdami gyvą reikalą išjudin
ti ir įjungti į bendrą darbą daugu
mą dar galutinai nenutautėjusių 
lietuvių, įvairių draugijų veikėjai 
ėmė ieškoti glaudesnio tarpusavio 
ryšio ir bendradarbiavimo. To pa
sėkoje prieš porą metų gimė Ar
gentinos Liet. Organizacijų ir Spau
dos Taryba. Ji apjungia visas svar
besnes lietuviškas draugijas ir laik
raščius. Darbas nelengvas, bet ge
ra valia ir pastangos sustiprinti 
lietuvybės reikalus, reikia manyti, 
duos gerų vaisių.

Paskutiniaisiais metais Argenti
nos lietuvių kolonijoje kilo sveikas 

susirūpinimas jaunąja karta, spar
čiai nutautėjančia ir nutolstančia 
nuo lietuviško kamieno. Dedamos 
rimtos pastangos atrasti tinkamus 
būdus jaunimui išlaikyti savųjų tar
pe. Lietuviško jaunimo būreliai, vei
kiantieji skautų, sporto ir meno 
sambūrių rėmuose, duoda vilčių at
eičiai. šiaip jau, kaip ir kituose 
kraštuose, Argentinos lietuvių jau
nimas sėkmingai siekia aukštųjų 
mokslų, pasižymėdamas ir gabu
mais, ir darbu, ir laimėjimais.

Naujas sveikintinas reiškinys Ar
gentinos lietuvių gyvenime tai glau
desnis bendravimas su Montevideo 
lietuvių kolonija, pasireiškiantis 
kol kas sporto ir meno srityse, šios 
dvi lietuviškos bendruomenės ilgus 
metus gyveno beveik visiškai at
skirtos ’’geležine siena”, kuria Ar
gentinoje siautusi diktatūra mėgino 
atremti ’’nepalankias” demokrati
nių kraštų įtakas. Griuvus diktatū
rai, subyrėjo ir La Platos upės van
denis skirianti nematoma siena.

Greitėjant _ susisiekimo priemo
nėm, trumpėjant nuotoliams tarp 
tolimųjų kraštų, ne vienas Argen-

Pijus Gudelevičius, Buenos Aires, "Laiko" 
straipsniy konkurse laimėjęs I premiją už 
str. "Lietuviy liaudies dainos".

P. Gudelevičius, first prize winner for 
his article "Lithuanian Folk Songs" in a 
contest sponsored by Argentina's Lith- 
newspaper "Laikas".
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tinoj geriau įsikūręs tautietis ryž
tasi aplankyti gimines ir pažįsta
mus JAV-se. Svečiai ir viešnios iš 
šiaurės Amerikos taip pat nereti 
ir mielai sutinkami. Iš tikro, kol 
Lietuva yra atskirta ’’geležine už
danga”, JAV lietuvių kolonija Ar
gentinos lietuviams yra savotiškai 
virtusi svarbiausiu mūsų tautos 
centru.

Buenos Aires lietuvių tarpe gilų 
įspūdį paliko Amerikos liet, krep
šinio rinktinės apsilankymas šių 
metų liepos mėn. bėgyje. Lietuviš
kas nuoširdumas, maloni nuotaika 
ii' aukštas sportinis lygis iš karto 
užkariavo visuomenės, o ypač jau
nimo, palankumų. Apsilankymas 
plačiai nuskambėjo taip pat Argen
tinos spaudoje, šis apsilankymas 
ir palikta dvasia ilgai paliks Bue
nos Aires lietuvių atmintyje.

Kitas ypatingo paminėjimo įvy
kis, tai lietuviško jaunimo tautinių 
šokių sambūrio pasirodymas tarp
tautinėje meno šventėje, suruošto
je vienos iš žymiausių vietinės ita
lų draugijos. Keliolikos sambūrių 
skaičiuje lietuvių jaunimas laimė
jo antrų vietų ir gavo pirmųjų pre
mijų už drausmingumų ir susiklau
symų. Gausi italų visuomenė buvo

Mindaugo dr-jos patalpos, Berisso, Argen
tina.

"Mindaugas" Society building in Beris
so, Argentina.

Berisso kolonijos nariai su savo kapelionu kun. Margiu vieno motinos minėjimo metu. 
Dabar kun. Margis ,MIC yra Rosario m. liet, parapijos klebonas.

LITHUANIANS of Berisso, Argentina, with their spiritual director, Rev. Margis.

K. RUNIMAS su žmona ir sūnum, kurie Argentinos liet, kolonijos kultūriniam gyvenimui 
atiduoda visas savo laisvas valandas. K. Runimas yra scenos vaidinimų autorius, reži
sierius ir vaidintojas, žmona Elena choristė ir vaidintoja, sūnus akordeonistas.

Neseniai K. ir E. Runimai susilaukė dukrelės Danutės; iki šiol Argentinos registra
cijos biuras neleisdavo įrašyti liet- tautiniu vardų; Runimai užvedė bylą ir laimėjo:Dana 
(Danutė) įrašyta į "leidžiamų vardų" gimusioms mergaitėms sąrašą.

K. RUNIMAS and his family, Buenos Aires, Argentina.

CHRISTMAS GREETING’S 
from 

LITHUANIAN ROMAN CATHOLIC ALLIANCE
OF AMERICA

A LEGAL RESERVE

FRATERNAL BENEFIT SOCIETY
Conducted solely for the benefit of its members and beneficiaries.

Incorporated January 6, 1906, Luzerne County, Pa. 
Insurance certificates from $500 to $10,000.

Field Representatives Wanted.
71—73 So. Washington Street, Wilkes-Barre, Pennsylvania

Kas tik turi gerą skoni, 

Viską perka pas Lieponį.

FURNITURE CENTER, Inc.

sužavėta lietuvių pasirodymu, šio 
pažymėtino pasisekimo užtikrini
mui daug darbo ir pasiaukojimo 
įdėjo skautų draugovės vadas St. 

Babronis ir tautinių šokių vadovai 
— L. Petravičienė ir Z. Jaunius.

Leonardas Sruoga

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
Vedėjas - J. LIEPONIS

Phone: Victory 2-4226 CHICAGO 8, ILL. 3222 S. Halsted St.
Leonardas Sruoga, čia spausdinamo rašinio apie Argentinos lietuvius autorius.

L. Sruoga, author of the above printed article about Lithuanians in Argentina-
Kalėdų sveikinimų ir Naujų Metų linkėjimų siunčia

DISTRICT SAVINGS and LOAN ASS'N

3430 S. Halsted Street, Chicago, III.

CLiffside 4-0104

Joseph M. Mozeris,

SECRETARY & MANAGING OFFICER
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ŠERMUKŠNIO UOGOS
STEPAS ZOBARSKAS, Woodhaven, N. Y.

Kitais atvejais išpuikę Kurklių 
šokėjai būtų atėmę iš Rimo panelę, 
o jį patį išmetę pro duris lauk. Jis 
gi tebebuvo šešiolikos metų vyru
kas, ir jam ne vieta maišytis tarp 
suaugusių kavalierių, avinčių aukš
tais auliniais batais ir šokančių su 
gražiom mergaitėm. Tačiau šiąnakt 
Rimas jautėsi drąsiai. Jaunoji bu
vo jo seserėčia, jis pats — jos pa
jaunys. Kas bebūtų išdrįsęs pakel
ti ranką prieš šio vakaro karalie
nės artimą giminaitį?

Birutė, Rimo pamergė, kad ir ne
daug už jį vyresnė, bet atrodė tikra 
panelė, pranašesnė už visas kitas 
pusmerges. Jos akys buvo didelės 
ir mėlynos, plaukai geltoni ir 
įmantriai sugarbanuoti. Ties ruža- 
vos šilkinės suknios decolte, visiš
kai prie širdies, ji turėjo prisisegu
si dirbtinę raudoną rožę, kuri taip 
nuostabiai derinosi su jos lūpomis 
ir atrodė tokia gyva, lyg, rodos, 
šiandien seklyčios palangėje išau
gusi ir tarp sniego pusnių visu bui- 
numu pražydusi. Visą vakarą ji 
sėdėjo su Rimu už stalo, žibalines 
lempos spindulių apšviesta, ir ste
bėjo šokėjus, kurie savo merginas 
tarpais taip aukštai iškeldavo, kad 
jų sijonai išsipūsdavo virš jų gal
vų kaip parašiutai.

Rimas jautėsi laimingas, galė
damas uždėti delną ant Birutės 
rankos ir mėgautis palaiminga ši
lima, plaukiančia tiesiai į širdį. Li
gi šio vakaro jis tiktai knygose bu
vo apie tai skaitęs, ką dabar pats 
juto visu kūnu ir krauju.

Muzika, valandėlei atsikvėpus, iš 
naujo uždrožė.

—Kad tu, vaikine, elgies su pa- 
mergiuku, kaip koks klebonas su 
gaspadine: nei pats jos šokini, nei 
kitam pasiūlai išvesti.

Rimas pakėlė galvą. Priešais jį 
stovėjo aukštas, petingas bernas, 
ant kaktos užkritusiais rudais plau
kais, į šalį nusisukusiu kaklaraiš
čiu, primerktomis pajuodusio vario 
akimis, didele, knerpta nosim. Iš 
burnos dvokė alum ir degtine. Kol 
Rimas ieškojo žodžių įsibrovėliui 
atsikirsti, rudaplaukis jau traukė 
Birutę iš užustalės. Toji net nesi
priešino, davėsi išvedama kaip ave
lė.

Apstulbęs žiūrėjo Rimas į Birutę, 
kuri tolinosi nuo jo, truputį banguo
dama į šalis. Jos kojos buvo ma
žytės, pačios mažiausios iš visų 
šokėjų, o jos batukai blizgėjo kaip 
stikliniai. Berno batai buvo stam
būs, susiraukšlėję, sakytum, pasi
ruošę sutrypti į pelenus viską, kas 
tik pasipainios skersai kelią.

Muzikantai užtrenkė pilnu tempu.
Birutė uždėjo vieną ranką ant 

berno peties, o kitą prispaudė prie 
jo nugaros. Iš karto jie mynė 
žingsnį po žingsnio, ilgainiui tem
pas didėjo. Dar valandėlė, ir jie 
taip pašėlusiai ėmė sukti, kad Ri
mas vos bespėjo sugaudyti akimis 
jos kojas.

Rimui kraujas ėmė veržtis smil
kiniuose. Jis pakėlė stikliuką su gė
rimu, kuris pusę vakaro išstovėjo 
priešais jį neišgertas, ir vienu ypu 
nurijo. Po to prisipylė antrą — ir 
tą išmaukė iki dugno. O rudaplau
kis vis tebešoko. Staiga jis iškėlė 
Birutę virš galvos ir ėmė sukti ją 
kaip malūnas sparną. Mergaitė 
krykštė, pradėjo kumščiais mušti 
berną per pečius ir sprandą, tai 
vėl stengėsi sugriebti suknios pa- 
delkas ir laikyti suspaudus tarp ke

lių. Rudaplaukis nė negalvojo su
stoti. Kiti šokėjai išsisklaidė pa
sieniais, užleisdami įsismaginusiai 
porai daugiau vietos.

—Smagiau! Greičiau! Aukščiau! 
— šaukė balsai iš visų pusių.

Rimas pasijuto, lyg jo pamergė 
būtų patekusi į liūtų narvą. Praėjo 
amžius, kol sustojo muzika ir ru
daplaukis nuleido Birutę žemyn. 
Kad ir vos bepastovėdamas ant ko
jų, jis vis dar mėgino laikyti savo 
gražuolę už liemens, bet toji vik
riai išsisuko iš jo glėbio ir nusku
bėjo atgal pas savo pajaunį.

Kažkas iš vestuvininkų sušuko: 
—Užtraukim apie jaunąją!
Stiprūs ir aiškūs balsai suūžė 

seklyčioje:
Reiks tau vyras girtas vest 
Ir jo pypkė rankoj nešt. 
Verksi, mergele, 
Verks tavo širdelė.

—Tai ir prisišokau! — Birutė 
dar pataisė į šalį sukrypusią dirb
tinę rožę ir atsisėdo į savo vietą. 
Rimo kraujas užvirė visame kūne. 
Manė, kad sugrįš apsiverkus, ar 
bent jau suglumus. Dabar gi atro
do, kad ji grįžo laiminga, nors ir 
pailsus kaip viščiukas. Nebetarda
mas nė žodžio, Rimas nusigrįžo 
nuo jos, sustojo ties langu ir žiū
rėjo į sniego pusnis, kurios tęsėsi 
paliai sodo tvorą kaip pajūrio ko
pos.

Reiks tau vyras nuredyt
Ir į lovą paguldyt.
Verksi, mergele,
Verks tavo širdelė.

Sėdėdama viena, Birutė atsilaužė 
riekutę pyrago ir ėmė kramtyti. 
Paskui pripylė du stikliuku vyno, 
vieną pastūmė į jo pusę, kitą pa
siėmė į rankas ir pasakė ramiu 
balsu, lyg niekur nieko nebūtų at
sitikę:

—Dar mes abu neišgėrem į jau
nųjų sveikatą.

Rimas tebetylėjo. Prieš eidama 
su kitu šokti, galvojo jis, pamerge 
galėjo mažų mažiausia atsiklausti 
jo, ar jis neturės nieko prieš.

—Aš pasiūliau išgerti į jaunųjų 
sveikatą, — pakartojo Birutė, jau 
truputį pykterėjus. — Nori, kad aš 
viena jiems palinkėčiau laimės?

Išskaičiavę visus jaunosios var
gus, dainininkai nutilo; muzikan
tai vėl uždrožė pasiutpolkę. Rimas 
juto, kaip vyrai pradėjo žvilgčioti 
į Birutę. Būtų didžiausias pažemi
nimas, jeigu vėl kas paveržtų iš jo 
pamergę. Sunkiai nurijęs seilę, Ri
mas atsigrįžo ir paėmė į ranką 
stikliuką.

—Neišpasakytas nakties gražu
mas, — sumurmėjo jis, susidauž
damas su Birute ir iki dugno iš
gerdamas. — Gal galiu pakviest pa- 
sivažinėt?

—Dabar?
—O kodėl ne? Laukai kaip pasa

ka.
—Nepatogu, kol vestuvės tebėra 

pačiam įkaršty.
—Jaunieji prieš valandą jau iš

ėjo į seklyčią.
—Bet svečiai tebesilinksmina vi

si iki vieno.
—Tai ir gerai. Išeisim nepaste

bėti ir sugrįšim nepastebėti.
Birutė valandėlę tylėjo. Ji dabar 

atrodė kaip mieguistas angelas, ko
kių Rimas prisižiūrėjo klasikinės 
skulptūros istorijoje. Užburianti, 
pilna nekaltybės, įsikūnijusi meilė. 
Meilė iš didžiosios raidės.

—Tai ką, važiuosim?

Rimas valdėsi, bet jo balsas jau 
verkė. O jeigu vėl tas pats gorila 
nusitemps ją į vidurį seklyčios ir 
ims mėtyti kaip kokią lėlę, o kiti 
pasitrauks į šalis, užleisdami jam 
daugiau vietos. Jis matė, kokiomis 
ciniškomis akimis laukė įsismagi
nę bernai, kada pasikels į viršų jos 
suknia ir ji taps apnuoginta. Jeigu 
jis gerbia ją ir brangina ir jeigu 
jis nori būti vertas pajaunio vardo, 
jis privalo ją gelbėti.

—Gal galėčiau panelę išvesti šok
ti?

Dabar jau kitas vyras, jaunesnis 
ir dailesnis, stovėjo priešais juos, 
gražiai sušukuotais gelsvais plau
kais, apvaliu veidu, atkakliu, aukš
tyn pakeltu smakru.

—Atsiprašau, bet šį šokį pamer
gė man pažadėjo, — staiga atkirto 
Rimas, pats nepajusdamas, kaip 
netikėtai išsiveržė tie žodžiai. Jis 
atsistojo ir ištiesė Birutei ranką. 
Pamergė pakėlė į jį dideles, ro
mias, mėlynas akis. Rimo skruos
tai buvo išbalę, o jo akys degė kaip 
ugnis. Jo žvilgsnis buvo toks tvir
tas, kokio ji niekad nebuvo ma
čiusi. Atsistodama, ji uždėjo ranką 
ant jo peties, lyg norėdama atsi
remti, ir pasakė:

—Taip, šitą šokį pažadėjau savo 
pajauniui. Gal pašoksiu su jumis 
vėliau.

Lyg sapnuodamas, Rimas išvedė 
Birutę į vidurį seklyčios ir ėmė 
gaudyti taktą. Nors ne kartą jo 
kojos susimaišė ir neprisitaikė prie 
muzikos, bet vistiek Birutė šoko su 
juo, ir Rimui atrodė, jog visos pa
saulio linksmybės su juo drauge 
sukasi. Jie šoko ilgai, o kai muzika 
ėmė aptilti, jis sustojo ties duri
mis.

—Eisim pasivažinėt, — sukuždė
jo Rimas į jos ausį. — Nors trum
pam.

Tylėdama, Birutė ėjo drauge su 
juo į priemenę, ten Rimas surado 
jos ir savo apsiaustus, ir apgaubė 
ją kaip karalienę.

Naktis buvo šalta ir šviesi.
Tik nusileidę laipteliais žemyn, 

jie murktelėjo iki kelių į sniegą. 
Birutė net sukrykštė iš džiaugsmo. 
Išdykaudama, kaip berniūkštis, ji 
surito didžiulį sniego kamuolį ir 
sviedė Rimui į nugarą, bet tuo pa
čiu metu paslydo ir išsitiesė ant 
pusnies. Rimas pribėgo prie jos, 
norėdamas padėt atsistoti. Staiga 
jį nukrėtė keistas šiurpas, o jo šir
dis ėmė pilnėti nuo drąsos. Prisiar
tino prie Birutės, apkabino ją 
abiem rankom ir pabučiavo tiesiai 
į lūpas. Pamergė palinko į šalį, už
simerkė, ir pati atsakė pabučiavi
mu.

Po ilgos tylos Rimas pakuždėjo:
—Palauk čia prie klėties, kol pa

kinkysiu bėrį.
žingsnis po žingsnio, bijodamas 

uždegti žiburį, kad kas iš svečių 
jo nepamatytų, Rimas pagaliau pri
siartino prie kairinio arklidžių spar
no, kur šį rytą buvo palikęs savo 
bėrį. Arklys nerimavo, muistėsi, 
nesidavė apmaunamas kamanom ir 
pažabojamas. Vienu metu net mė
gino griebti dantimis už rankovės.

—Nebepažįsi manęs, ar koks ga
las! — subarė Rimas, —žinau, per 
ilgai užsibuvai svetimoj vietoj. Su
šalai. Kai išvažiuosim į laukus, at
sigausi.

Birutei įlipus į važį, Rimas rū
pestingai apkamšė vilnone skara 
jos kojas ir kelius, paskui pats at
sisėdo šalimais, timpterėjo vadžias, 
ir arklys kaip paukštis išdulkėjo 
pro vartus.

Toli pasiliko sodybos žiburiai. 
Nebesigirdėjo vestuvių muzikos. 
Prieš akis nusitiesė ilgas kelias,

Stepas Zobarskas, rašytojas, Woodhaven, 
N- Y.

Stp. Zobarskas, author, Woodhaven, N.Y.

STEPAS ZOBARSKAS, aukštaitis, sveda- 
siškis, galima sakyti, tikras Vaižganto kai
mynas ne tik kilimu, bet ir giedria, pilna 
šilumos ir gaiviy kaimo žmoniy kūryba.

Jo pasakojimai vedami gyva ryty aukš
taitiška kalba, jo vaizdai nudažyti lyrine 
nuotaika, jo aprašymai išpuošti motinos 
kraitinės skrynios raštais; dažnas jo vei
kėjas, kaip ir klasikiniame "Monsinjoro 
suoliuke", yra nemeluot gamtos vaikai. 
O vaiky gyvenimas, nuo pirmos komuni
jos iki "klapčiuko" amžiaus, rado vieną 
meniškiausiy mūšy jaunimo literatūroje iš- 
raišky. Už knygas vaikams Zobarskas du 
kartus laimėjo LRK jaunimo premiją.

JAV-se Stp. Zobarskas sėkmingai užė
mė liet, literatūros ambasadoriaus postą, 
supažindindamas angliškai kalbantįjį pa
saulį su liet, liaudies pasakomis (dvi laidos 
"Lithuanian Folk Tales") ir reprezentuoda
mas liet, noveles rinkiniu "Selected Lith
uanian Short Stories".

platūs laukai ir nuo sniego palin
kusios pušys. Rimas pasijuto toks 
laimingas, kad net sunku darėsi 
kvėpuoti. Jis augo sekundėmis, 
brendo, stiepėsi, tvirtėjo. Jeigu bū
tų atsistojęs ir aukštyn rankas iš
kėlęs, būtų į žvaigždes atsirėmęs. 
Jis nebebuvo šešiolikos metų jau
nuolis. Jis buvo vyras. Vyras su 
moterim. Ir jie važiavo vienui vie
ni.

Nežinia, kaip ilgai važiavo jie, 
laikydamiesi už rankų, migdomi 
žvagulių skambėjimo ir sniegu 
šliaužiančių pavažų muzikos. Iš 
sapno išbudino juos kurtus dunde
sys, kuris vis artėjo ir stiprėjo. 
Staiga Rimas ant savo peties paju
to sunkią ranką.

Rudaplaukis! Atsisagstęs kaili
nius, atsismaukęs kiškinę kepurę, 
bernas jojo šalimais, o jo arklio 
šnervės buvo pilnos šerkšno.

—Tai labas rytelis!
Rudaplaukio balsas buvo duslus 

ir gaižus. Seklyčioje jis neatrodė 
toks aukštas ir petingas; dabar, ap
sižergęs arklį, savo ūgiu pusę dan
gaus užstojo.

—Tai pasivažinėt pajaunėlis užsi
manė? Visai kaip didelis vyras, ga
lima sakyt.

—Ir užsimanė. O gal jis tavęs 
turėjo atsiklausti?

Rimas nustūmė rudaplaukio ran
ką nuo peties ir timpterėjo vadžias, 
bet pabėgti nuo jo nebuvo galima. 
Bernas dabar taip arti prijojo ir 
taip palinko į Rimo pusą, kad, ro
dėsi, visu savo svoriu grius į važio 
vidurį.

—Grįžk iš kur atsibastęs ir palik 
mus ramybėj! — Rimas išgožė pro 
dantis.

Nukelta 11 psl.
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SONETAI
VYTAUTAS MAČERNIS

POETAS

Ateina Jis! Uždekite šviesas!
Tegu ugny paskęsta rūmų sales!
Tegu dainas beprotiškai linksmas
Mergaitės kaip svajonės nerealios

Dainuoja dyvinai aukštais balsais
Apie menus, jų ritierius žavingus, 
Kurie, praėjęs žingsniais išdidžiais, 
Kolosais jūsų atminty sustingo!

Ateina Jis! Vienintelis Karalius —
Jo akyse regėtis dideli sapnai
Ir ateities pasaulio formos idealios.

Mergaitės, savo kūnais puoškite jam taką, 
Nuo žvilgsnio jo pamišę sukitės linksmai, 
Nes Jo širdis šiandien už milijardus plaka...
1943. XII. 19.

SAPNAS

Naktį sapno angelas prieina tyliai
Prie manęs, pabudina ir sako:
— Žvelk, už lango nuostabi nakties idilė — 
Mėnesiena, žvaigždės, Paukščių Takas. ..

Nusimesk tą juodą liūdesio apsiaustą! — 
Jis man duoda lengvą džiaugsmo skraistę, 
Užkelia mane ant debesėlių plausto 
Ir paleidžia plaukt per dangų skaistų. ..

Aš plaukiu erdvėm, dainuodamas linksmai 
Grįžtančio tėvynėn jūrininko dainą... 
Uostas.. . Mylima manęs sutikt ateina.. . .

Prie krantinės... Plazda vėjuje plaukai, 
Dega akys ... Ji visa džiaugsmu nušvitus — 
Pabundu: žiemos paniūrės pilkas rytas.
1944. I. 31.

VYTAUTAS MAČERNIS, poetas, tragiškai žuvęs 1944 m. Lietuvoje.
V. MAČERNIS, poet, 1920-1944.

Dail- T. Valiaus piešinys

Vytautas Mačernis, gimęs 1920 birželio 6 žarnelės kaime prie žemai
čių Kalvarijos, tragiškai žuvęs 1944 spalio 7, bolševikams užimant že
maičių Kalvariją, yra vienas žymiausių savo kartos (Bradūno, Niliūno, 
Nagio) poetų, naujos poezijos pradininkų. Jis vienas iš pirmųjų išsiveržė 
iš formalistinės poezijos ir prakalbėjo savais žodžiais ir mintimis, skleis
damas žmogaus gilų ryšį su tėviške, su žeme, rodydamas žmogaus tra
giką buityje. Mačernio poezija yra ieškojimas prasmės. Poetas liūsta dėl 
sunkios kasdienybės, liūsta, kad žemėje klajoja paukščiai, mesdami mir
ties šešėlį, kad visa, kas gražu, turi sudužti. Tik pergalėjęs liūdesį, jis 
regi kelius į šviesesnį pasaulį.

Mačernis gyvas būdamas neišleido nė vienos knygos. Parašė “Vizijas” 
savo stambiausią ir gražiausią veikalą, ir Metų sonetus, kurių pilnai ne
išbaigė. Prieš kiek laiko Romoje išleista Vizijos ir atskirų sonetų pluoštas, 
šiemet, minint 15 metų mirties sukaktį, išleidžiama K. Bradūno sureda
guoti visi Mačernio raštai. (P. J.)

MICHELANGELO DOVYDAS

Viduramžių askezė paminta po kojų — 
Aš antžmogis, dievų nebijantis Titanas! 
Pažvelkite, kokia baisia jėga pulsuoja 
Pasakiškai gražus ir lieknas kūnas mano.

Aš savo jėgomis ir laime įtikėjęs, 
Likimo kovoje nebūsiu nugalėtas.
Bus pavergti dangūs ir vandenys platieji, 
Jei žemėj man kada per maža liktų vietos.

Aš savo žvilgsniu egzaltuotu, įsakmiu 
Herojiškąjį žmogų ateity regiu:
Jis laisvas išdidus viršum pasaulio stovi.

Ir nenumaldomos kūrybos pavergtoji 
Gamta, kaip jo garbės nemirštančios šventovė, 
Jį vieną garbina suklupusi prie kojų.
1943. XII. 3.

BŪK, GYVENIME!

Būk, gyvenime, man neteisingas, 
Būk versmė patyrimų karčių 
Ir sunkių pralaimėjimų ringas, 
Iš kurio grįščiau pilnas žaizdų, —

Bet būk didelis ir vienkartinis, 
Pažymėtas didžiųjų kančių, 
Skausmo platumos — mano tėvynė, 
Jas išplėsk begalybėn, meldžiu.

Sūkury nuolatinės kovos
Niekada palankiai nešypsoki 
Ir nuo laimės laikyki atokiai.

Man neduoki draugų, mylimos, 
Švelnumu jie mane pražudys! 
Mirsiu aš, mirs kovos troškulys!
1944. n. 10.
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"TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ" REDAKTORIAI prie darbo stalo: iš dešinės — Dr. A. Šapoka ir 
Dr. P. Gaida. Visos "TŽ" foto J Dvilaičio

EDITORS of "Tėviškės Žiburiai", (The Lights of Homeland) Lithuanian weekly in 
Canada.

,TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ’
DEŠIMTMETIS

Pokalbis su TŽ red. dr. Adolfu Šapoka

Torontas — lietuvių spaudos 
centras Kanadoje

Kanados lietuviškoji bendruome
nė nesena ir nepergausi. Lietuviai 
pradėjo Kanadon imigruoti apie 
1900 m. ir ne iš Lietuvos, bet per
sikeldami daugiausia iš Škotijos. 
Gyventojų surašymuose jie tebuvo 
pradėta žymėti tik nuo 1921 m., ka
da jų užrašyta vos 1970. Po 10 me
tų lietuvių užrašyta jau 5.876, o 
1941 m. 7.789.

Po pastorojo karo, imigracijos 
ministerijos duomenimis, liet, at
vyko apie 12.000, tad dabar turėtų 
būti per 20.000, nors 1951 m. sura
šyme teužrašyta vos 16.224. Inte- 
igentijos iki pat pastarosios ateivių 
bangos buvo labai maža. Taip pat 
ir lietuvių su akštuoju mokslu.

čionykščiai lietuviai naudojosi 

spauda iš JAV-bių. Tačiau ilgainiui 
imta ir sava spauda rūpintis. 1929 
Toronte entuziastų grupelė pradėjo 
leisti pirmų laikraštį “Kanados Lie
tuvį”. (Jo tepasirodė vos 8 nume
riai.). 1931 išėjo antras — “Darbi
ninkų žodis” — šis netrukus suko- 
munistėjo ir, pekeitęs vardų į 
“Liaudies Balsų”, ir dabar tebeina, 
garbindamas komunistinį rojų.

1940, kai Lietuvų okupavo rusai, 
torontiečių iniciatyva įsikūtė visas 
patriotines grupes bei organizaci
jas apjungusi Kanados Liet. Tary
ba, kuri 1941 pradėjo leisti rotato
rium spausd. “Nepriklausomų Lie
tuvų”, kuri, perkelta į Montreal}, 
1948 m. gale virto savaitraščiu; ji, 
J. Kardelio energingai redaguoja
ma, drųsiai gina lietuviškus reika
lus ir turi pasisekimų.

Jei neskaityti “Kanados Lietuvių 
Sųjungos biuletenio”, ketvirtas Ka

nados liet, lankraštis yra “Tėviš
kės žiburiai”

Vėliau atsirado dar keli žurnalų 
pobūdžio laikraščiai: “Skautų Ai
das” (1949), evangelikų “Mūsų die
nos” (pradėję 1951, bet neištesė
ję), “Moteris” (nuo 1955 m. ir da
bar tebeinanti) ir pora humoro ne
periodiškai pasirodančių leidinių — 
Wellande “Pelėda” ir Montrealyje 
ėjusi ir nutilusi “Vėpla”.

“Tėviškės žiburių” Nr. 1 išėjo 
1949 m. Kalėdoms, gruodžio 24 d. 
data. Taigi, per šias Kalėdas sa
vaitraščiui sueina lygiai 10 metų.

“T. ž.” išeina kas savaitę 8 ir 10, 
o kartais 12 didelių puslapių. Jis 
plačiai aprašo Kanados lietuvių vi
suomeninį, kultūrinį ir religinį gy
venimų, dėdamas kronikos žinių iš 
viso pasaulio. Jų skiltyse uoliai ir 
gausiai keliami aktualieji ir opieji 
laisvojo pasaulio ir pavergtos tėvy
nės reikalai. Kartu plačiai žvelgia
ma į pasaulio politikų. “Tž” išlaiko 
rimtų tonų ir ramių pusiausvyrų.

“Tž” dešimtmečio proga mūsų 
red. atstovas kreipėsi į vyr. red. dr. 
A. Šapokų su keletu klausimų, į 
kuriuos šis žymus mūsų istorikas, 
virtęs žurnalistu, mielai atsakė.

Kairėįe — Ant. Saulius, TŽ administratorius darbo metu. Dešinėje — KLKK Dr-jos š. m. 
valdyba ir TŽ red. posėdžiauja. Iš kairės: Andrulis, kun. dr. J. Gutas, dr. A. Šapoka, 
dr. Š. Čepas, V. Aušrotas, T. Barius OEM, inž. J. Jesinevičius, VI. Sonda.

Publishers of TŽ — Lithuanian R. C. Cultural Society of Canada.

—Kas iššaukė “Tėviškės žibu
rių” pasirodymą?

—Kodėl klausiate, suprantu. Pa
lyginus negausiai Kanados lietu
viškai bendruomenei, kurios dalis, 
be to, įsipainiojusi į maskvines 
pinkles, gal būtų užtekę ir vieno 
laikraščio. Jau prieš metus pasiro
dęs savaitraštis “N. L.” buvo nuto
lęs nuo jo kūrėjų skirto uždavinio, 
patekęs į siauros grupelės rankas 
ir kitokių minčių neįsileido. Atsi
rado žmonių, kurie nusprendė su
kurti atskirų laikraštį. Jo mintis 
kilo 1949 m. vasarų Toronte. Jų 
įvykdyti ryžosi grupė katalikų in
telektualų, kurie spalio mėn. Kuni
gų Vienybės suvažiavime gavo Ka
nados lietuvių kunigų pritarimų ir, 
įsteigę Kanados Liet. Katalikų kul
tūros Dr-jų (ji ir iki šiol tebėra 
“Tž” leidėjas), iš planų perejo prie 
vykdymo. Aš buvau pakviestas iš 
Montrealio atvykti į Torontu laik
raščio redaguoti. Tokia trumpa“Tž” 
istorija.

—Ar Jūsų laikraštis skiriamas 
tik Kanados lietuviams ar ir kitur 
skaitomas?

-—Pirmiausias jo uždavinys tar
nauti Kanados lietuviams, tačiau 
jis stengiasi gilintis į visas lietu
viškas šio meto problemas, dėl to 
yra skaitomas ir toli už Kanados 
ribų.

—Ar lietuviškoji spauda Kanado
je turi kokių nors sunkumų iš val
džios pusės?

—Visai jokių. Nereikia jokio lei
dimo prašyti. Kiekvienas čia gali 
leisti betkokį laikraštį ir betkokia 
kalba. Policijos organai žiūri tik, 
kad laikraščio priedangoje nebūtų 
vykdomas koks žmonių apgaudinė
jimas.

— Kokiais principais yra parem
tas “Tėviškės žiburių” kelias?

-—Lietuviai svetimame krašte ga
li išlikti ir puoselėti savųjų kultū
rų tik susibūrę į savų bendruomenę, 
gyvenančių tais pačiais principais, 
saugančių tų patį gyvenimo būdų, 
tuos pačius papročius bei tradici
jas, kuriomis gyveno tėvynėje, ku
rias tauta susiformavo savo am
žių keliuose; dėl to laikraščiui ir 
buvo skiriamas uždavinys stovėti 
tų principų sargyboje, kartu re
miant krašto išsilaisvinimo pastan
gas bei rūpintis išeivių visuomenės 
reikalais. Buvo užakcentuotas sau
gojimas visų katalikiškų bei religi-



nio gyvenimo principų. Bet laikraštis noriai patarnauja ir evangelikams, besirūpinantiems savo religiniais reikalais, ir taip pat visokioms visuomeninėms organizacijoms bei srovėms, kurių veikla nesikerta su pagrindiniais laikraščio principais. Įvairioms nuomonėms leidžiama pasisakyti diskusijų būdu.
—O kaip yra su techniškais- fi

nansiniais laikr. leidimo reikalais?—Iš pradžių buvo sunkumų; pirmieji administratoriai dirbo be atlyginimo. Bet, ačiū Dievui ir geriems žmonėms, pamažu sustiprė- jom. Iš pradžių spausdinom svetimoj spaustuvėj, po metų suorganizuota spaudos bendrovė “žiburiai” įkūrė savų spaustuvę, kuri dabar be “Tž” spausdina ’’Moterį”, suren- ka ’’Skautų Aidų”, spausdina knygas, ypač vadovėlius.
—Įdomu būtų išgirsti apie laik

raščio kūrėjus ir artimuosius?-—Tai jau labai platus klausimas. Jų buvo visa eilė, o talkininkų dar daugiau. Paminėsiu nebent tik tuos, kurie su tuo darbu buvo susirišę formaliai. Pirmiausia tai pirmoji KLKKDr-jos valdyba: pirm. B. Sakalauskas-Sakalas, vicepirm. trys klebonai — Montrealio kun. J. Bobinas, Toronto kun. P. Ažubalis (abiejose kolonijose tada tebuvo po vienų parapijų) ir Hamiltono kun. dr. J. Tadarauskas; toliau valdybos nariai, kun. dr. J. Gutauskas, piniginiais reikalais rūpinęsis V. Užupis ir platinimų bei ekspedicijų tvarkęs inž. dr. A. Juozapavičius. Spaudos b-vės ir spaustuvės organizavimo naštų išnešė A. Rinkūnas, talkinamas St. Dar- gio bei kt.Norėčiau dar suminėti visų eilę redakcijos bei adm-jos talkininkų, bet. bijau, LD žurnale, tai užimtų perdaug vietos; ypač jei dar norėčiau suminėti eilę labai uolių bendradarbių, kurie be jokio honoraro talkino ir talkina, čia visiems išvardintiems ir neišvardintiems norėčiau pasakyti ačiū — “Tž” yra pasišventėlių entuziastų vaisius.

TŽ DEŠIMTMEČIO baliuje: iš kairės dr. Šapoka, G. Meiliuvienė, A. Šapokienė, J. Matulio
nis ir J. Kralikauskai.

AT THE LIGHTS of HOMELAND 1 Oth anniversary ball, Toronto, Ont. Canada.

DALIS SVEČIŲ TŽ dešimtmečio koncerto metu. / Guests at the TŽ anniversary concert.

ŠERMUKŠNIO UOGOS

Pabaiga iš 8 psl.—Tu man įsakysi, kur aš turiu grįžt, piemengaly! Jei nori pasirodyt dideliu kavalierium, vežiok panas nuosavu arkliu.—O kieno gi arkliu aš vežioju?—Mano.Rimas žinojo, kad girtam daug atleidžiama, bet šitokio įžeidimo jo išdidi širdis nebegalėjo atleisti. Pats nepamatė, kaip tvojo botagu rudaplaukiui per pečius.Kas paskui buvo - Rimas nebeatsiminė. Tik juto, kaip linksta žemė po kojomis, kai jis mėgino nuo pusnies atsikelti. Sugniaužęs kumščius ir kerštu užvirusia širdim, Rimas artimosi prie rudaplaukio. Ir tiktai būdamas visiškai arti savo priešo, jis išgirdo pažįstamų žvengimų. Rimas pakėlė akis ir — sustingo. Rimo bėris turėjo kaktoje didelę baltų žvaigšdę, o šito, kuriuo jis važiavo su Birute, kakta buvo ištisai bėra, žvengė tasai, ant kurio bernas sėdėjo apsižergęs.Muštis nebebuvo prasmės. Rudaplaukis, laikydamas vadeles rankose, stovėjo išdidus kaip Napole

onas, o važyje sėdėjo suglumusi, mėnesienos apšviesta Rimo pamergė — viena iš nedaugelio meninių stebuklų, apie kuriuos jis buvo tiek daug prisiskaitęs knygose.Rimas nusisuko nuo jų ir lėtu žingsniu pasuko tolyn į laukus. Iš karto ėjo nudelbęs akis, paskui truputį pakėlė galvų. Viskas stingo nuo šalčio. Jo ausis pasiekė Birutės ir rudaplaukio balsai.—Gal manai, kad jis tyčia sukeitė?—Tyčia ar netyčia, bet sukeitė. Pati matai.Paskui laukuose vėl pasidarė neišpasakytai tylu. Rimas ėjo ir ėjo tolyn, nejausdamas nei šalčio, nei sniego po kojomis. Tokia sunkia širdim kadaise poetas turėjo eit j dvikovų. Rimas jau regejo sniege išmintas gilias pėdas — pėdas poeto ir sekundantų. Ties išsikerojusiu ėgliu styrėjo numestas pušta- lietas, o prie šermukšnio sniegas raudonavo nuo pritaškyto kraujo. Kraujo? Kieno kraujo? Poeto, kurį nušovė mylimosios vyras?šilta ir drėgna vėjo srovė pūs- terėjo į ausį. Kažkas baksterėjo Į nugarų. Rimas atsisuko ir vos ne- aikterėjo, susidurdamas su bėrio 

snukiu — jo bėrio, su žvaigžde kaktoje ir apšerkšnjusiais karčiais, šalimais stovėjo Birutė, laikydama pavadį.—Supyko, kad negrįžau su juo. — Birutė kalbėjo taip ramiai, lyg niekur nieko nebūtų atsitikę. — Pasigeria, tai iš galvos kraustos. Blaivus būdamas taip nedarytų.—Bet kaip aš galėjau... Nors arklidėje ir buvo tamsu...—Visko atsitinka per vestuves. Daugiau nuotykių, ilgiau žmonės jas atsimena.Galėjai sakyt, ką nori, bet Birutė buvo pati šauniausia iš visų mergaičių, kokias tik Rimui kada teko sutikti. Moteris, dėl kurios kurios šimtai poetų galėtų kautis ir mirti. Ir nesigailėt, kad miršta.—Bet ko jis taip prikibo prie tavęs? — murmėjo Rimas. — Ko jis nori iš tavęs?—Gal kartais įsimylėjo, —atsakė Birutė abejingai. — Gal norėtų per visas vestuves šokti su manim. Kas jus ten, vyrus, supaisys.Valandėlei abu nutilo. Birutė žiūrėjo į Rimų, Rimas — į Birutę, ir staiga jam dingterėjo mintis, kad kitos tokios nakties, tokios neišpasakytai laimingos ir šviesios, jis 

nebematys visų gyvenimų. Bet iš kur čia tiek kraujo? Ar jis pats buvo sužeistas?Rimas pasilenkė ir pasisėmė saujų raudono sniego. Ne, tai ne kraujas. Tai būta šermukšnio uogų, kurių belesdami paukščiai taip tirštai aplink medį pritaškė.
KNYGOS

Vaclovo Biržiškos straipsniy rinkinį iš 
Lietuvos kultūros istorijos "Praeities pabi
ros" prenumeratos būdu leidžia "Karys". 
(916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. 
Y.). Užsisakant iš ankto — $5.50 (vėliau 
bus pardavinėjama po $6.50). Galima už
sisakyti ir iš anksto tik pasižadant arba 
dalį pinigy įmokant.

Knyga bus tarp 300-400 psl., iliustruo
ta- Knygon sudėta V. Biržiškos straipsniai 
iš Lietuvos istorijos, lietuviškos knygos ko
vę su maskoliais, apie buvusias įvairiais 
laikais laikinąsias Lietuvos vyriausybes, 
apie žemaitį, kurs prieš 100 mėty lėktuvu 
skrido ir kt.

Lietuvių Sporto dešimtmetis Š- Ameriko
je (1949-1959). Red. Edv. Šulaitis. Ilius
truota. 60 psl-
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GEDIMINO STULPAI prie V. ir V. Kazlausky didžiuliy namy Los Angeles, Calif, iš tolo 
atkreipia praeivio akį, bylodami, įog ty namy šeimininkai yra lietuviai.

Namuose yra 26 vieno ir dviejy miegamyjy butai nuo 85 dol. nuomos mėnesiui.
Kitoj gatvės pusėj — garsusis arkliy lenktyniy stadionas-

"COLUMNS of GEDIMINAS" Lithuanian emblem at the apartment house of Mr. V. 
Kazlauskas, Inglewood, Calif.

PRADĖJAU NUO DOLERIO...
Pokalbis su Vincu Kazlausku, Los Angeles LRK Federacijos pirmininku 

aktualiaisiais vietos lietuvių gyvenimo ir veiklos klausimais 
ir asmeniškais patyrimais

Los Angeles lietuvių kolonija, kaip ir pats miestas, be abejo, yra labiausiai auganti kolonija visose JAV-se. Visus traukia į šį “vakarų laukinį” kraštų puikios gamtos sąlygos — amžina vasara — ir darbo galimybės, kurios reikia laikyti jei ne pirmaujančiom, tai vienom iš geriausių. Taigi, pensininkai ir šiaip senesnio amžiaus žmonės į čia va-žiuoja, tikėdamiesi mažiau kente. ti nuo visokių padagrų, o jaunieji— gauti gero darbo nepaprastai augančioje industrijoje. Taip ir yra. Ypač čia gerai tarpsta įvairių techniškųjų profesijų išmanytojai— inžinieriai, braižytojai...Gausėjant kolonijai, auga, įvairėja, kristalizuojasi ir diferencijuoja- si ir jos gyvenimas. Buvo laikas, kada liet, katalikų parapija buvo visų lietuvių visokio — religinio, kultūrinio, visuomeninio, draugijinio — gyvenimo centras. Visi išsiteko. Tiesa, kolonijai augant, parapija irgi neatsiliko — augo ir ji, ir labai sparčiu tempu: bažnyčia, salė, mokykla, klebonija, “vienuolynas” — bendromis parapiečių ir paskirų asmenų stambesnėmis aukomis išaugo į didelį turtų. Mokykla ir “vienuolynas” (seselių mokytojų gyvenamieji namai) nors ir nedideli, bet savam reikalui pakako. Atvykusieji iš Rytinių valstijų grožisi pakilia lietuviška nuotaika bažnyčioje, kur lietuviški pamokslai sakomi taisyklinga lietuvių kalba, per pamaldas skamba lietuviškos giesmės (vargonininko komozitoriaus Budriūno nuopelnas)

o “ant šventoriaus” po pamaldų tikras “lietuviškas jomarkas”... — čia ir lietuviškos knygos platinamos, čia Balto aukų rinkėjų stalelis, čia didesnėse ar mažesnėse parapijos salės patalpose susirinkimai, minėjimai, posėdžiai... Kas sekmadienį pamatysi mažiausia po vienų, o dažnai kelias naujas šeimas iš vidurio, rytų, Kanados, Pie-tų Amerikos ar Australijos. “Aus- traliečiams” Los Angeles pakeliui. Neretas čia ir palieka.žmonės domisi Kalifornija, o ypatingai Los Angeles gyvenimu. Teiraujasi. Klausinėja informacijų, faktų.LD redakcija nesiima informacijos biuro pareigų, bet norėdama nors kiek patenkinti skaitytoji! žingeidumų, pareigų pavedė savo red. atstovui. Jūsų plunksnos tarnas iš daugelio organizacijų pirmininkų ir vadovų užkalbino Vincų Kazlų- Kazlauskų, kuris, atrodo, bus vienas iš kompetetingiausių atsakyti į daugelį rupimų klausimų. Jis aktyviai dalyvauja kolonijos bendruomenes organizaciniame veikime ne tk priklausydamas eilei organizacijų bei draugijų, būdamas stambaus vieneto — Katalikų Federacijos — pirmininkas (jau bene 10 metų!), bet ir vienas iš geriausiai įsikūrusių lietuvių.Lietuvoje buvęs advokatu, šio karo pasėkoje atsidūręs Švedijoje ir tik prieš 12 metų atsikėlęs į JAV, tiesiai į Kalfornijų, Vincas Kaz-

auskas ilgai nesnaudė, o, kaip sakoma, griebė “briedį už ragų”, ir, išlipęs iš laivo su tuščia kišene, šiandienų yra kelių šimtų tūkstančių vertės apartmentų savininkas, niekur kitur nedirba, o tik savo namuose menadžeriauja. Kas svarbiausia, — Kazlausko garbei ir kitų nustebimui reikia pasakyti, — kad jis nedrebėjo dėl cento kaip skrudžas, uoliai aukojo ir aukoja parapijai, Altui, Baltui, Vasario 16 gimnazijai ir kt. visuomeniniams lietuviškiems reikalams; toli nuo parapijos gyvendamas, beveik kas sekmadienį atvyksta į lietuviškas pamaldas, o neretai pakeliui paveža ir prot. Mykolų Biržiškų. Gražu veizdėti, kai bažnyčioje profesorius ir jo mokinys, dabar abu baltut baltutėliai, šviečia kartu vidurinėje “lomkoje”, stambusis gausiai berdamas maldas iš mažytės, vos tarp pirštų sugraibomos maldakny- gėlės (matyt, kun. Ylos), gi kartais bosu pritardamas chorui, o mažasis kukliai ir tyliai įsigilinęs į milžiniškų Aukso Altorių ar Didįjį Ramybės šaltinį...
VINCAS ir VALERIJA KAZLAUSKAI (I iš dešinės ir II iš kairės) su svečiais savo bute- 
Vidury prof. Mykolas Biržiška.

Mr. and Mrs. V. Kazlauskas and guests in their apartment.

šventoriuje Kazlauskų ir užklausiau:
—Sakykite, kolega,— kreipiausi 

Į iš universiteto laikų pažįstamą 
Vincentą, — kaip čia suderinti, kad 
Jūs toks uolus ir pareigingas para
pijoms patekote Į sąrašą vadinamų 
“sukilėlių”, kurie kai kieno akimis 
žiūrint, eina ir prieš kleboną, ir 
prieš vyskupą, ergo, ir prieš Baž
nyčią šventą?.. Kas čia darosi su 
lietuviškos parapijos reikalais ir 
kas čia kaltas?-—Malonus bičiuli, šiuo klausimu pataikei tiesiog man į širdį. Kų gi turiu atsakyti? Beje, į “blogųjų” sųrašų labai lengva patekti, bet, matai, kas vieno akimis geras, tas kito — blogas. Parapijos lietuviškumas gali nerūpėti tik tam, kam iš viso nerūpi parapijos reikalai. Kaltininkų ieškoti gal nereiktų. Tačiau susidariusi situacija iššaukė Los Angeles katalikų visuomenės susirūpinimų ir tam tikrų akcijų, siekiančių lietuvų teises parapijoje užtikrinti tolimesnei ateičiai, šiam klausimui aiškinti sudarėme komitetų iš katalikų veikėjų. Dirbame ne reklamai. Tikimės gerų rezultatų.

—Pereinant prie kito klausimo, 
būtų Įdomu išgirsti Jūsų nuomonę 
dėl Los Angeles lietuvių užsimoji
mo įsigyti Lietuvių Namus, ir net 
ne vienus, o dvejus?—Dėl dviejų namų, tai aišku, jei jie kada išdygs, bus abeji menki ir turės daug finansinių sunkumų. Pastangos abiejų namų organizato- torių girtinos. Lietuvių Namai, kur būtų ir salė susirinkimams, iškilmėms, kambariai posėdžiams, atskiroms organizacijoms, sportui — būtini Los Angelėje kaip yra ir kt. didesniuose miestuose, jei norima, kad lietuviška veikla ne dūstu, bet augtų ir stiprėtų.

—Ačiū, — tariau. — Dėl Lietuvių 
Namų niekas neabejos, tik ar pa
jėgs tokia nepergausiausia, ir dar 
susiskaldžiusi, kolonija įsigyti?—Ar pajėgs? — O ar kilo toks klausimas, kai pradėjome kurt parapijų ir jos namus? Lietuvių Namų reikalas yra ne vien parapijos narių, bet visos kolonijos reikalas. Ir ne vien paprastas kolonijos, bet stačiai tautinis reikalas. Kas asme-
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Sveikiname

savo draugus-es

ŠVENČIŲ PROGA

iš saulėtosios Kalifornijos

Vincas ir Valerija 
Kazlauskai

3924 West Century Boulevard,

Inglewood, California

niškai nori turėti namus, tas ne
klausinėja, ar įstengs išlaikyti, ar 
nenustos darbo ir pn., bet perka at
stato. Kas nori, kad lietuviška ko
lonijos bendruomenė gyvuotų, tas 
prisideda prie Lietuvių Namų.

—Na, žinoma, kolega kalbate iš 
praktikos. Ir aš tam tikiu. Bet, ma
tote, yra skirtumo tarp asmeniškų 
užsimojimų ir tarp visuomeniškų, 
žinau, kad čia yra nemažai stipriai 
Įsikūrusių tautiečių, bet gal jie pra
dėjo ne nuo dolero, — jie atvažiavo 
iš rytinių kolonijų jau ten gerokai 
susitaupę ir čia tik investavo Į dar 
didesnius kapitalus. Ne kitaip, ma
nau, ir Vincas būsite padaręs?

-—Aš, atvirkščiai, pradėjau nuo 
dolerio... Pradžia, kaip ir visiems, 
buvo be galo sunki. Pirmiausia pra
dėjau kaip indų plovėjas, o vėliau 
dirbau universiteto sargu. Paga
liau stojau į biznį, laikiau “parking 
lotų” studentams. Pastaruosius 7 
metus išdirbau kaip maisto išve- 
žiotojas. Darbas buvo labai sunkus. 
Bet pelningas. Dirbdamas 14 vai. 

KAZLAUSKŲ namų maudymosi baseinas. SWIMMING POOL at the apartment house of Mr. and Mrs. Kazlauskas.

į dienų be jokių atostogų, susitau
piau gerų pradžių šiam bizniui. Be 
to, su savo bosu užpirkome didžiulį 
sklypų, kurio vertė per penkerius 
metus pašoko penkeriopai.

Turimus 26 butų namus pigiai 
pavyko pasistatydinti, kadangi nu
pirkau rėmus nukėlimui, tuo būdu 
sutaupydamas apie $40.000.

—Bet juk viso įmokėjimo užsi
dirbti bei susitaupyti vargu ar Įma
noma? Ar neišlošėt kokios sumos 
loterijoj?

—O taip. Gerai sakot: “loterijoj”. 
Ir išlošiau ir ne. Nes, matai, bet 
koks biznis, bet koks bandymas šio 
ar to pasiekti nemažai turi savyje 
rizikos, ir tam tikru atžvilgiu jau 
yra “loterija”: yra šansų ir išlošti 
ir pralošti...

—Jūs užsidirbote sau geras atos
togas. Kaip gyvena ir kuo verčiasi 
daugiausia Los Angeles lietuviai? 
Ar yra įsikibusių į biznį? Kokios 
perspektyvos naujai atvykstan
tiems?

—Lietuviai yra gabūs ir darbš
tūs, bet prie biznio labai baukštūs. 
Turime biznierių, ir kiek man žino
ma, visi verčiasi neblogai. Visiems 
turėtų būti aišku, kad “iš darbo 
nebūsi bagotas, o tiktai kuprotas”, 
šalies konjunktūra bizniui labai 
palanki. šis Amerikos pakraštys 
labai augantis. Yra visokių galimy
bių labai geram santaupų investa- 
vmui.

— Kaip lietuvybės klausimas šio
je tolimoje nuo visokių “centrų” 
vietovėje? Ar nedaugiau pavojų čia 
nutautėti ir kaip laikosi tuo atžvil
giu jaunimas?

—Jaunimo yra ir vis daugiau pri
būva; jis laikosi ir savo organizaci
jose veikia gražiai. Pavojai visur 
tie patys. Mūsų, vyresniųjų, parei
ga jaunimui padėti ir nepalikti jo 
vieno. Gerai veikia šeštadieninė li
tuanistikos mokykla, bet, atrodo, 
kad reiktų ir aukštesniųjų lituanis
tikos kursų.

—O gale šiek tiek geografijos ir 
politikos: kaip smogas, ar Jums 
nekenkia?

-—Su smogu vargo turime, bet 
kas gyvena arčiau Pacifiko, beveik 
jo ir nejaučia. Apskritai, čia, kaip 
žinote, oras gana įvairus, nes mies
tas su priemiesčiais labai išsiplė
tęs, ir yra visko— ir karšto, ir vė
sesnio oro. Naktys beveik visada 
vėsios, pasilsėti galima, nes iš viso 
nekankina drėgmė.

—Daug kas baidosi žemės dre
bėjimo — ar nėra to pavojaus?

—Kas gali pasakyt, kada ir kur 
ims žemė drebėti? Atominės bom
bos pavojus dabar realiausias. Ma
žų padrebėjimų, sako, pasitaiko 
dažnai, bet mes apie juos tik iš 
laikraščių sužinom, ir tai —ne iš 
vietinių, o iš čikagiškių. Per mano 
12 išgyventų metų tik vienas dides
nis vietos žemės drebėjimas buvo.

—Ar domitės politika?

—Domiuos, tai mano hobby.

—Na, gerai, — kaip Jums atro
do, kur veda paskutinieji Vakarų 
valstybių tūpčiojimai ir linkčioji
mai komunistams?

—Vakariečiai eina su velniu 
oboliauti. žinoma, gali palikti be 
maišo ir be obuolių.

—Ką jūs galvojate dėl mūsų 

veiksnių veiklos ir vaidų?
—Kur medį kerta, ten skiedros 

byra, — pasakė liaudis. Jei niekas 
nieko nedirbtų-netašytų, nebūtų nė 
skiedrų. Jei yra nuomonių skirtu
mų, reiškia, dirbama demokratiš
kai ir reikalas rūpi visiems. Niekas 
nesako, kad nereikia statyti Lietu
vos laisvės rūmo, tik jei vienas 
siūlo savo cementą, kitas plytas, o 
trečias veržiasi daugiau plieno pri
dėti. nėra ko jaudintis, visa tai tu
rėtų eiti į naudą. Ot, jei kas kiša 
dinamitą po pamatais, su tokiuo 
jau nėra kalbos. Toks mano “gas- 
padoriškas” galvojimas. O Lietuvos 
Laisvės rūmo statyboje visi turime 
dirbti kaip gaspadoriai, ne kaip 
samdiniai bernai.

— Manote, Maskvos “samdiniai”?
— paklausiau.

—Nereikia nė manyti, — atsakė.
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JONAS VAINAUSKAS, Toronto, savo dirbtuvėje prie iš angliško medžio kalamos vazos.
J. VAINAUSKAS, Toronto, Ont-, beside his vase. English wood.

ir skausmu, tačiau lūpos — pusiau 
besišypsančios, prisimenant gražią 
ir laimingą praeitį...

Taip, maždaug, tarp kitko, ilges
niame straipsnyje apie skulptorių 
J. Vainauską rašė Toronto dienraš
tis “The Globe and Mail” 1958 m. 
rugp. 16 d. laidoj.

Teko buvoti pas J. Vainauską ir 
matyti jo kūrinius ir šių eilučių au
toriui. Jų tarpe mačiau ir minimą 
moters biustą. Tas kūrinys turi ir 
kitų, itin charakteringų ypatybių. 
Angliškasis ąžuolas, atrodo, toks 
sukietėjęs ir toks sujuodavęs, ta
rytum tūkstantį metų kur nors gi
liai žemėje būt gulėjęs, šviesai kei
čiantis medis mainosi. Moters bius
tas ąžuole, šviesų reflekcijose tai
pogi keičiasi, tartum gyvas.

Kaip to pasiekta? Skulptoriaus 
aiškinimu, tas ąžuolo gabalas bu
vęs “gerai išvirtas” ir smarkiai ga
ruose iššutintas... Todėl jis įgavęs 
tas specifines ypatybes...

Apžvelgiu kitus J. Vainausko me
džio drožinius jo namuose: Malkų 
skaldytojas, Lietuvos Vytys lėkš
tėse, drožtiniai asmenų protretai; 
ypač impozantiškas kūrinys “Ais
tra” ir kt. Tačiau tai toli gražu ne 
visa, ką skulptorius per savo pus
amžį (gimęs 1906) yra sukūręs. 
Daug jo skulptūros darbų parduo
ta arba padovanota atskiriems as
menims, organizacijoms, bažny
čioms.

Daugelio J. Vainausko kūrybos 
darbų, išėjusių į žmones, autorius 
nė foto nuotraukų neturi, tai: Kal
nų ožkos, Raugiapjūtė Lietuvoje, 
Rugiapjūtė Austrijoj, Audros sūku
riuose, Eglė žalčių karalienė ir k.

Kai negyvas medis 
pabunda

Jonas Vainauskas — skulptorius ir menininkas dailidė

Lietuvoj J. Vainauskas, įgavęs 
drožinėjimo ir dailaus medžio ap
dirbimo stilių Pritaikomojo Meno 
Mokykloj, vertėsi meniškų baldų 
(inkrustuotų ir kt.) gamyba. Jo 
dirbtuvių pagaminti baldai plačiai 
buvo perkami Lietuvoje, o taip pat

P V. portretas. J. Vainausko
klevo medžio drožinys

Portrait of P. V. Maple woodcarving.

eksportuojami į Paryžių, Rygą ir k. 
Parodose buvo apdovanotas sidabro 
ir aukso medaliais.

Antrą kartą bolševikams į Lietu
vą artėjant, J. Vainauskas atsidū
rė Austrijoj. Ten vėl ėmėsi medžio 
drožinėjimo darbų, tik jau nebe 
dibtuvėse, bet kukliose tremties 
stovyklose ir tik menui. Jo drožinių 
buvo išstatyta austrų parodose. 
Vienos parodos proga dienraštis 
“Kaertner Illustrierte” ypač gerai 
atsiliepia apie J. Vainausko droži
nius, kaip visiškai skirtingus savo 
originalumu nuo kitų medžio skulp
tūros darbų.

Po to jo kelias pro Angliją at
vedė Kanadon. Ir čia, šalia kasdie
ninių darbų, Vainauskas daug dir-

—Ką ant šventos žemelės tams
ta manai daryti? — nustebę parei
gūnai vienoje tremtinių stovykloje 
klausę aukšto ūgio pabėgėlį, sun
kiai tempiantį didelį medžio gaba
lą į vargingos pastogės vidų...

—Medžio drožėjas, ehe? — Well, 
sunkiai tai įspraudžiamas reikalas 
į taisyklių rėmus. Ką gi darysi, 
tempk jau tą sunkenybę į savąją 
gūžtą...

šiandieną iš to sunkaus angliško 
ąžuolo gabalo yra “gimęs” moters 
biustas, kurį skulptoriaus J. Vai
nausko rankos yra padariusios prieš 
12 metų vienoje stovykloje, Angli
joj. Dabar tas kūrinys užima pa
garbią vietą tarp daugelio jo kitų 
darbų skulptoriaus gyvenamoj vie
toj, jo paties namuose, Kanadoj, 
Toronto mieste, 57 Glenwood Ave.

Skulptūros galva esanti tokio pat 
likimo moters, kaip ir pats skulp
torius, — pabėgėlės, kurios vyras 
išvežtas į Sibirą. Jos akys primerk
tos nuo daugelio gyvenime vargų

14

J. VAINAUSKO meno drožiniai Kanados parodoje. / Wood carvings by J. Vainauskas 
in Canadian National Exhibition, 1957.



bo drožinėdamas naujus kūrinius. 
Jo darbai gražiai puošia naujai res
tauruotąją Toronto liet. šv. Jono 
parapijos bažnyčią — tai Didžiaja
me Altoriuje milžiniška prisikėlu
sio iš numirusių ir triumfuojančio 
Kristaus statula, o Marijos Altoriu
je Aušros Vartų Madona.

Paskutiniuoju metu J. Vainaus
kui vėl, galima sakyti, “pakirpti 
sparnai” daugiau atsidėti tik meno 
kūrybai. Jis su dar trim partneriais 
(vienu lietuviu ir dviem kanadie
čiais) Toronte, Weston priemiesty
je, pastatė puikias patalpas ir su
pirko naujoviškas mašinas moder- 
niųjų baldų gamybai. Jų įmonė pa
vadinta: “Quality Craft Show Case 
Ltd.”

Bet ir tiesiogiai nebeturėdamas 
laiko, kartu su skulptorium Dagiu 
1932 m. baigusiu Kauno Meno Mo
kyklą, padarė Toronto šv. Monikos 
R. Katalikų bažnyčiai tris impozan
tiškas statulas: Dievo Motiną Ma
riją, Kristų ir Nukryžiuotąjį.

J. Vainauskas su savo meniniais 
darbais yra dalyvavęs eilėje paro
dų Lietuvoje, Austrijoje, Anglijoje 
ir Kanadoje. Apie jo darbus gal

PASIRUOŠIMAS ŽIEMAI. Amerikoniško riešuto drožinys. JONAS VAINAUSKAS

PREPARATION FOR WINTER. American chestnut woodcarving by J. Vainauskas-

VYTIS. Lėkštė- Klevo drožinys.

VYTIS (State emblem of Lithuania). Maple.

J. VAINAUSKAS

daugiau rašė kitų tautų laikraščiai, 
negu lietuviškieji. Apie jo droži
nius, puošiančius bažnyčių altorius 
ir šiaip patalpas gražiai rašė visi 
trys Toronto dienraščiai (The 
Globe and Mail, Daily Star ir The 
Telegram).

Kaip jau minėjau, J. Vainauskas 
daugelį savo kūrybos darbų yra do
vanojęs lietuviškoms bažnyčioms ir 
kitoms institucijoms. Pvz. Prisikė
limo parap. salei Toronte jis pado
vanojo Lietuvos Vyčio medžio dro
žinį (4’4 x 4’4 dydžio, liepos me

džio, mahagony dugne, su liepoje 
drožtais rėmais).

Toronto lietuvių šv. Jono parap. 
bažnyčia pasipuošusi jo dovana — 
nauju altorium. J. Vainauskas me
dyje išdrožė Vilniaus Aušros Vartų 
Mariją, o skulptūros foną išpuošė 
mahagony. Altoriaus dekoracijoj 
ryškiai matyti Gedimino stulpų em
blema. šis altorius — vertinga re

AISTRA- Klevo drožinys.

PASSION. Maple woodcarving by J- Vainauskas.

J. Vainauskas

ligine ir tautinė puošmena letuviš- 
koj bažnyčioj.

Londono (Anglijoj) lietuvių baž
nyčia tai pat pasipuošusi Vainaus
ko kūriniu — sietynu lietuviškais 
motyvais. Jo darbų yra ir Londono 
Lietuvių Namuose.

Pr. Aiženas
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KAI VALANDOS ATGAL SUGRĮŽTA J
VLADAS RAMOJUS

Kelios prisiminimų iškarpėlės iš draugystės valandų su kun. Jonu Petrėnu

Daug daug draugų ir gerų pažįs
tamų, išsigelbėję iš raudonojo jun
go ir sveiki perėję karų, amžiams 
užmerkė akis Amerikos ir kituose 
žemynuose. Kai užsuki kad ir į 
Chicagos lietuvių šv. Kazimiero ka
pines, kiek daug ten surasi kapų 
naujųjų ateivių, kurie kojas j šį 
žemynų įkėlė vos prieš dešimtį ar 
mažiau metų. Tas pats New Yorke, 
Los Angeles ir kitur, kur tik gy
vena lietuvių. Iš tos visos eilės mi
rusiųjų man nuolatos prisimena ar 
sapnuose prisisapnuoja šviesusis 
kunigas Jonas Petrėnas, kuris, 
staigaus širdies smūgio ištiktas, 
mirė New Yorke 1957 m. gruodžio 
17 dienų.

Kas gi buvo kun. Jonas Petrė
nas? Tai šviesus ir taurus kuni
gas, buvęs bolševikų kalinys, jau
nimo auklėtojas ir vadas, spaudos 
darbininkas ir knygų autorius, ne
pamainomas humoristas ir begali
nio nuoširdumo žmogus, didelis 
poeto Brazdžionio gerbėjas ir už
grūdintas Biržų krašto sūnus.

šiose trumpose atsiminimų iškar
pose jo mirties dviejų metų su
kakties proga noriu a. a. kunigų 
Jonų prisiminti gyvenimiškoje 
šviesoje.

Pirmoji pažintis ir “mažasis šliū- 
bukas”

1951-52 metais patraukdavau pas 
merginas plačiojoje Chicagoje. 
Kažkaip paviliojo vienas namas Li- 
tuanicos lietuviškoje gatvėje. Kar
tų su Aloyzu Baronu nuvykom va
kare. Ten radome būsimų šių atsi
minimų autoriaus žmonų ir dar dvi 
merginas. Su Aloyzu Baronu pas 
merginas niekada nenuobodu: jis 
visada pilnas sumojo, pasakoja 
visokius juokus ir įvykius, tik spėk 
jį sekti, klausytis ir juoktis. Bet 
atsitik tu man taip, kad, vienam 
juokdariui bekalbant, įeitų ir kitas. 
Iš šeimininkrj buto staiga įvirto į 
kambarį aukštas, kiek žilstelėjęs, 
stambių kaulų kunigas. Kai akis 
į akį susitiko su biržėnu Aloyzu Ba
ronu, puolė jam į glėbį, apsikabino 
ir pasibučiavo, čia pat vietoje ir aš 
buvau pristatytas kaip biržėnas, 
kunigo kaimynas. Apie tų kaimynų 
kunigų buvau girdėjęs, matęs jį iš 
tolo, skaitęs jo rašinius spaudoje. 
Bet asmeniškai nebuvom pažįsta
mi. Kai kunigas išgirdo mano pa
vardę, sekundę kitų lyg pamųstė, 
paskui staiga sušuko “pažįstu, pa
žįstu iš spaudos!” ir rankomis 
stipriai apkabino, mane. Tokia bu
vo pirmoji pažintis su širdingu ku
nigu Jonu Petrėnu toli nuo mielų
jų Biržų ir žaliojo tėviškės peisažo, 
kurio kvapu, kaip vėliau pastebė
jau, kun. Jonas tebekvėpavo ir to
limojoje Amerikoje gyvendamas.

Kalbos, prisiminimai ir įspūdžiai 
biržėnų trijulėje srovėmis liejosi. 
Kartu buvo ir merginos. Kiek pa
sikalbėjus kun. Jonui “velnias” šo
vė galvon. Reikia Baronų tuoj ap
vesdinti su ten pat esančia Laimu
te iš Žemaitijos. Jau pats laikas 
esųs, nes paskui senbernystė at
seksianti...

Kų sugalvojo, tų ir vykdė. Būsi
miems “jaunavedžiams” nespėjus 
nei žodžio ištarti, pagavo nuo ko
modos maldaknygę, surišo “jaunie
siems” rankas, na, ir kad skaitė 
iš maldaknygės viršelio maldas, 

kad joks rašytojas tokių eksprom
tu tikriausiai neparašytų. Kiek ten 
buvo sumojo, momento minčių ir 
pašėlusios nuotaikos. Teisingai Le
onardas Žitkevičius nekrologe a. a. 
kunigui Jonui rašė, kad, kai Biržų 
gimnazijoje išeidavo Jonas Petrė
nas savo sukurto monologo sakyti, 
klasė plyšdavo juokais. Tokį pat 
kun. Jonų mačiau pirmųjį susitiki
mo vakarų Lituanicos gatvėje Chi
cagoje, kai jis Aloyzui ir Laimutei, 
jo žodžiais tariant, davė “mažajį 
šliūbelį”, prigrasindamas nebeieš
koti kitų moterų nei merginų...

Poezija kunigų draugijoje

Tuos namus Lituanicos gatvėje 
kunigas Jonas dažnai aplankydavo. 
Ir aš vis traukdavau į ten. Vis daž
niau tekdavo pabendrauti su kun. 
Jonu. Tos bendradarbiavimo valan
dos mane grųžindavo Lietuvon, nes 
kun. Jonas turėjo puikių atmintį, 
žinojo daug Biržų žmonių ir kuone 
visus miestelių ir kaimų vardus, 
pradedant Pabirže (jo gimtine) ir 
per Krinčinu, Daujėnus, Pasvalį, 
baigiant Vabalninku. Tuo metu 
kaip tik rašiau savo “Lenktynes su 
šėtonu”, ir kun. Jonas man buvo 
ištikimiausias pagalbininkas, kai 
reikėjo prisiminti iš atminties 
nykstančius kaimų vardus ir datas. 
Ir jis visų laikų mane neatlaidžiai 
spaudė, kad tų knygų parašyčiau, 
kad biržėnij kančios karo audrose 
būtų įamžintos. Dabar, matydamas 
tos knygos pasisekimų, džiaugiuo
si jų parašęs.

Miela būdavo, kai toje pačioje 
kompanijoje susiburdavo ir jo ar
timieji draugai — kun. Feliksas 
Gureckas, kun. J. Plankis ir kun. 
Kazimieras Baras, “Draugo” redak
torius. Tai buvo “dūšios” kunigų 
draugystė. Kun. Gureckas, buvęs 
“žemaičių Prieteliaus” redakto
riaus, “Čiurlionio” ansamblio gar
bės narys, spaudos darbininkas, 
kaip ir kun. Jonas, kilnios krikš
čioniškos širdies kunigas. Jam sun
ku išlaikyti dolerį kišenėje, kada 
aplinkui tiek daug pagalbos šau
kiančių žmonių. Toks pat ir kun. 
Baras, Lietuvoje buvęs populiaraus 
“Mūsų Laikraščio” redaktorius, — 
po dešimtinę, po penkinę ar dolerį 
jis bematant iškaišios visų algų. 
Tik ša, jokios reklamos viešai,, kad 
nei šuo nesulotų. O kun. Plankis, 
žemaitis, ištikimiausias poezijos 
gerbėjas, kuone visų Jono Aisčio, 
Bernardo Brazdžionio, Salomėjos 
Neries poezijų atmintinai moka. Ir 
gražiai deklamuoja, kad tikrai ma
lonu klausytis. Kai tik ištrunka iš 
airių parapijos, taip ir dumia pas 
savo draugus kunigus atsigauti, o 
jo lietuviškos dvasios atgaiva — 
lietuvių poezija. Gaila, kad Braz
džionis su Aisčiu niekada negirdė
jo tų poezijos valandų. Kažin, ar 
jie būna kur šauniau pagerbiami, 
kaip kad būdavo pagerbti šaunių 
kunigų šaunioje draugystėje?

L. Žitkevičius nekrologe rašė: 
“Aš mačiau tave, kunige Jonai, kų 
tik išėjusį iš bolševikų kalėjimo. 
Ėjai Kauno Laisvės Alėja kartu su 
kunigu Alfonsu Sušinsku, ir visi 
jus sveikino, žiūrėjau iš vieno Lais
vės Alėjos balkono ir bežiūrėda
mas, rodos, ėmiau net pavydėti tau. 
Pavydėjau gal ne kančių, kurias 
kalėjime kentėjai, bet tos ištver

mės, kuri neleido tau palūžti. Pa
vydėjau ir to didelio jausmo, kurį 
turėjai jausti išėjęs į laisvę...”

Vieną kartą supyko ir kun. Jonas

Gyvendamas Chicagoje, kun. Pet
rėnas stengėsi aplankyti kiekvienų 
lietuviškų kultūrinį parengimų. 
Svetimtaučių parapijoje dirbant, 
kartais komplikuodavosi sųlygos ir 
laikas. Bet ir per “užtvaras” kun. 
Jonas ištrūkdavo į laisvę, kur lie
tuvių organizacinis ir kultūrinis 
gyvenimas virė ir pulsavo.

Kai LRD literatūros premijų lai
mėjo Pulgis Andriušis, Chicagoje 
jam buvo surengtos premijos įtei
kimo iškilmės. Pulgis Andriušis, 
žinoma, iš tolimosios Australijos 
neatvyko. Bet jo pagerbti į premi
jos įteikimo iškilmes susirinko keli 
šimtai chicagiečių, jų tarpe ir kun. 
Jonas. Iškilmingo akto metu, vis 
“belaukiant” Pulgio atvykstant ir 
nenorint paleisti žmonių, kalbos už
sitęsė kuone dvi valandas. Po pus
antros valandos pakilo iš vietos 
kun. Jonas ir, “Nereikia mums to
kių žudančių pagerbimų!” pasa
kęs, kaip vėjas išlėkė lauk iš salės.

Po kelių dienų “Drauge” skaitėm 
jo parašytų gyvų ir nuoširdžiai šil
tų reportažų apie Pulgį Andriušį, 
stovintį tarp Aukštaitijos žolynų, 
apie jo pagerbimo iškilmes Chica
goje. Įkaitusi kun. Jono širdis pa
lengva atsileido, ir jis išliejo savo 
plačių “dūšių” ant popierio lakš
to, nelemtų įvykį tarsi užmiršęs, 
— iškilmės vistiek jam buvo bran
gios, nes tai buvo lietuvių kultūri
nė šventė.

Honoraras uzbonais...
Tikrai staigiai ir netikėtai kun. 

Petrėnas dingo iš Chicagos, išlė
kęs į Washingtonu studijuoti. Mes 
Chicagoje nepasitikėjom jo studi
jomis: uždus kun. Jonas universi
tete, jo dūšia žaliuoja tik tarp žmo
nių, o ypač jaunimo. Ne jam uni
versiteto niūrios sienos ir į rankas 
įspraustos knygos!

Vienu kitu laišku dar pasiskar
deno iš Washingtono. O jie buvo 
nuoširdūs ir spalvingi, štai jo vie
nas laiškas iš Washingtono 1953 
metų balandžio 9 dienų: “Pavasa
rio žiedai ir gyvai šnekantys upe
liai gaugia jūsų sutuoktuves. Išo
rinėse džiaugsmo ir prisikėlimo 
nuotaikose jūs paduodat vienas 
antram rankų bendrajai gyvenimo 
kelionei. Iš gimtųjų sodybų išsineš
tasis dvasios kraitis, mokytojų, 
draugų, bičiulių padidintas mokyk
los rūmuose, užgrūdintas tremties 
dienose, telydi judviejų kelionę 
bendrojo džiaugsmo, rūpesčių ir 
darbų kloniais. Iš altoriaus žvakių 
plevenimo, iš jaunos čigonės būri
mų, iš vestuvinių žirgų prunkšti
mo, iš sutuoktuvinės puotos mie
lųjų svečių, draugų, bičiulių svei
kinimų išsineškite gražiausių atsi
minimų puokštę ir skandinkite auk
so žiedus pasiaukojančioje ir atjau
čiančioje meilėje...”

Toks nuoširdus, gyvas ir lyriškas 
buvo kun. Jonas savo laiškuose, 
kaip ir neilgam gyvenime.

Pagaliau sulaukėm žinios, kad 
kun. Jonas iš Washingtono persi
kėlė į lietuviškųjį Brooklynų, su
grįžo atgal į lietuvių gyvenimų. 
Brooklyne kun. Petrėnui buvo per
duotas “Ateities” redagavimas. Ti
kiu, kad kun. Jonui tos pareigos 
buvo labai mielos, nes jis visa 
petrėniška dūšia kibo į redagavimo 
darbų.

O laiškų kiek teko susilaukti jo 
redagavimo dienomis! Kun. Petrė- 
no gyvenimo stiprybė buvo kovo
jančios Lietuvos didvyriai. Jis nuo-

Kun. Jonas Petrėnas, prieš dvejus metus 
širdies priepuoliu miręs spaudos darbuo
tojas ir visuomenės veikėjas.

The late Rev. J. Petrėnas, youth edu
cator and journalist.

stabiai gaudė žinias iš okupuotos 
Lietuvos gyvenimo, kėlė ir ideali
zavo pilkųjų didvyrių žygius ir 
darbus, ir tų savo sielos giesmę 
kovojančios Lietuvos didvyriams 
norėjo įamžinti šviesiojo Lietuvos 
vyskupo Paltaroko monografijoje, 
kurių jis taip nuoširdžiai ruošė. Ir 
koks sutapimas: vos staigiai mirus 
kun. Jonui Petrėnui, Lietuvoje mi
rė ir vyskupas Paltarokas.

Kun. Jono paskatintam ir man 
teko parašyti iškarpėlę savo vai
kiškų prisiminimų apie šviesųjį 
Ganytojų, ir juos jis buvo įrikiavęs 
į ruošiamos monografijos rankraš
čius. Tik kun. Jonas, “Ateityje” pa
rašęs reportažų apie jaunųsias Ber
nardo Brazdžionio dienas Biržuose, 
man į atmintį sugrųžino kitų Lie
tuvos kankinį — vyr. Itn. Jonų 
Bratenų, vadovavusį Mūšos kauty
nėms prie Saločių 1944 m. vasarų, 
kai Lietuvos partizanai susikibo su 
pirmaisiais raudonosios armijos da
liniais.

Spaudos darbas išeivijoje yra 
idealizmo darbas. Honoraro niekas 
nemoka ir net nežada. Bet kun. Jo
nas kiekviename laiške prisiminda
vo honorarų: “kai susitiksim, at
mokėsiu jį uzbonais. Tik rašyk.” 
Mums, biržėnams, “uzbonas” reiš
kia ne kų kitų, kaip tik didelį saikų 
širdies, meilės ir padėkos. Garsu
sis biržėnų alus kaip tik buvo šir
dies ir žemės kraujas, ir juo vai
šindavo kiekvienų pakeleivį ar 
svečių, užsukusį į biržėno sodybų.

Susitikom, bet jau paskutini kartą

1956 liepos 1 dienų Chicagoje 
įvyko pirmoji JAV ir Kanados lie
tuvių Dainų šventė. Ta proga į 
Chicagų suplaukė šimtai lietuvių 
dainininkų ir svečių. Dainų šven
tes išvakarėse, po visų posėdžių, 
repeticijų ir kitų pareigų vėlai va
kare užsukau į Chicagos Coliseum, 
kur turėjo įvykti Dainų šventės ko
miteto dainininkams rengiamas pa
silinksminimas. Beje, Coliseumų 
radau tuščių. Apsisukęs spaudžiau 
į lietuviškųjį Bridgeportų. Lietuvių 
auditorijoje buvo baisi kamšatis. 
Į ten, rodos, suskrido visa Ameri
kos Lietuva susitikti, pabuvoti, pa
silinksminti. Dešimtys pažįstamų 
tuoj susirado. Skambiai bėgo laikas.
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Prieš pusiaunaktį, grįžtant na
mo, dar sustojau vienoje šeimoje 
senajam lietuviškam Bridgeporte. 
Ten salione susitikau seniai bema
tytą mieląjį kun. Petrėną, atvykusį 
į lietuviškas iškilmes iš New Yor- 
ko. Viskas nubluko prieš jį: ryt
dienos sunkios pareigos, pažadėtas 
susitikimas su kitais pažįstamais... 
Įsileidom į nuoširdžiausius pokal
bius, bridom giliai į naktį, kol ėmė 
artintis rytas.

Tik 3 vai. ryto teišsiskyrėm. Be
važiuojant namo, 35 gatvėje, prie 
Dan Kuraičio “Mildos”, sustabdė 
policija. Be šviesų važiavau! Atė
mė vairavimo leidimą ir paleido.

Tau galai, tas kunigas Jonas kad 
išblaškė mane!

Sekmadienį tūkstantinė žmonių 
minia apgulė gražiąją šv. Kryžiaus 
lietuvių bažnyčią Town of Lake. 
Tik dalis žmonių tetilpo į bažnyčią 
iškilmingai sumai. Kiti pasiliko 
šventoriuje ir gatvėse. Rašytojui 
Pauliui Jurkui užleidęs rezervuotą 
vietą bažnyčioje, pasilikau švento
riuje. čia sutikau bevaikščiojantį 
kun. Joną. Su breviorium rankose, 
maldingai nusiteikęs, dideliais 
žingsniais jis žingsniavo po šven
torių, susikaupęs maldoje, ir vais
kiuose saulės spinduliuose bei di
dingų bažnyčios mūrų šešėliuose 
jis atrodė kaip šventasis... Tai buvo 
mišių ir maldos laikas, ir kun. Jo
no nebandžiau kalbinti.

Po didingos Dainų šventės išsi
skirstė, ištuštėjo lietuviškoji Chi- 
caga. Svečiai išvažinėjo į namus, 
chikagiškiai į paplūdimius ir ku
rortus, nes rekordinis Dainų šven
tės dienos karštis — F 103° — vi
siems perdaug prakaito iščiulpė.

Kun. Petrėnas dar pasiliko atos
togų Chicagoje. Vieną vakarą at- 
skardėjo pas mane kartu su Aloyzu 
Baronu ir inž. Zigmu Bakaičiu. Vėl 
buvo šaunus biržėniškas vakaras, 
šį kartą ne tiek prisiminimai, kiek 
literatūrinės diskusijos įsisiūbavo. 
Kun. Jonas, būdamas “Ateities” re
daktorium ir pats matydamas, kaip 
mažai lietuviškų raštų besusilau- 
kia iš jaunųjų, tėvišku rūpesčiu 
žvelgė į ateinančią spaudos darbi
ninkų ir literatų kartą, aukščiau
siai vertino Aloyzo Barono globo
jamą literatų būrelį Chicagoje ir 
Kazio Bradūno užaugintas jauną
sias poetes — B. Buračaitę ir N. 
Bogutaitę — Baltimorėje ir iš šir
dies skatino dėti visas pastangas, 
kad jaunasis lietuvių atžalynas pa
miltų savąją literatūrą ir imtų 
plunksną į rankas. Ar jis tą vaka
rą jautė, kad netrukus ne tik jo 
plunksna, bet ir širdis amžiams už- 
luš ir kad jo vietoje bus reikalin
gi nauji talentai, kurie su tokiu 
pat plačiu, šiltu ir lyrišku žodžiu 
užpildytų lietuviškos spaudos pus
lapius?

Tokių kunigų, tokių žmonių ide- 
listų, tokių spaudos darbuotojų, 
tokių nesavanaudiškų bičiulių, to
kių gyvenimo humoristų šiandieną 
labai, oi labai mums reikia.

KNYGOS
Atsiųsta paminėti

Jonas K- Karys, Senovės Lietuvių Pini
gai. (Ancient Lithuanian Currencies). Isto
rija ir numizmatika. Bridgeport, 1959. 396 
psl. Kaina $10. Su angliška santrauka- La
bai gausiai iliustruota. Gaunama pas pla
tintojus ir pas autorių: 106 Barnum Ave-, 
Bridgeport 8, Conn.

A. Rukuiža, Prof. dr. h-c. Povilas Matu
lionis. Gyvenimas ir darbai. Talkino M- 
Krikščiūnas, S. Dirmantas ir K. Ščesnu- 
levičius. Gausiai iliustruota, su V. Vijeikio 
pieštu viršeliu brošiūra. 84 psl.

DIDVYRIAI IR IŠDAVIKAI
V. PAKALNIS, Vakarų Vokietija

P. V. RAULINAITIS

Zimano “tiesa” ir gyd. Stanislovai- 
čio pasakos

štai kaip “dzūku” mėginąs save 
vadintis Zimanas okupantų “Tie
sos” vyr. redaktorius, amerikiečius 
ekskursantus, bolševikus ar tik 
raudonus, informavo apie “buržua
zinius nacionalistus”: “...šičia siau
tėjo hitleriniai ir lietuviškieji bu
deliai, kurių ne vieną, broliai ame- 
“patvirtinęs” gyd. Stanislovaitis iš 
rikiečiai, šiandien sutinkate savo 
miestuose, nors jie dabar ir sveti
momis plunksnomis, svetimais var
dais dangstosi. Tačiau budelis lie
ka budeliu, nors ir kažin kaip jis 
maskuotųsi. Kruvinų žmogžudžio 
rankų nepaslėpti.” Gi jo žodžius 
Conn, dar pridėjo: “Man teko gy
dyti du ’dipukus’. Jų nervai buvo 
visai pakrikę. Jiems nuolat vaiden
davosi kraujas, lavonai, auksiniai 
dantys. Viens iš jų prašė kaip nors 
parsiųsti į Jeruzalę patalus, ku
riuos is pagrobė iš jo paties nužu
dyto žydo ir kurie jam ramybes 
nedavė. Nusiųstais į Jeruzalę pa
talais jis tikėjosi nusipirkti sau 
sąžinės ramybę. Po kiek laiko abu 
’dipukai’ psichiatrinėje ligoninėje 
ir mirė”.

Buvo taip ar nebuvo, bet šmeiž
telis paskleistas, jog dabar į kiek
vieną tremtinį amerikiečiai žiūrė
tų kaip į “svetima pavarde pasi
slėpusį pabėgėlį, ypač jei kas, at
siradus progai, atlietuvino pavar
dę. Ir tą bolševikų šmeižtą platina 
patys lietuviai “ekskursantai ...

Niekas žmogžudžio negina. Prie
šingai, Vliko Vykdomoji Taryba 
kuo galėdama padėjo Vokietijoje 
ruošiant bylą išaiškinti Lietuvos 
piliečių žudikus, o pats prel. M. 
Krupavičius stojo liudininku laisva
me teisme.

Tačiau nei Zimanas, nei panašūs 
nieko nerodo ir nešneka apie rau
donuosius žmogžudžius, kurie už 
žudymus dar apdovanojami ordi
nais. Jie kalba ir gieda apie Osve- 
ciną ir hirošimą, bet nieko neužsi
mena apie Katyną, Vinicą, Červe
nę, Rainius, Pravieniškius ir kt.

Prasidėjus vokiečių-rusų karui, 
šias eilutes rašantis su kitais buvo 
patekęs į komunistinio saugumo 
rūmus Kaune — ten dar buvo ryš
kios sukrešėjusio kraujo žymės 
prieš tai kankintų lietuvių. Bet 
“Tiesa” ir visokie Zimanai tyli. Ga
lėtų padėti išaiškinti visus juos — 
tų žmogžudžių rastų daugiau negu 
naciuose.

Ko verta Kukausko “išpažintis ir 
pagal ją sudaryta “dokumentine” 
apybraiža?

Kukauskui vis kas nors nulemia 
likimą, ne jis pats. Jau šeštoje kla- 
sėja netekęs tikėjimo. DP stovyk
loje, kur tame pat kambary gyve
nęs su soliste Augaityte, patekęs 
į žvalgybininko Zigmo Laugalio 
spąstus. Laugalis, buvęs Celės sto
vyklos komendantas, su B. Bedar- 
fu įkalbėję jį vykti su uždaviniu į 
Lietuvą, gen. Plechavičius ir V. Si
dzikauskas ruošę planus. Taip jis 
su kitu buvęs užverbuotas prancū
zų šnipu. Vėliau perėmę amerikie
čiai; nugabenę į Paryžių. Ten jis 
pamatęs visą buržuazijos supuvi
mą: lankęs naktinius klubus ir tt.

Vieną “vanagų” istorijos autorių 
(pasirašė M. Chienas, K. Smigels- 

kis ir E. Uldukis) gerai pažįstu.

Tęsinys iš LD Nr. 8 ir 9. Pabaiga

Fantazuoti jis moka, jo kailis ke
letą kartų keistas. Paskelbus vieną 
pokalbį, apie kurį yra liudininkų 
ok. Lietuvoe, ką jis yra kalbėjęs 
apie NKVD metodus, ta pati įstai
ga jį taip čiuptų, kad jis tėvą moti
ną parduotų ir paskelbtų tokių “at
siminimų”, kad ir jo dviem rašto 
bendradarbiam plaukai pasišiauš
tų... Bet greičiausia jie visi po tru
pučiuką “sugriešiję”, dėl to ir taip 
sutartinai veikia, kad vien kito ne
išduotų.

Geriausi faktai — išlaužti iš piršto

Kaip okupantai moka pagal nkvd 
receptą gaminti “įrodymus”, yra 
daug pavyzdžių, štai Lietuvos baž
nytinio gyvenimo okupantų garsinti 
pareiškimai, kurių nurodyti asme
nys niekad nėra davę.

1947 m. kovom mėn. “Izvestija” 
paskelbė “pasikalbėjimą” su arkiv. 
M. Reiniu, kuris niekad tokio pasi
kalbėjimo nėra turėjęs. Kai arki
vyskupas prieš tai mėgino protes
tuoti Vilniaus katedroje — už tą 
drąsą vėliau apmokėjo laisvės ne
tekimu ir mirtimi.

Panašiai suklastotas vysk. P. Ma
želio ir kan. J. Stankevičiaus vardu 
paskelbtas kom. spaudoj “atsišau
kimas”, kuriuo pasmerkti sukilėliai 
Vengrijoje ir dėkojama galvažudei 
raud. armijai “už taikos atstatymą 
Vengrijoje”.

Herojiška atestacija
šių metų Komjaunimo Tiesoje iš

spausdintas ilgas vysk. V. Borise- 
vičiaus ’’prisipažinimas”, kuris la
bai vaizdžiai parodo NKVD stropu
mą, Lietuvos kunigų ’’nusikaltimus” 
ir partizanų būklę tam tikru metu 
rusų okupacijoje.

“Aš prisipažįstu kaltas tuo, kad 
1940-1941 metais, įsijungus Lietu
vai į Tarybų Sąjungą, keletą kartų 
sakiau tikintiesiems pamokslus, ku
riuose reiškiau nepasitenkinimą at
skiromis tarybų valdžios priemonė
mis, kreipiaus į Telšių vyskupijos 
dvasininkus ir tikinčiuosius su 
griežtu antitarybiniu ganytojišku 
laišku, kurio buvo atspausdinta 130 
egzempliorių ir išsiuntinėta visoms 
Telšių vyskupijos bažnyčioms su 
pasiūlymu kunigams paskaityti tą 
laišką tikintiesiems vietoj pamoks
lo.

Prisipažįstu kaltas ir tuo, kad, 
susipažinęs 1945 metais vasario- 
kovo mėnesiais per Misevičių su 
LLA gaujų vadovais Kubiliumi ir 
Jazdausku, aš teikiau gaujoms pa
galbą maisto produktais. Asmeniš
kai Jazdauskui perdaviau gaujoms 
apie 20 kilogramų mėsos ir pata
riau tuo pačiu reikalu kreiptis j ku
nigą Kielą, kuris taip pat perdavė 
LLA gaujoms tam tikrą kiekį 
maisto produktų, bet kokį, nežinau.

Aš prisipažįstu kaltas tuo, kad 
perdaviau Kubiliui gautą iš Mise
vičiaus laišką, kuris pasirodė esąs 
vokiečių parašiutininkų radiogra
ma, skirta perduoti per radiją vo
kiečių žvalgybos organams.

Aš prisipažįstu kaltas tuo, kad 
teikiau Jazdauskui ir Misevičiui pa
galbą besislapstant jiems nuo tary
bų valdžios. Kreipiausi į kunigus 
Gustaitį ir Našlėną, prašydamas 
sudaryti sąlygas Jazdauskui ir Mi
sevičiui gyventi suklastotais doku
mentais. Ką jie ir padarė. Misevi
čius gavo suklastotus dokumentus,

3+ 3+ 3^ 3^ 3^ 3+ 3& 3+ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 >•

Insurance-Real Estate-Tax Returns

Telef.: NO 2-5433

Res.: 1972 N. Commonwealth Ave.

Los Angeles, Calif.

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

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

NO 3-3030 
0303030303030303030303030 303030>0303030303030303

Sveikinu

visus Kalifornijos lietuvius 

Su šv. Kalėdų ir Naujų Metų 

šventėmis!

DR. M. L. NAMIKAS
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS

155 W. College St., 

COVINA, CALIFORNIA

Juozas Ramanauskas
su Kalėdų šventėmis sveikina visus

Los Angeles gerus ir sąžiningus 

lietuvius!

J. R. & CO.
6922 S. Western Ave.,

Los Angeles 47, California.

Telefonas: PL 2-6714

o Jazdauskas buvo apgyvendintas 
kaip tariamas zakristijonas.”

šie savęs “apkaltinimai” seka vi
są eilę pasakojimų, kaip vyskupą 
lankė čia vienas, čia kitas iš parti
zanų, prašydami pagalbos maistu 
ar zakrastijono darbo pažymėjimo, 
kuris reikalingas daliniams likvi
duojantis... Į daugybę užmintų klau
simų vyskupas atsako “aš nežinau” 
arba “aš neprisimenu”. Dėl pagal
bos maisto produktais vysk. Bori- 
sevičius sako: “Aš jam prižadėjau 
tą pagalbą, kiek tai neprieštaraus 
teisei ir mano sąžinei.”

Pagal bolševikinę sąžinę, kaip ra
šo J. Baltušis, net nesąmoningai ir 
nežinodamas kam duoda duonos 
riekelę, turi pasiduoti sovietų teis
mui, kad šis nutartų, kur tokį “nu
sikaltėlį” dėti ir kaip jį nubausti.

Vysk Borisevičius aiškiai duoda 
suprasti, kad jis nei žmogiškajai 
teisei, nei sąžinei nenusidėjo; pri
sipažinti nusikaltimai bolševikinei 
“teisei” yra šviesi tėvynės hero
jaus atestacija, kurios neturėjo kuo 
sutepti nei NKVD, kurios neišdil- 
dys joks laikas.
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4 NAUJOSIOS ANGLIJOS L. MOKYTOJŲ 
suvažiavimo 1959 spalio 18 d. Putnamo 
N. M. P. kongregacijos seserų vienuolyne 
dalyviai. Jų tarpe matyti vaikų literatūros 
kūrėjas Antanas Giedrius (stovi 4-tas iš 
kairės) kun. Stasys Yra, K. Mockus, Pr. 
Pau'iukonis ir visa eilė lituanistini y ir re
guliarių mokyklų lituanistikos mokytojų.

Suvažiavime kelti ir spręsti aktualieji 
lietuvybės išlaikymo ir ugdymo klausimai, 
susiję su šeštadieninėmis ir kt. lituanisti
nėmis pamokomis.

N. Anglijos mokytojų sąjunga yra viena 
iš veikliausių JAV-se mokytojų vienetų.

MEMBERS of the New England's Lith
uanian teachers' convention at Putnam, 
Conn.

PARYŽIAUS LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ gyvai pasireiškusi įvairiuose lietuvių 
minėjimuose ir tarptautiniuose pasirodymuose: Vasario 16 šventėje, poeto O- V. Mila
šiaus minėjime Champs-Elysees teatre, Motinos Dienos minėjime, tarpt, folkloro festi
valyje Sorbonos un-te ir kt. Iš kairės: I eil- J. Huebneris, O. Pagnierytė, B. Kapočiūtė, 
A. Venskus, P. Dvilaitytė ir B. Vrublevičius; II eil. A. Martinkutė, J. Kavaliauskas, L. 
Pabedinskas, grupės vadovas, B. Venskuvienė, grupės muzikinės dalies vedėja, R. Bač- 
kis, M. C. Joris, R. Viesulas, pranešėjas ir E. Marijošiūtė, šokių grupės vadovė-

LITHUANIAN FOLK DANCE group of Paris, France.

VEIDAI IR VAIZDAI

CHICAGOS LFK LITUANICA, futbolo komanda, šiemet laimėjusi "National Soccer" lygos 
I divizijos meisterio vardą ir įėjo į aukščiausią diviziją. Iš kairės klūpo: R. Gavėnia, 
A. Martinkus, A. Malinauskas, E. Leifertas, J- Perkūnas, R. Jenigas, J. Žukauskas, N. 
Glieda; ll-je eilėje: V. Trumpjonas, treneris, A- Damušis, J. Kaunas, M. Mc Cluskey- 
Mikalauskas, H. Jenigas, A. Stulga, R. Kozėnas, vadovas. Šiais metais komanda nepra
laimėjo nė vienų pirmenybių rungtynių. Foto E. Šulaitis

CHICAGO'S LITUANICA soccer team which this year won first place in the first 
division of the National Soccer League.

HARTFORDO GRAŽUOLĖS SU TĖVELIAIS-
Šių metų lapkričio mėn. 7 d. pirmą 

kartą Hartford, Conn., Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubas suruošė grožio karalienei 
rinkti vakarą-balių; jame dalyvavo šešios 
debiutantės ir daugiau kaip 200 publikos. 
Vakaro pelnas paskirtas naujai įkurtam 
Liet. Am. Piliečių Klubo Studentų Fondui.

Nuotraukoje iš k-: E. Saviške, V. Sal
vatore, D. Grajauskaitė, H. Stumbers, B. 
Simanauskaitė ir D. Usanis — su savo tė
veliais. Foto A. Jaras

L. A. Piliečių Klubo valdybą sudaro:
S. Savickas, prez-, Jonas Kodis, vice- 

nansų rašt., A. Ambrosas, klubo šeiminin- 
prez-, P. Labeckas, ižd., J. Baltulionis, fi- 
kas, Juozas Thomas, sekr., Juozas Jamai- 
tis, Tarybos pirm.

DEBUTANTES and their parents at the 
Hartford, Conn., Citizns' Club affair.
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"JŪRATĖS IR KASTYČIO" OPEROS FONDO steigiamojo susirinkimo lapkr. 25 d. dalyviai 
Rudžiy rezidencijoje Chicagoje- Iš kairės: Elena Kučiūnienė, inž. Jonas Jurkūnas, muz. 
Al- Kučiūnas, Marija Rudienė, dr. Vytautas Tauras, Vytautas Radžius; stovi: rašyt. Alb. 
Valentinas, žurnalistas Stasys Daunys, žurn. VI. Būtėnas, solistas Stasys Baras ir Vladas 
Stropus-

FUND COMMITTEE for the publishing of the opera "Jūratė ir Kastytis" by composer 
V. K. Banaitis.

VYTAUTAS F. BELIAJUS, folkloristas ir tautiniy šokiy intruktorius, 
XVIII metus red- ir I leidžia angly kalba lietuvišku vardu "Viltis" 
folkloro, tautiniy šokiy ir lituanistikos žurnalą. Čia jis nusifotografa
vęs eskimo drabužiais; nuotrauka paimta iš "Vilties" Alaskai skirto 
š. m. gruodžio nr.

Neseniai V. F. B. turėjo sunkią operaciją, po kurios dabar sveiksta 
JCRS Spivak ligoninėje, Denver, Colo. Nenumeskite pridedamo administracijos lapelio...

"Eskimo" Vyts F- Beliajus. Picture taken by C. H. at the Lewis and 
Clark Campus June, 1959. Pasinaudokite, ilgai nelaukdami...

•v

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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LIETUVIŲ

DIENOS
GRUODIS / DECEMBER 1959

Naujas “Lietuvių Dienų” adresas: 
4364 Sunset Blvd., Hollywood 29, 

California.

Nuo naujų metų LD redakcija ir 
administracija persikelia į naujų 
vietų, ir visais reikalais prašome 
kreiptis nauju adresu.

—JAU PATS LAIKAS siųsti prenumeratą 
už 1960 metus.

Nelaukite metų galo ir neapsisunkinki
te savęs, nes metų gale susirenka daug 
mokėjimų. Ypač skatinami atsilyginti tu
rintieji LD-noms skolų, nes jos labai truk
do žurnalo leidimą ir tobulinimą.

—LD tikisi, kad skaitytojai, gavę pre
numeratai mokėti lapelius, siunčiamus su 
šiuo numeriu, gausiai jais pasinaudos, pa
tys atsilygindami už žurnalą ar užsaky
dami jį kitiems dovanų.

LD prenumerata kitiems metams tik $3!
Kas naujai usžisakys LD arba kas kitam 

užsakys dovanų metams — nuo gruodžio 
15 d- iki 1960 m. sausio 15 d. (vajaus 
mėnesio metu) ir atsiųs tiesiai administra
cijai $6., gaus dovanų puikią I. Šeiniaus 
knygą “Vyskupas ir Velnias" arba S. 
Maughamo romaną "Dažytas vualis" pasi
rinktinai, kurių kiekv. skyrium kaštuoja 
po $3.

Kviečiame visus į talką!

—Elena Tumienė, buv. LD redaktorė, 
pakviesta pradėjo dėstyti pasaulinės lite
ratūros kursą P. Kalifornijos universitete. 
Kaip ir anksčiau, ji tebedėsto literatūra 
Immaculate Heart kolegijoj.

—Prof. St. Žymantas, anksčiau dirbęs 
Amerikos Balse Munchene, tą likvidavus, 
atvyko į JAV ir sustojo pas prof. M. Bir
žišką, Los Angeleėj. Su savo žmona (M- 
Biržiškaite) Ž. lankėsi LD leidykloje ir su
sipažino su jos darbu.

-—Mūsų tautietis A. Šalaševičius, dirbęs 
Worcestery, Mass., buvo komandiruotas 
dirbti į Firestone Plantation Co., Harbely- 
je, Liberijoje, Vakarų Afrikoj. Užsimokėjęs 
LD garbės prenumeratą, jis tarp kitko ra
šo: "Labai džiaugiuosi, kad prenumeruoju 
LD-nas. Tik aš negaliu įsivaizduoti, kaip 
Jūs įstengiate už tokį mažą prenumeratos 
mokestį tiek daug atspausdinti-.. Su kuo 
lietuviška man įmanoma Afrikoje susidurti 
—tai yra Lietuvių Dienos ir Am. Balsas, 
kurio klausausi 16 m. banga. Linkiu Jums 
visiems geriausios sėkmės- Tikiuosi, vėl 
pasimatysime, kai 1961 m. aš vėl grįšiu 
atgal į JAV..."

—Los Angeles m. įsikūrę O. ir St- De- 
veikiai apmokėjo LD prenumeratą 2 as
menims Argentinoje.

—J. Vyšniauskas iš Kolumbijos užsisakė 
LD siuntinėti oro paštu; gaus per 3 die
nas.

—Covinoje, Calif., gyvena ir dirba akių 
ligų specialistas dr. M. L. Namikas. Kabi
neto adresas: 155 West College St-, Co
vina, Calif., Telef-: ED 2-6231.

—P. Mikšys iš Cleveland© lankėsi Los 
Angelėj, ketindamas čia persikelti. LD pa
remti paliko $1.

—LD skaitytojo žmona Stela Levickienė 
dirba ligoninėj Havajuose kaip masažistė; 
darbu ir aplinka labai patenkinta.

—Naujas pren- J. E- Spačkauskas iš Chi- 
cagos rašo: “LD žurnalas yra malonus 
svečias mūsų namuose. Taip pat su ne
kantrumu laukiamas mūsų jaunimo, kurie 
jame randa gražių vaizdų iš Lietuvos. Lin
kime sėkmės ir ateity."

-—"Baltic Hotel" Miami Beach — 7643 
Harding Ave. Florida, — savininkė S. 
Welicka, sumokėjusi prenumeratą 3 me
tams į priekį, pastebi: "Man pačiai ir 
daugeliui lietuvių, kurie praleidžia atos
togas mano Kotely, patinka Jūsų žurnalas- 
Geriausios sėkmės!"

— A. Želvys iš So. Bostono, Mass., už
sisakęs žurnalą 3 metams, rašo: "Nuošir
džiai dėkoju už iniciatyvą, kad leidote su
sipažinti su tokiu puikiu visų ėmgstamu 
žurnalu."

—G. D. Stankaitytė, nauja prenumerato- 
rė rašo: "Man LD geriausiai patinka iš visų 
žurnalų, todėl jį užsisakau."

LD užsisakę sumokėjo prenumeratą 2 
meams į priekį:

J- Čėsna iš Chicagos, J. J. Šimoniai iš 
Santa Barbara, Calif., dr. S. Pacevičius iš 
Toronto, Kanadoje, A. Kavaliūnas iš Cle
veland©, P. P. Baltakis iš Chicagos, dr. N. 
Tarulis is Washington, D. C., Biežai iš St. 
Paul, Minnesota, K. Pabedinskas iš Chica
gos.

3 metams į priekį žurnalą užsisakė:
ev. kun. A. Trakis iš Chicagos, V. Mar

cinkevičius iš Toronto, Kanadoje.
—E. Mališauskienė iš Dorchester, Mass, 

paaukojo LD (už loterijos bil.) $4., J. Mi
sevičius iš Regan, Ont-, Kanadoje, paauko 
$1.

—J. Jurašūnas iš Darby, Pa., užsakė 
1 naują prenumeratą ir apmokėjo vieną 
Vokietijoje. — B. Racevičius iš Catherines, 
Ont., Canada, užsakė LD D. Klimui tame 
pat mieste.

—Kun. Dr. St. Valiušaitis iš Brooklyn© 
rašo: "Lietuvių Dienose viskas konden
suota, viskas aktualu. Vienu momentu ga
li pabendrauti su visais po platųjį pasaulį 
išsisklaidžiusiais tautiečiais- Tikrai puikus 
žurnalas. Sėkmės ir Aukščiausiojo palai
mos gražiame darbe!"

—K. Kasakaitis, iš Chicagos, užsimokė
damas prenumeratą sako: "Jau iš anks
čiau susidariau nuomonę, kad Jūsų žur
nalas yra gražus, įdomus ir todėl yra lie
tuviams pasididžiavimo vertas net prieš 
svetimtaučius. Linkiu Tamstoms ir toliau 
tęsti gražų ir naudingą kultūros darbą.".

—Kolumbijoje nuo rugpiūčio mėnesio 
per kultūrinę Katalikų Universiteto — 
Pontificia Bolivariana — stotį transliuo
jamas lietuviškos muzikos ir informacijos 
pusvalandis- Medelino lietuviai gyvai jį 
seka.

—K. Baronas iš Hamiltono atsiuntė re
dakcijai Kanadoje leidžiamo "The Globe 
and Mail' numerį, kuriame plačiai rašoma, 
kaip Sovietai tiesiog plėšikiškai lupa mui
tus už siunčiamas į Sov. Sąjungą ir jos 
pavergtus kraštus dovanas. Pasinaudojama 
lietuvės Mrs- Birutės X pavyzdžiu. Auto
rius — Kanados žurnalistas Eric Geiger. 
Iš svetur gyvenančių artimųjų Sovietai 
tiesiog kraunasi milžinišką kapitalą, kurį 
paskiau panaudoja pragaištingai propa
gandai varyti užsienyje. Žurnalistas rašo, 
kad tik iš vienos Kanados tuo būdu per 
metus Sovietai už muitus surenka tarp 
20 ir 30 mil. dol. O kur dar kiti kraštai, 
ypač JAV?

Birutės paminklas
( LD rugsėjo mėn. nr. psl- 15)

Atsiliepdami dėl Birutės paminklo Lauk
sodyje, Žeimelio valse., Šaulių aps., dau
giausia žinių suteikė skaitytojai R- Galiū
nas ir A- Lapšys.

Paminklas pastatytas Vytauto Didžiojo 
metais (1930) Lauksodžio Liet. Katalikių 
Moterų Dr-jos ilgametės pirm. E. Bernu- 
tavičienės pastangomis.

Autorius — Antanas Nesavas, buv. Žei
melio pradž. mokyklos mokyt., skulptorius 
mėgėjas.

Asmenys prie paminklo: I eil. iš kairės 
ats. pik. Stepulionis, F. Dumbraite, B. Če
paitė, O. Mačiulytė, vietos kleb. kun. A. 
Vaitiekūnas, J. Bernotavičius- II eil.: tre
čia G. Dumbraitė, toliau S. Mačiulytė, J. 
Galiauskaitė. III eilėj: mok. Gribauskas, 
pirm. E. Bernotavičienė, V- Mačiulytė, var
gonininkas J. Pėželis.

ILIUSTRUOTO REPORTAŽO

KONKURSAS
Siekdami labiau atkreipti lietuvių visuo

menės dėmesį į pozityviuosius mūsų gy
venimo reiškinius ir norėdamos savo ben
dradarbius bei skaitytojus paskatinti jų 
paieškoti, "Lietuvių 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.t.

2. Žodinė medžiaga neturi viršyti 1000 
žodžių. (Čia nenaudotina pasikalbėjimo 
forma). Nuotraukų pridedama kiek galima 
daugiau, nurodant svarbumo eilę. Po nuo
traukomis parašyti pilni parašai — asme
nys, vietos, datos ir pn.

3. Autoriai, siųsdami reportažus konkur
sui, turi lydrašty įsakmiai tai pažymėti- 
Jei reportažą ruošia žurnalistas kartu su 
fotografu, jie patys savo tarpe nuspren
džia, kurio (ar abiejų) vardu reportažas 
duodamas spaudai.

Sprendimas.
Sprendimo teisę turi visi LD skaitytojai 

ir bendradarbiai.
Balsuojama bus už tuos reportažus, 

kurie pasirodys Lietuvių Dienose š. m. II 
pusmečio ir 1960 m. I pusmečio numeriuo
se.

Autoriai prašomi tuoj pat planuoti ir 
ruošti bei siųsti reportažus, kad paskuti
niams numeriams nesusikauptų perdaug 
medžiagos.

Premijos
I- ji premija — 100 dol. (mecenatas kun. 

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

(pasirinktinai) už 25 dol.;
III ir IV premijos — LD prenumerata 

metams (galima perleisti kitam kaip do
vaną).

Balsavimas
Balsuoti kviečiami visi skaitytojai, ben- 

dardarbiai redaktoriai ir foto redaktoriai. 
Balsams teikiami taškai: skaitytojo balsas 
turi 1 tašką, redaktoriaus atsk. mieste — 
5 taškus, foto bendradarbio — 3 taškus. 
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Linksmų švenčių ir 
Laimingų Naujųjų Metu 

linki

P. ir B. PRANSKIETIS
savininkai Pete’s Liquor Store 

9467 So. Normandie Ave. 
Los Angeles 44, Calif. 

Telef.: PLymouth 6-8515

Naujas adresas (nuo Kalėdų):

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29, 
Calif.

Namų, automobilio, baldų 
ir kitokio draudimo reikalais 

visuomet kreipkitės

ANTANAS F. SKIRIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE 

Taip pat apskaičiuojami taksų 
mokesčiai.

Kreipkitės telefonu PL 4-1377 
arba įstaigoje

9204 S. Broadway, Los Angeles, Cal.

****4****************4**

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

(kampas Chastworth Blvd.)

GRANADA HILLS, CALIF.

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

PRIĖMIMO VALANDOS:

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

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

Geriausi šventiniai linkėjimai

TON YZS
Shoe Repairing
ANTANAS BONATAS,

savininkas.

5018 Melrose Ave., Los Angeles 38, 
California

Residence Phone
Hollywood 4-8796

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

širdingiausi musų linkėjimai

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR
NAUJŲ METŲ

proga

visiems Los Angeles ir apylinkės 
lietuviams!

Radijo, televizijos
ir namų apyvokos prekybininkai

DOMKUS ir REIVYDAS
3528 Sunset Blvd., Los Angeles 

Tel.: NO 5-2702 

17547 Chatsworth St., 
Granada Hills, California 

Telef.: EM 3-6031.
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A RECEPTION IN HONOR

OF THE NATO

PARLIAMENTARS...

THE ASSEMBLY OF CAPTIVE EUROPEAN NATIONS held a reception in honor of the 
Fifth Annual Conference of NATO Parliamentarians, a conference which ended in 
Washington, D. C. Nov. 20- The Conference brought a resolution endorsing the right 
to self determination of the Soviet subjugated east central European countries. General 
Bethouart spoke at the reception expressing complete solidarity of France and all 
NATO countries with the aims of ACEN. Photo shows left to right: Mr- Vaclovas Si
dzikauskas, Vice Chairman ACEN and member of the Lithuanian Delegation; The Hon. 
Robert R. Barry, M. C., U. S- Delegate to NATO Parliamentarians' Conference; General 

Antione Bethouart; General A. Noiret, French delegates to the conference and Dr- Petr 
Zenkl, ACEN Chairman and member of the Czechoslovakia delegation.

PJT PRIĖMIME, kuri surengė NATO parlamentarę konferencijos dalyviams. Be Sidzi
kausko ir Zenkl, iš kraštę, kaip ACEN atstovę, matome JV kongresmaną R .Barry ir 2 
prancūzę generolus. NATO parlamentarai priėmė palankią pavergtoms tautoms rezoliu
ciją ir beveik visę delegaciję atstovai dalyvavo PJT ję garbei surengtame priėmime 
New Yorke. (Pati konferencija vyko Washingtone). Priėmime dalyvavo ir New York 
Times bei kitos didžiosios spaudos atstovai.

THE SOVIETS

THE PEACE OF
Excerpts from a speech delivered by Mr. J. Kajeckas, Charge 

d’Affaires a. i. of Lithuania, on the occasion of the commemoration 
of Latvia 41st Anniversary of the Declaration of Independence, at 
Pierce Hall, Washington, D. C., on November 15, 1959.

On behalf of the Lithuanian people and myself, I wish to extend 
the most sincere greetings and hopeful best wishes to the Latvian 
Minister, Dr. Arnolds Spekke, and through him, to the Latvian 
people everywhere, in bondage and in freedom.

No one cherished the blessings of freedom and independence more 
than did the Latvians. They were justly proud of their achievements. 
Their progress is a matter of public record. Even now, after nearly 
20 years of occupation, the Baltic States are still referred to by the 
Russians as Little America.

Latvia, together with her Baltic sister republics, practiced peace
ful coexistence with the Soviet Union. That coexistence ended be
cause of the complete disregard, by the Soviets, of solemn pledges 
and the unpeaceful and genocidal policy of the Kremlin. Instead 
of real peace, the Soviets introduced into the Baltic States the peace 
of the cemetery.

Only eight days ago Khrushchev spoke of the need for “love 
among all peoples ’. Your dead, deported and escapees bear witness 
to the nature of the love he had in mind. True love for other people, 
and especially for the enslaved, we find not in the Kremlin but in 
this great country. I will mention but a few examples.

The last public statement of the late Secretary of State, John

INTRODUCED

THE CEMETERY
Foster Dulles, was dedicated to this occasion. He wanted to see, 
in the words of the Atlantic Charter, “sovereign rights and self- 
government restored to those who have been forcibly deprived of 
them ”. This was confirmed by President Eisenhower’s proclamation 
of Captive Nations Week. And only recently, the Honorable A. H. 
Berding, Assistant Secretary of State, in another statement, affirmed 
that the United States desires to see another people blessed with 
“true freedom, genuine national independence”, and concluded that 
“we cannot accept a status quo which makes this impossible”.

The reason why the present status quo in the Baltics is impos
sible can be found in a memorandum published by the State De
partment only his summer. It dates back to July 15, 19-40. In it, 
the Soviet-proclaimed will of the Baltic people and the Soviet-staged 
elections are referred to as a “mockery”. The author of that memo
randum is one who witnessed the will of the Baltic people re(- 
peatedly since 1919. I have in mind that great friend of the Baltic 
people, the Honorable Loy Henderson, Deputy Under Secretary 
of State.

The people who voluntarily choose slavery have not yet been 
born. A visitor from the East recently referred to the heroic struggle 
of the Hungarians as a bone that sticks in one’s throat. To him, the 
remains of the Baltic people scattered throughout Siberia are also 
but bones. But to us, they are relics of a sacred cause. Latvian mar
tyrdom to date is the seed and guarantee of her future resurrection 
Lai dzivo Latvija. Lai dzivo brain tauta.
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ANTRASIS LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
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:
16J4 jardo NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, 

ruožuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams.
Svoris 17 svarų. Kaina $59.Oo

2. SIUNTINYS Nr. 29:
16ĮĮ 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:
32y2 jardų NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, 

ruožuotos ar lygios, 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų.
Svoris 34 svarai. Kaina $113.00

4. SIUNTINYS Nr. 31:
32i/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.

Pareikalavusiems NEMOKAMAI siusime savo NAUJŲJŲ EKSPOR- 
NĖS RŪŠIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ pavyzdžius, 30 skirtingų standartinių 
siuntinių kainoraštį (siuntinius sudaro kostiumų ir paltų medžiagos, pa
mušalas, batai, megztiniai ir kt.) ir naują lietuvių kalba išspausdintąjį 
bendrinį katalogą, kuriame aptarta:

1. Apie 600 rūšių įvairių angliškii 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. 1 1 Breat Britain 

Linksmų Kalėdų švenčių ir 

laimingų Naujų Metų 

linki
Taupytojams ir Skolintojams

CRANE SAVINGS &

LOAN ASS'N

B. R. PIETKIEWICH, President 

2555 W. 47th St., Chicago 32, Ill.

Su Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis 

Sveikina

BRUNO'S BAKERY
Bread, Pies, Pastries Always Fresh 

Br. Macianskis, Owner

3339 So. Lituanica Ave., Chicago, 111 

Phone CL 4-6376

Daug geriausių Kalėdų linkėjimų

BALYS RADIO

Pardavimas ir pataisymai

Elektriniai reikmenys — Dovanos 
— Patefono plokštelės — Filmos 

2646 W. 71th St., Chicago 29, Ill. 
PRospect 8-5374

+

Su Kalėdų ir Neujų Metų šventėmis 

sveikina

Stanley & Marcy Matricks 

Owner
FARM FOOD CO.

Mushrooms • Imported Foods 
• Baskets

1804 W. 47th St., Chicago 9, Illinois
YA 7-8393 VI 7-8986

Importers • Distributors

ANDRULIS MICHIGAN FARM 
CHEESE

CHRISTMAS GREETINGS FROM

WINTER GARDEN TAVERN 
INC.

Cabaret

Gaterings to Clubs—Weddings 
Banquets

Your Host 
V. BELECKAS 

1883 Madison Street 
BROOKLYN 27, (Ridgewood) N. Y.

Telephon; EVergreen 2-6440

CLEM’S MARKETS

• Puikios lenkiškos dešros, švie
žiai namuos gamintos.

• Importuoti lenkiški kumpiai.

• įvairiausi mėsos ir maisto pro
duktai.

Galima užsisakyti mažesniais ar
ba 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.

3002 W. Florence • PL. 95058 
7529 S. Normandie • PL. 3-9676

Clem Taberski, savininkas

)©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<

LIETUVIŠKA DRAUDŲ

AGENTŪRA

Gyvybės, ligoninės, automobilių, 
baldų, namų ir visos kitos apdrau- 
dos — asmenims, profesionalams 
ir biznio įstaigoms. Valstybės pa

tvirtintos kainos.
Agentams ir brokeriams aukščiausi 

komisai.
AUTOMOBILIŲ FINANSAVIMAS 
Bankiniai procentai. Nauji automo

biliai 4%, vartoti — 6%.
Veikia Notariatas. Smulkesnei ir ne

mokamai informacijai gauti 
skambinkite, rašykite, užeikite

Jonas Kirvaitis
Interstate Insurance Agency

6108 So. Ashland Ave., Chicago 36 
Tel. WAlbrook 5-5677

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©O©©©©©©©©©

Very Merry Christmas and Happy and Prosperous New Year!

MRS. NANCY SPEECHER
BELMONT BEAUTY SALON

☆
128 South Vermont Ave.
Los Angeles 4, Calif.
DU _ 8-2000

FRANK P. SPEECHER & ASSOCIATE
R E A

NO — 4-0100
HO — 2-0777

3720 Sunset Blvd.
Los Angeles, Calif.



The Royal Wawel Castle at Cracow, Poland: 1-2. A View of the Castle. 3- The Court
yard of the Castle — Residence of King Jogaila.

Karališkoji Vavelio pilis Krokuvoje: 1-2. Bendras pilies vaizdas. 3. Pilies kiemas. Šio
je pilyje gyveno karalius Jogaila.

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

Part XXIV
After Vytautas’ death the Lithu

anian nobles elected Duke Švitri
gaila, the youngest brother of 
King Jogaila, the new Grand Duke 
of Lithuania (1430). Švitrigaila 
soon made an agreement with the 
Teutonic Knights and started a 
war with Poland in an attempt to 
regain a part of the province of 
Podole. But the war was unsuc
cessful. Dissenters rose up against 
him and Švitrigaila was forced to 
flee to the southern part of the 
state.

Following this, the rebels pro
claimed Zigmantas, brother of Vy
tautas, Grand Duke of Lithuania 
(1432). Lithuania was divided into 
two parts. Zigmantas, desirous of 
reuniting the country, began hos- 
tilites.

A battle took place in the fields 
of Pabaiskas near Ukmergė (1435). 
Among švitrigaila’s allies were the 
Knights of the Sword of Livonia, 
the Russian dukes and the Tatars. 
Zigmantas was victorious. About 
40,000 died on the battlefield, in-

Wawel Castle at Cracow, Poland. — Va
velio pilis Krokuvoje. Čia palaidota daug 
su Lietuvos istorija susijusių asmeny (Žiūr- 
dr. Gimbutienės kelionės pasakojimą šio 
LD nr. 4-5 psl.).

BOOKS
Mary Save Us. Prayerbook hand writen 

by four Lithuanian girls in Siberian prison. 
English rtanslation by K. Trimakas, SJ. The 
Paulist Press, 401 W. 59th St., New York 
will be editors, and the prayerbook will 
be to devout Americans as 1960 Lenten 
Prayerbook. First edition will be in 10,000 
copies, and ready on February 16, I960-

The prayerbook is very interest
ing, because every prayer is ori
ginal, you woud say, home-made. 
The prisoners were not allowed to 
have anything in writting. So they 
made their own prayerbook. It 

eluding the Grand Master of the 
Order, Kersdorf, 13 Russian dukes, 
4-igmantas Kaributaitis (former 
viceroy to Prague) and many 
illustrious knights. Švitrigaila him
self managed to escape. He fled to 
his part of Lithuania. After a 
couple years of forays there, he 
was driven out, lived abroad, and 
died in seclusion at the Castle of 
Luck. The Battle Pabaiskas totally 
destroyed the Order of the Sword 
and it never again regained its 
strength.

But there was dissatisfaction 
with Ąigmantas’ politics as well, 
and he was assassinated on Palm 
Sunday, in 1440, at the Castle 
of Trakai.

In Poland, meanwhile, the aged 
King Jogaila ended his long reign. 
He had been married four times. 
His first wife Hedwig has already 
been mentioned here. With his 
second wife he had a daughter who 
died in her youth. The third wife 
had no children. His fourth wife 
Sofia (called Sonka) bore him two 
sons: Ladislaus (1424) and Casi
mir (1427). Sofia was a daughter 
of the Lithuanian Duke of Alšėnai 
and was educated at the royal 
court of Vytautas the Great.

King Joalgai died on June 1, 
1434, and was buried in the Ca
thedral of Wawel, Cracow.

The Lithuanians do not have a 
very high regard for King Jogaila, 
since he bound Lithuania to Poland 
and initiated the Polonization of 
Lithuania. On the other hand, he 
is held in esteem by the Poles, 
because he was one of the greatest 
rulers of Poland. He brought vic
tory and prosperity to Poland and 
gave her a dynasty which last for 
the next hundred and fifty years.

(To be continued)

came to my possesion in a very pe
culiar way and after 5 years still 
smells the straw of prison mat, 
were probably it was hidden from 
the prison guards.

Now it will reach English speak
ing people in a special edition. On 
one side of the page will be a pho
tostat of the original Lithuanian 
handwriting, on the other page —• 
English translation.

The prayers are indeed very ex
citing and no theological error coul 
be detected. From this we could 
guess the author; it was written 
by the Lithuanian nuns in Soviet 
Russian prison, deep in Asias 
North. This is the place a booklet

Manuscript of prayerbook "Mary Save 
Us".

Maldaknygės "Marija, gelbėk mus" 
rankraštis.

came from but the authors are still 
unknown.

In this book we sincerely hope 
and pray together with the priso
ners of Russia for peace of soul, 
freedom of the world and end of 
the persecution.

How you would pray without the 
prayerbook? You would talk to God 
in your own way, just like you are 
talking to your father or mother. 
This is what the prisoners in Sibe
ria did. Some of the girls later 
on managed to put these prayers 
on paper and send it out to the 
free western world. This is exactly 
what the prayerbook “Mary Save 
Us” is, and we are happy to an
nounce, that it will be the Americ
an Lenten preyerbook of 1960.

The Lithuanian edition of this 
prayerbook is still available by 
writing to “Ateitis”, 910 Willough
by Ave., Brooklyn 21 N,Y. $1.00.

Fr. L. Jankus

PERSONS
Dr. Georg Sauervein

Dec. 16 will mark the 55th an
niversary of the death of the fa
mous linguist, Dr. George Sauer
vein (Jurgis Zauerveinas) who

used the name Girėnas in writing 

Dr. George Sauervein, famous linguist.
Dr. Jurgis Sauerveinas, "Lietuviais esa

me mes gimę" autorius.

prose and poetry in Lithuanian.
Dr. Sauervein was born on Jan. 

15, 1831 in Hannover, Germany. 
In his early years he started study
ing foreign languages at the Univ, 
of Goetting. He is known to have 
used about 40 different language 
during his life.

At one time he was teacher
guardian of Princess Elizabeth Vno 
Wied, later Queen of Roumania. 
Later he became the official in
terpreter for the King of Abyssi
nia. He also served as an inter
preter for the German Kaiser and 
Queen of England.

During his life and travels he 
visited Lithuania and was in
trigued by the language. He had 
never heard it before, so on his 
first visit he asked to be taught 
the Lord’s Prayer in Lithuanian 
During the course of one evening 
he had learned the prayer and 
quite a few Lithuanian expres
sions.

When he had mastered the lan
guage, Sauervein wrote poetry and 
some prose in Lithuanian. He is 
the famed author of Lithuania’s 
considered second anthem

Lithuanians were we born, 
Lithuanians we wish to remain...

Dr. G. Sauervein-Girėnas died 
in 1904, in Norway. His remains 
were later transferred to Gronau, 
Germany, where he had made his 
home since childhood. Here he 
rests beside his parents.

Material collected by
Ed. Henkelis, 

Deilmissen, Germany

Soviet Policy Toward the Baltic States 
1918-1940 by Albert N. T a r u I i s. Es
tonia, Latvia and Lithuania. With introduc
tion by Prof. Oscar Halecki. 276 pp. 
$5.50- University of Notre Dame, Indiana.

Linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujų Metų 
linki

43rd ST. DRUG STORE
PRESCRIPTION DRUGGIST

K. S. Jonaitis, R. Ph.

2735 W. 43rd St., Chicago, Ill. 
Phone VI. 7-9695

ilXKMXWXXXKKXKUXMXXXXXXWJ

Michigan Farm Cheese
Dairy, Inc.

FOUNTAIN, Mich.

Telephone: Fountain 2301

John Andrulis, President 
Angie Andrulis, Vice-President

Gaminami tikri ir nepaprastai ska
nūs lietuviški sūriai.

Taip pat gaminam 
didelius s;rius subuvimams ir ki

toms progoms 
pagal užsakymą.

Užsisakykit, tada patys įsitikinsite.
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LINKSMŲ ŠVENČIŲ 

visiems draugams ir klijentams linki

NERIS TRANSATLANTIC CORP.

NERIS INTERNATIONAL. INC.

NERIS CARBON and OIL CORP.

Dr. Juozas K. Valiūnas ir Dr. Juozas P. Kazickas
Savininkai:

Phones: Murray Hill 2-7570 and YUkon 6-6246

530 FIFTH AVENUE NEW YORK 36, New York

5ee©©©©»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SKOLINK IR TAUPYK
STANDARD FEDERAL SAVINGS

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos Įstaigoj. 
Žemiausiais procentais skoliname pinigus 

namams pirkti, statyti ir taisyti.
Kai perki namą, visuomet kreipkis Į STANDARD FEDERAL — 

sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visinems teisingai patarnauja, o karo ir 
depresijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 63 milijonus dolerių.
Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 6 milijonus.

Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal Savings and 
Loan Insurance Corporation.

Pinigai, Įdėti prieš 10-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesi.
CHARTERED AND SUPERVISED BY

THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

WINNERS of a national costume contest in Los Angeles sponsored by "Birutė" Ass'n. 
L. to R.: Mrs- Irlikis, Mrs. Basiulis and Miss Violeta Mitkus. Foto L. Briedis

Tautinių drabužių premijos laimėtojos Los Angeles birutiečių baliuje šį rudenį-

THE CHESS CLUB'S tenth anniversary in So. Boston, Mass., on Nov. 18. From left: G- 
Šveikauskas, Boston's 1959 chess champion, W. Lombardy, 1957 junior champion of 
the world, Dr. A. Kapochy, J. Grigalus, K- Merkis, P. Tautvaišas, champion of Chicago 
and Illinois, James A. Burgess, representative of Mass, chess directors and chess sec
tion editor of the "Boston Sunday Globe".

ŠACHMATŲ klubo dešimtmečio minėjimas Bostone laprkr. 18- Klubą įsteigė ir labai 
energingai jam vadovauja K. Merkis, plačiai garsinąs lietuvių vardą šachmatų pasauly.

Standard Federal Savings 
AND LOAN association 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32II ffililllllllll® (Archer Ave. at Sacramento) 

=^=^~£®4L_==;=====i- PHONE: Virginia 7-1141

Linkėjimai

.. taupytojams ir skolintojams ..

CRANE SAVINGS & 

LOAN ASS'N
B. R. PIETKIEWICH, 

President 

2555 W. 47th St., Chicago 32, Ill.

LITHUANIAN REALTY 
COMPANY

Charles Luksis Realtor
Phone: EX. 4-2986

3020 Wilshire Blvd. 
SANTA MONICA, CALIF.

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

turtą; gauti paskolas.
Atlieka notaro darbus. ..
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LITHUANIANS MAKE NEWS
• Artist Adomas Varnas, 80-year- 

old senior painter of Lithuania, 
marked his anniversary with an 
exhibit of some 5o examples of his 
work, mostly landscapes. These 
were shown to art lovers in the 
Čiurlionis Gallery. The first Lith
uanian paper money and stamps 
were minted after models executed 
by the artist. Varnas plans to con
tinue painting.

• Mrs. Anna F. Lapė has been 
appointed manager of the newly 
organized Stony Brook Conserva
tory of Music, Stony Brook, L. I. 
A famous Lithuanian soloist Vincė 
Jonuškaitė-Leskaitienė is the voice 
teacher at the conservatory.

• During the past 13 years the 
Lithuanian Affairs Council of the 
Knights of Lithuania has written 
over 250,000 letters to organiza
tions and individuals concerning 
Lithuania and people.

• Vytautas Kasiulis recently ex
hibited his newest work at two gal
leries in Paris, the C. G. Stiebei, 
and La Gravure. It was his 20th 
showing since his first exhibit in 
Kaunas, in 1943.

©Four Lithuanian artists — Ele
onora Marčiulionienė, J. Paukštie
nė, P. Kaupas, Al. Marčiulionis, B. 
Milaknis and B. Murinas exhibited 
their works in Chicago. (Some of 
their works we are planning to 
show next year.)

• The works of Adomas Galdi
kas and other well known French 
modernists were shown at the 
Feigl Gallery in New York.

• Actor Vitalis Žukauskas has 
submitted for publication an ms. on 
the history of the Lithuanian the
atre to the nineteenth century.

• Dr. Vanda Daugirdaitė - Sruo
gienė,historian of note and author 

of several books, teaches the Rus
sian language at Aurora College.

• Dr. Bronius Nemickas, member 
of the Freedom Committee, is 
giving instruction in the history of 
European civilization at Good 
Counsel College, White Plain, N.J.

• Dr. Rimas Vaišnys, a graduate 
of the Universities of Yale and Ca
lifornia, is a teacher of chemistry 
at Yale.

• Dr. V. žygas is conducting re
search of a disease called kuru, 
which is prevalent among natives 
of New Guinea.

• S. Liulevičiūtė won the Uni
versity of Southern California $500 
prize offered for the best essay on 
The Contribution of Irving Lang
muir to Colloid and Surface Che
mistry.

®T. J. Rakštis, son of Julius and 
Alice Rakštis, formerly of Chicago, 
now residing in Coloma, Mich., and 
a graduate of Michigan and North
western Universities in journalism 
has been recently named Chicago- 
Midwest Editor for Nationwide, 
Trade News Service Corp. Nation
wide, the largest trade news agen
cy in America, provides articles on 
retail business and methods and 
market analyses.

MRS- J. DAUŽVARDIS is preparing the folk dance group "Ateitis" for Lithuanian Christ
mas at the Museum of Science and Industry, Chicago. On stage: left standing Miss Ruth 
Crosell — director of Special Events, Museum of Science & Industry; seated spectators 
Vincukas and Nancy Shotas; dancers: Rimas Černius, Kristina Shotaitė, Cecilia Ma
tulytė, Rita Gorvaitė, Viviana Šimkutė, Aleksas Šrubša, Genovaitė Giedraitytė, Leonardas 
Kentvilas, Zita Baltramonytė.Jau išspausdinta

STEPO ZOBARSKO 
parengta lietuvių prozos antologija 

angliškai
SELECTED 

LITHUANIAN SHORT STORIES 
Kaina $5.

Galima gauti pas redaktorių Stepų 
Zobarskų ir Lietuvių Dienų admi

nistracijoje:
4364 Sunset Blod., Hollywood 29 

Cailifornia.

In the museum's "Christmas Around the World" festival the Lithuanian are parti
cipating for the seventeenth time. Mrs. J. Daužvardis has been the director of these 
programs. Lithuanians became very popular with their programs and beautiful Christ
mas tree- The program this year will be presented by the choir and dancers of Maria 
High School and by the folk dance group "Ateitis".

J. DAUŽVARDIENĖ vadovauja pasirengimams lietuviškos eglutės programai Chicagos 
Museum of Science & Industry. Programa vykdoma jau septynioliktus metus.

MAYOR LOUIS C. MIRIANI, in the middle, is presenting the credentials to Mr. Vytautas 
Kutkus, President of the Lithuanian Community of Detroit, and his wife- This summer, 
June 28 — July 4, an International Freedom Festival was held in Detroit, Mich., and 
Windsor, Canada. 52 countries were represented. On this occasion Detroit's mayor 
presented each country's representative with special credentials.

V. Kutkui ir jo žmonai Emilijai Detroito miesto burmistras įteikia atžymėjimą; V. Kut
kus yra Detroito Bendruomenės apyl. vald. pirmininkas; atžymėjimas suteikiamas už 
lietuvių dalyvavimą Tarptautiniame Laisvės Festivalyje, kur dalyvavo 52 tautų atstoyai. PIVARONAS

BAKERIES
MODERNIŠKAI ĮRENGTOS KEPYKLOS

Kepa lietuviikq ruginę ir kitokių rūšių duonų, 
pyragaičius, tortus ir kitokius kepsnius.

4622 So. Marshfield Ave.
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone FRontier 6-1622
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ROCKS / UOLOS, by Albin Elskus

PAINTINGS BY ALBINAS ELSKUSIn the constant asthetic evolution which marks an artist’s progress, he may, for a time, concentrate on a specific theme, and attempt to exhaust its potentialities. This procedure is always interesting not only for the results a- chieved, but for the links with future development which, ultimately, may have little to do with the problems immediately at hand.*Young, Lithuanian born, Albin Elskus, now showing at the Alinus Gallery in Great Neck, reveals such involvement with the challenges of a deliberately delimited subject-matter. In the summer of 1957, and this past one, he explored the changing nuances of the Maine coastline. His paintings reflect the orchestrations of rock- filled areas seen in somber, gray- filled hues, illuminated with the warm tones of brilliant sulight.Elskus interpretation runs toward the abstract. The ubiquitous craggy stones are stark and naked; their staligmite confusion is dynamically organized into interesting visual patterns. In the smaller paintings, the rocks are arranged 

in architectonic relationship which recall the dolmen forms of Stonehenge. Elicited, also, are parallels with the simple, effective, shape munipulations of Nevelson.
The proliferated rocks are colored in many guises. In the lower- keyed paintings, there are silvery combinations of grays and grayblues which are contrasted with deep blue-blacks, relieved with touches of reds and ochres.In others, are to be found brilliant contrasts of bright yellows and red-oranges; or, as in one, an expressive configuration of black, vibrant, shapes. In most of the works, the volatile dynamics is delineated against the restraining simplicity of broad, monochromatic upper backgrounds.«Elskus i,s already, a painter of practiced accomplishment. His future development, which promises an extended range, definitely bears watching. Saul LevineThis article was printed in The Roslyn News, Roslyn, N. Y., Nov. 4, 1959. It is reprinted with courtesy of Almus Gallery.



LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS,
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis*’.

Los Angeles, Calif.
LITHUANIAN MELODY HOUR

Šeštadieniais-Saturdays 8:45—9:15 A. M. 
KBLA Radijo Stotis 1490 kc.

Direktorius Bruno Gediminas, 4023 W. 60 
St., Los Angeles 43, Calif. AX 5-2260 
Reikalų vedėjas -—■ George Rudelis, 5027 

Zelzah St., Encino, Calif.

Amsterdam, N. Y.
Lietuviška programa
WCSS — 1490 klc.

Sekmadieniais 7-8 vai. vakaro.
Programos vedėjas - Juozas Olšauskas. 

Reikalų vedėjas ir pranešėjas:
Leonardas Hartvigas

17 Eagle St., Amsterdam, N. Y.

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"

Girdima Marylande ir Washingron, D.C. 
Sekmadienių popietėmis 3:30-4:00 

WBMD 750 kilocycles
Programos vedėjai: Albertas Juškevičius, 

4515 Wilmslow Rd., Baltimore 10, Md., 
Phone: Tuxedo 9-8693;

Kęstutis Laskauskas, 809 Scott St., Balti
more 30, Md. Phone: Saratoga 7-7963.

So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS

WKOX, banga 1190, Framingham, Mass 
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

Cleveland, Ohio
TĖVIŠKĖS GARSŲ Radijo prog ama 
transliuojama kiekvieną sekmadienį 

nuo 5:00 iki 5:30 va!- popiet, 
per WDOK stotį, banga 1260.

Programos vedėjas — Juozas Stampuž.; 
506 E. 118 St., Cleveland 8, Ohio

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS

LIETUVIŲ ŠEIMININKIŲ PROGRAMOS
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktaoienio 

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

Visos programos iš
WOPA Stoties 1490 klc. A. M. 1C2-7 F. M. 
7159 S. Maplewood Ave., Chicago 29, III. 

Tel.: HEmlock 4-2413.

Detroit, Mich.
"BALTIC MELODIES"

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

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

Telephone: UNiversity 1-1072.
LITHUANIAN MELODIES Radijo valance ė 

Ann Arbor - WPAG - 1050 kilocycles. 
Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p. 

Direktorius Ralph Valatka, 
15756 Lesure Ave., Detroit 27, Mich.

Telephone: BRoadway 3-2224 

"LITHUANIAN VOICE" 

(iš Inkster, Mich.) — WCHB, banga 1440 
Sekmadieniais 16:00 — 17:00 popiet.

Programos vedėjas J. Kriščiūnas, 
803 N. Crawford, Detroit, Mich.

Tęl.: VI 1-5724

Hartford, Conn.
"TĖVYNĖS GARSAI" 

Connecticut valstybės kultūrinė valandėlė
Hartford — WPOP — 1410 klc. 

Kiekvieną sekmadienį 12:00-1:00 vai. p.p.
Programos vedėjas VI. Plečkaitis. 
30 Murray St., New Britain, Conn.

Tel.: BAidwin 5-0994

Madrid, Espana
VYKDOMOSIOS VLIKO TARYBOS 

RADIJO BIURAS MADRIDE
TAUTINIS ISPANIJOS RADIJAS 

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

Europos laiku) 42 metrų banga.

New York - New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ"

Radijo valanda girdima 
kiekvieną šeštadienį 4:00-5:00 vai. p.p. 
iš New Yorko stoties WEVD - 1330 kilv.

ir 97.9 meg. (FM).
Direktorius Jokūbas J. Stukas, 
1264 White tS„ Hillside, N. J.

Tel.: WAverly 6-3325

Norwood, Mass.
Nauj. Anglijos lietuvių Radijo programa 
Sekmadieniais nuo 11:00 iki 12:00 vai.

WHIL — 1430 banga, Medford 55, Mass.
Antanas F- Kneižys, vedėjas. 

.... 50 Cottage St., Norwood, Mass.......
Tel. NOrwood 7-1449.

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WDAS — 1480 kilocycl. 

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

muzika ir skelbimai.
Valandėlės vedėjas Adolfas Gaigalas. 

Programas tvarko ir praveda redakcinis 
kolektyvas.

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

Pittsburgh, Pa.
The First Lithuanian Radio Program in 

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

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

Povilas ir Gertruda Dargiai.
Visais reikalais kreiptis: 

2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
Lithuanian Catholic Hour

Pittsburgh, Pa. - WLOA-1550 kilocycles. 
Sundays — 1:30-2:00 P. M.

Produced by Knights of Lithuania, 
Pittsburgh District.

WLOA, Braddock, Pa.
"YOUR FAVORITE LITHUANIAN AND 

AMERICAN MELODY HOUR" 
WAMO — 860 on your dial.

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

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

Assistant: George Žilinskas.
■«■©©€>€)©«>©©©©©©©©©©©©©©©©<

ADOLPH and CECELIA
CASPER

Laidotuviu Nainas
COWLEY & CASPER 

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

ją vietą ir susijungė su

LUKE O'CONNOR &
SONS MORTUARY

931 W. Venice Blvd. Richmond 9-1061 
Mes čia patarnausime savo draugams lie
tuviams su tuo pačiu nuoširdumu ir sim- 

tija kaip ir anksčiau.

Rochester, N. Y.
Lietuvių Radijo Klubas

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

9:30 — 10:00 rytą.
Klubo valdyba:

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

nė, H. Žemelis.

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.

Sao Paulo, Brasil 
"TĖVYNĖS GARSAI" 

Lietuviška muzikos valanda
Radio Cometa — Z. Y. R. 217, vidutinė
mis bangomis 1.130 kels.; mikrobangomis 

(frequencia modulada) 1071 mg.
Sekmadieniais

13:00- 14:25 Rio de Janeiro laiku.
Vadovauja "Tėvynės Garsų" kolektyvas. 
Caixa Postal 403, S. Paulo, Brazil, S. A.

Adresas:
Ši valandėlė girdima visose Amerikose.

Toronto, Ont, Canada
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 VATICAN©.

Waterbury, Conn.
"Lithuanian memories"

Waterbury - WWCO - 1240 kilocycles 
Saturdays — 6:30 to 7:30 P. M.

Director Mrs. M. J. Colney, 
148 Grand Sr Waterbury 2, Conn.

LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA
WATR, Waterbury, 1320 kilocycles. 

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

Programos vedėjas ir direktorius, 
John D. Adams-Adomaitis

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

Lietuviams patarnauja jau 25 metus

JONES & HAMROGK
MORTUARY

734 W. WASHIMOTOM BLVD L3* ANSSLC3 4B

NEW TELEPHONE NUMBER HOLLYWOOD California
Richmond 9-6091

“LIETUVIŲ DIENŲ“ ŽURNALO
IR LEIDYKLOS LEIDINIŲ

PLATINTOJAI
JUNGT. AMERIKOS VALST.:
Baltimore, Md. — A. Česonis, K. Bradūnas
Brooklyn, N. Y.— J. Pašukonis, L.A.P. Klu

bo Spaudos Kioskas, J. Ginkus.
So. Boston, Mass. — D. Giedraitis, S. Min
kus, kun. J- Klimas.
Chicago, III. — K. Babickas, Balys Braa- 

džionis, J- Karvelis, S. Metricks, St. 
Penčyla, Marginiai, P. Švelnys, Terra, 
B. Urbonas, V. Būtėnas.

Cicero, III. — K. P. Deveikis, J. Memenąs.
Cleveland, Ohio — Dirva, V. Rociūnes.
Detroit, Mich. — Gaiva, Neringa, St. An 

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

tas.
E. St. Louis, III. — A. Vaitkus.
E. Chicago, Ind. — E. Vilutis.
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis.
Hartford, Conn. — VI. Plečkaitis.
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas.
Newark, N. J. — K. Trečiokas.
Omaha, Nebr- — E. Ribokienė, kun. L. 

Musteikis.
Philadelphia, Pa. — J. Karaška, B. R»u^«* 

V. Karalius.
Pittsburgh, Pa. — F. Žilionis.
Rochester, N. Y. — A. Sabalis.
Waterbury, Conn. — J. Gaidys, Spau*<a
Waukegan, III. — V. Petrauskas.
Wilkes-Barre, Pa. — V. Ramanauskas.
Worcester, Mass. — P. Pauliukonis

KANADOJE:
Toronto, Ont. — A. Kuolas J. Smo.skis 

Time Cigar Store, V. Aušrotas.
Hamilton, Ont. — Z. Orvidas, J. Pleinys, 

S. Bakšys.
St. Catherines, Ont. — K. Kudukis.
Montreal, Que.— P. Rudinskas (Parish Lib-
Winnipeg, Man. — S. Bujokas. / rary) 
W. Lome, Ont. — A. Kojelaitis.
Welland,Ont. — K. Žukauskas.

BELGIJOJE:
Louvain — Kun. J. Dėdinas.

ANGLIJOJE:
London — D. Daunoraitė.
Bradford — Kun. J. Kuzmickis.
AUSTRALIJOJE:
Melbourne — A. Vingis, B. Zumeris.
Canberra — V. Balsys.
N. Geelong — L. Bertašius.
St. Kilda — P. Bienkevičius, N. BuIkwh*.
Sydney — Kun. P. Butkus.
Adelaide, Edwardstown, — A. Kubilius. 
Rivervale, W. Australia — Kun. L. Kem*ii». 
Williamstown — Kun. L. Vaseris.
Cabramatta — J. Skirka.
Brisbane — K. Stankūnas.

ITALIJOJE:
Rome — Kun. V- Mincevičius.
ISPANIJOJE:
Madrid — Kun. K. Patalavičius.
NAUJ. ZELANDIJOJE:
Auckland — G. Procuta.
VENECUELOJE:

Rev. A. Perkumas. Z Domeika 1

HELEN'S
HOUSE OF BEAUTY

New Address:

HELEN MOCKUS

5265 Fountain Ave.

New Telephone: NOrmandy 5-3351



LIETUVIU

DIENOS
DECEMBER/GRUODIS 1959
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