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The opinions expressea in signed or Initialed articles 
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Neseniai Jūs buvote Įdėję laišką vieno 
skaitytojo, kuris nesupranta, kaip komu
nistai Lietuvoje pieno produktais pralenkė 
Ameriką. Aš radau vienname laikraštyje 
pieno statistiką, kuri negali meluoti, nes 
tai pačiy komunistę paduodami skaičiai.

Tik žiūrėkite. Vilniaus pieno kombinato 
direktorius viešai pasakė, kad Į Vilniuj kas
dien suplaukia po 65 tonas pieno. Tai esą 
50% daugiau negu 1956 metais. Kai 
kalbama procentais, viskas labai gražu. 
Bet gyventojai nori gerti pieną, o ne 
procentus. Kadangi Vilniuje priskaitoma 
235,000 gyventojy, tai padalinus jiems 
65,000 litry, kasdien išeina po stiklinę 
pieno. O prieš ketverius metus buvo tik 
po penktadalį stiklinės (nes 1955 m- at
veždavo Į Vilniuj tik 13 tony pieno).

Dabar pažiūrėkim į diagramas, kurios ro
do kiek jie pralenkė Ameriką. Pagal jas 
jau 1956 metais visoje Lietuvoje pieno 
buvo pagaminta po 392 kilogramus kiek
vienam gyventojui, tai yra, kone po 5 
stiklines kasdien. O Amerikoj tais metais 
vienam gyventojui tekę pieno tik 345 kg. 
per metus, arba po nepilnas 4 stiklines 
kasdien. Taigi pagal diagramas Lietuva 
jau prieš 3 metus pralenkusi Ameriką 
pieno gamyboje. Tas pat esą ir su mė
sa. Sakoma, kad vilniečiai žiūrį į tas dia
gramas ir negali atsistebėti, kas tą pieną 
šgieria, kad jiems belieka penkis kartus 
mažiau negu rodo diagramos.
N. Y. A. P. K.
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LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE WASHINGTONE per priėmimą Vasario 16 proga. Iš kairės: 
Arkiv. Hannan, Lietuvos pasiuntinys Juozas Kajeckas, Diplomatinio korpo dekanas Nica-

raguos ambasadorius Washingtone dr. Guillermo Sevila-Sacasa, ponia Kajeckienė.
RECEPTION at Lithuanian Legation in Washington, February 16th, 1960. Foto Alda

SUSITARTI GALIMA
SUKURKIM LIETUVIŠKĄJĮ NATO
JUOZAS KOJELIS, Mar Vista, California

Susirūpinimą kelianti tyla
Ne taip seniai skundėmės perdideliu triukšmu lietuviškajame 

politikos lauke, dabar jau susirūpinimą kelia perdidelė tyla. Jei 
triukšmas gadina nervus, tai tyla gali reikšti prasidėjusi desintegra- 
cijos procesą. Ar ne pats laikas, išnaudojant blaiviąsias tylos nuotai
kas, Lietuvos laisvinimo organizacijos problemas iš naujo persvars
tyti.

1943 m. sunkiai vokiečių okupacijai spaudžiant kraštą, buvo pa
siektas visų grupių susitarimas ir pogrindyje sudarytas vyriausias 
Lietuvos laisvinimo organas. Šis organas — VLIKas — 1945 m. atsi
kūrė tremtyje Vokietijoje ir maždaug iki 1948 m. niekas rimčiau net 
nebandė ginčyti jam teisės vadovauti Lietuvos laisvinimo akcijai. Vo
kietijoje ėjusi “Mintis”, kurioje pirmiausia pasireiškė Vliko kritika ir 
vėliau apie ją susispietė antivlikinių nusiteikimų asmenys, dar 1948 
m. Vliką vadino “kovos smegenų centru” ir egzaltuotame vedama
jame jį skubino:

“Privalu kuo skubiau, bet visuotinai apdairiai eiti į koalicinės 
egzilinės Lietuvos vyriausybės sudarymą. Šitai mums politiniams 
emigrantams ne pramoga, bet pareiga.” (Mintis, 1948. VI. 21, 
Nr. 42).

Laikui keičiantis
Vėliau daug kas keitėsi. Vieni iš bendro darbo ėmė išsijungti,

Jausdami kovos vienybės ir apsijungimo prieš bendrą Lietuvos laisvės 
priešą reikalą, prie šio pasisakymo norėtume prijungti ir kitų nuomones, 
vedančias į užsitęsusio klausimo išsprendimą. Jų laukiame. Redakcija 

tariamai saugodami savo diplomatinį orumą, kiti — pasinešę sro
vinių kombinacijų keliu. Dar vėliau, nesutarimams didėjant, iš Vliko 
veiklos pasitraukė ištisos grupės. Pagaliau Vlikas iš Europos buvo 
perkeltas į JAV-bes, kame jau veikė kitos centrinės laisvinimo insti
tucijos, turinčios šiame krašte realesnę veiklos dirvą. Užmerktume 
akis prieš realybę, jei nedrįstume pasakyti, jog Vliko, kaip vyriausio 
laisvinimo organo, pozicijos susilpnėjo.

Tolimesnėje evoliucijoje ėmė reikštis dar pavojingesnių simp
tomų. Pav., atsirado kitas, jau vienos srovės suorganizuotas centras, 
rodąs rivalizuojančių tendencijų Vlikui. Ir taip ėmėme trupėti, ne
pagalvodami, jog kaip trupinių sauja galime būti nužerti į šiukšlių 
dėžę.

Nesekmingos reformos
Keletą kartų vyr. laisvinimo organas buvo bandyta reorgani

zuoti, tačiau nevisai sėkmingai. Regis, norint išvengti didesnio ope
racijos skausmo, nebuvo atkreiptas pakankamas dėmesys į kai ku
riuos esminius faktus, k. t.: tremtinių išsisklaidymas po daugelį kraš
tų, Lietuvių Bendruomenės suorganizavimas, senosios lietuvių emi
gracijos JAV-se skirtinga diferenciacija, pabėgėlių politinių nusitei
kimų evoliucija, naujos kartos išaugimas, paties Vliko struktūros ki
timas, privedęs prie diskontinuiteto ir 1.1. Kintant politinių grupių 
diferenciacijai, ne viena partija ar sąjūdis, atstovaujamas Vlike, liko 
be jokio užnugario. Jų atstovavimas buvo pateisinamas, kol buvo lai
komasi kontinuiteto, bet šiam argumentui pranykus, jų atstovavimo 
teisė tampa labai ir labai ginčytina. Pagaliau ir personalinė padėtis 
ne visada būdavo laiminga. Grupės siųsdavo atsitiktinius asmenis, 
be gilesnės politinė išminties bei intelektualinio pajėgumo.
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LIETUVOS PASIUNTINYS JUOZAS KAJECKAS kalba Va
sario Šešioliktosios minėjime Washingtone.

JUOZAS KAJECKAS, Lithuanian Minister in Washing
ton speaking at the February 16th commemoration.

Foto Alda

Ir tačiau mums vyriausio laisvinimo organo ryškiai išsiskiriančio iš kitų laisvinjmo veiksnių, reikia, ir štai kodėl kalbame apie lietuviškojo NATO kūrimų.
Susitarti del principųTiek vyriausio laisvinimo organo gynėjai, tiek kritikai, net pagaliau ardytojai, jau savo dėmesiu ir pastangomis pripažįsta jam didelę reikšmę. Gaila tik, kad praeityje būdavo einama klaidingu keliu. Patys karštieji ginčai iškildavo ne dėl esminių problemų visoje pilnumoje, bet dėmesys ir smūgiai dažniausiai būdavo kreipiami i atskiras detales.Pirmiausia, regis, turėtų būti susitarta principiniais klausimais. Jei principiniai klausimai neišsiaiškinti, veltui gaišinamas laikas detalių ar praktinių problemų nagrinėjimui, čia ir gera valia neatneš rezultatų. Taip kaip ir vakariečių ir rusų derybos pasmerktos permanentiniam nepasisekimui, kol vienodai nebus suprastos esminės darybų sąlygos, k. antai, tautos laisve, žmogaus laisvė, demokratija, sutartis, agresija ir pn., Pagaliau į organizacinį apsijungimą neatveš nė bendro darbo vienybė, nes kolonijų gyvenimo praktika yra įrodžiusi priešingą, kelią.
Esame kautynių laukeSakykime, kad neturime vyriausio laisvinimo organo ir norime jį sukurti. Atrodo, kad logine tvarka tektų atsakyti į sekančius klausimus:a. Ar reikalingas vyriausias organas, koordinuojąs laisvinimo akciją?b. Koks jo santykis turėtų būti su pasiuntiniais, Pasaulio Lietuvių Bendruomene, Altu, LLK-tu.c. Kuriuo principu vyriausias laisvinimo or

ganas turėtų būti sudarytas: partijų ir sąjūdžių sutarimu, srovių susitarimu, asmenų pakvietimu, rinkimų keliu?d. Kuriuo būdu vyriausio organo pasitikėjimas galėtų būti patikrintas emigracinėje ir tremties visuomenėje?Jeigu visos grupės ar didžioji jų dalis galėtų vienaip atsakyti į šiuos klausimus, tąsyk ne- taip jau sunku būtų susitarti ir dėl Vliko reformų, jo vadovybės, vietos, santykių su kitais veiksniais ir tt.Regis, pribrendo laikas, kad Vlikas turėtų realiai įvertinti padėtį ir ryžtis esminėm reformom. Iš kitos pusės, politinės jėgos, esančios už Vliko ribų, turėtų giliai persvarstyti savo užimtas pozicijas ir daryti sprendimus, išeidamos iš principo: Salus rei publicae lex suprema. Visiems reiktų pripažinti, kad šios dienos moralinės prievolės pavergtajam kraštui turėtų būti vyriausias mūsų veiklą ap- sprendžiąs principas. Visi esame kautynių lauke, tad nešiokime lauko uniformą, nors ir generolai būtume.
Susitarti galimaAmerika ir vakarų Europos tautos Rusijos agresijos grėsmėje sudarė bendro apsigynimo organą, vad. Nato. Išdirbama bendra strategija, į vieną frontą telkiami medžiaginiai ir moraliniai resursai, šiame gynimosi organe kartu dalyvauja Prancūzija ir Vokietija, kurių tarpusa- vė nesantaika giliai įsišaknijusi laike ir problemose.Argi mums nelaikąs sudaryti pajėgų ir efektingą lietuvišką Nato? Mūsų atveju Hanibalas jau ne “ante portas”, bet jau yra pralaužęs vartus ir uzurpavęs krašto laisvę. Veik du dešimtmečiai esame fronto linijose, ir savo tarpe susitarti galime. Mūsų tarppartiniai ir tarp-

ROMOJ IR VATIKANE
Pokalbis su kun. Vincu Mincevičium, 

Italijos Liet. Bendruomenes pirmininku

—Važinėjote nemaža po Europą, Kanadą, 
JAV, — kaip atrodo, jei palygintume, tų kraš
tų Lietuvių Bendruomenės veikla, lietuviškasis 
gyvenimas, Lietuvos bylos ir lietuviškųjų rei
kalų propaganda?—Europoje, išskyrus Italiją ir Angliją, visa lietuviškoji veikla mažėja, nes mažėja lietuvių ir visuomenininkų skaičius. Gerą įspūdį padare Kanados Lietuvių Bendruomenė. J. A. V-se išvystyta labai plati veikla, bet trūksta koordinacijos norimam tikslui pasiekti.Europoje veikla eina svetimųjų informacijos ir Lietuvos laisvinimo linkme. Amerikoje pirmą vietą užima lietuvybės išlaikymo problema.^ Mano nuomone turėtų būti labai rimtai susirūpinta išlaikyti lietuvybei tuos lietuvius, gimusius čia Amerkoje, kurie dar nepritapo prie amerikiečių, bet taip pat nesilaiko prie lietuvių del nemokėjimo kalbos. Kad ir kalbantieji angliškai, bet susipratę lietuviškai, gali padaryti ir padaro labai daug ir politinės ir kultūrines propagandos srityje.

— Kaip vyksta italų kalba leidžiamos Eltos 
darbas? Ar plačiai panaudojama jos medžiaga?—Elta italų kalba turi didelį pasisekimą, ir jos pareikalavimas nuolat didėja. Lig šiol leistų 700 egz. neužtenka. Reikia, kad dažniau išeitų, šiuo metu išeina tik kas du mėnesiai. Vliko skiriamos sumos neužtenka dažnesniam jos pasirodymui. Todėl esu labai dėkingas Kanados Lietuvių Bendruomenei, kuri paskyrė tam tikrą sumą paremti Eltai italų kalba, suprasdama informacijų svarbumą svetimomis kalbomis, šiemet Elta-Press pradės eiti kas mėnesį, o gal net dažniau. Prie politinio, religinio, ekonominio, kultūrinio skyriaus bus įvestas dar lietuvių literatūros skyrius, kuriame bus duodami lietuvių rašytojų geresni kūriniai, bei do- kumentacinis skyrius, kuriame bus lietuvių politikų, mokslininkų, istorikų ir kt. straipsniai Lietuvą liečiančiomis problemomis.Biuletenis yra siuntinėjamas visiems kardinolams, Vatikano svarbesniems pareigūnams, Italijos ministeriams, žymesniems senatoriams bei partijų atstovams, didesnėms organizacijoms, laikraščiams, visoms Italijoj esančioms žinių agentūroms, Italijos ir Vatikano radijofo- nams bei diplomatinėms atstovybėms prie Vatikano ir Kvirinalo. Apie 60 egz. eina į kitus pasaulio kraštus.Sudėjus visus lig šiol išėjusius Elta-Press numerius, susidarytų apie 1350 puslapių tomas su 65 tūkstančiais eilučių, kuriose buvo apie 1600 žinių apie Lietuvą. Elta-Press panaudojama gana daug. Vidurkis tarp 100-150 atkarpų į mėnesį iš itališkų laikraščių. Tam tikras žinių skaičius paplinta Prancūzijoj ir ispanų kalbos kraštuose, perduotų vietinių agentūrų. Biuletenis prancūzų kalba “L’Echo dės Persecutees”

♦ • ♦♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »grupiniai priešingumai nėra nei seni, nei gilūs. Prieš 18 metų Lietuvos pogrindyje buvo vedami pasitarimai vyriausiam Lietuvos laisvinimo organui sudaryti. Jie nebuvo lengvi. Tačiau derybininkai parodė daug kantrybės, nuosaikumo, tauraus patriotizmo. Rezultatai buvo puikūs: Lietuvos rezistencinės jėgos apsijungė vienoje vadovybėje. Ar nereikėtų mūsų dabartinę situaciją, turint dėmesy įvykusius pasikeitimus, vėl giliai persvarstyti iš naujo.Kas turėtų imtis iniciatyvos? O gal senoji ekipa, kurie vedė derybas Lietuvos pogrindyje? Jie visi keturi gyvena čia Amerikoje. Jie yra atlikę puikų darbą, ir šiandien jų sutartas rekomendacijas, tegu ir išėjusias iš jų pačių privačios iniciatyvos, visuomenė su giliu respektu priimtų.
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persispausdina ištisus Elta-Press puslapius. 
Italijos vyriausybės žinioje esanti agentūra 
“Ansa” dažnai perduoda nemaža Elta-Press ži
nių. Todėl E.-P. pasisekimu netenka abejoti. 
Reikės tik dar, kaip minėjau, tobulinti ir daž
ninti periodiškumų.

—Spaudoj pasirodė prieštaraujančių žinių 
apie šv. Kazimiero pašto ženklų Vatikane iš
leidimą. Kokia yra iš tikro tų ženklų išleidimo 
istorija?

—šv. Kazimiero ženklų išleidimo istorijos 
pradžios reikia ieškoti 1954 m., kada Vatikanas 
Marijos šventųjų Metų pabaigai paminėti iš
leido pašto ženklus su Aušros Vartų Dievo Mo
tina, norėdamas pagerbti “Tylos Bažnyčių”. 
Iniciatyva išėjo iš lenkų, ir jie tų ženklų išlei
dimų panaudojo savo p0litiniams-propagandi- 
niams tikslams, nors iš tikro iš pačių ženklų 
nebuvo galima daryti jokių išvadų, išskyrus 
tik tai, kad jie buvo pagaminti lenkės Dabrows- 
kos.

Lenkų propagandų šiek tiek atsvėrė Elta- 
Press savo specialiu komunikatu ir filatelinių 
vokų išleidimu, kurių išlaidas apmokėjo kun. 
dr. Kazlauskas, kun. dr. Balčiūnas, kun. Goras 
ir aš. PLB Italijos valdyba įteikė šiuo reikalu 
Vatikano Valstybės Sekretoriui išsamų memo
randumų.

šių ženklų istorija paliko lietuviuose tam 
tikro kartumo. Todėl, artėjant jubiliejiniams 
šv. Kazimiero metams, PLB Italijos Krašto 
Valdyba nutarė ne tik suruošti didelį šv. Kazi
miero garbei minėjimų, bet taip pat plačiai pa
informuoti Italijos visuomenę apie lietuvių tau
tos Globėjų ir prašyti Vatikanu, kad šiam jubi
liejui paminėti išlestų pašto ženklus. Man teko 
šiuo reikalu pazonduoti dirvų, ir buvo rastas 
vispusiškas pritarimas iš Vatikano pusės.

1957 gegužės 6 d. P. L. B. Italijos Krašto Val
dybos posėdyje, tariantis dėl jubiliejaus minėji
mo, kun. dr. Balčiūnas šv. Kazimiero Kolegijos 
vardu pranešė, kad visu minėjimu norėtų rū
pintis pati Kolegija, kadangi ši svarbi lietuvių 
institucija Romoje veikia šv. Kazimiero vardu. 
PLB Italijos Krašto Valdyba priėmė su dėkin
gumu pasiūlymų, ir tokiu būdu man daugiau 
neteko tuo rūpintis.

Vėliau, 1959 metais, PLB Italijos Krašto Val
dybai perėmus iš naujo šv. Kazimiero jubilieji
nio minėjimo ruošimų, atsilankiau pas Vatika
no pašto filatelinio skyriaus direktorių prof, 
adv. Leone Gessi, kuris man pranešė, kad yra 
priimtas Dabrowskos projektas, bet kad ženk
las galės išeiti tik apie Kalėdas, nes pirma turi 
būti dar išleisti kiti trys nauji pašto ženklai. 
Sutapus mūsų abiejų nuomonei, kad ženklo 
projektas yra labai prastas (šv. Kazimiero sta
tula nišoje) ir kad jame nėra nieko lietuviško, 
paklausiau, ar, jei mes lietuviai pristatytume 
kitų projektų, būtų priimtinas. Gessi atsakė 
teigiamai, jei projektas bus geresnis.

Prof. Jonynas priėmė mano prašymų ir pri
siuntė naujų projektų. Viskas buvo daroma la
bai paskubomis, nes norėjau šį visų reikalų dar 
prieš išvažiuodamas į JAV sutvarkyti. Popie
žiaus komisija prof. Jonyno projektų priėmė at
mesdama Dabrowskos.

įgyvendinant dail. Jonyno projektų, atsirado 
didelių techninių kliūčių, nes vietoje trijų spal
vų, kaip buvo numatyta pirmu laiku, teko 
spausdinti tik viena, kadangi Italijos poligrafi- 
kas nebūtų suspėjęs juos pagaminti laiku tri
mis spalvomis dėl kitų darbų. Tuo laiku taip 
pat buvo pakeistas pašto tarifas. Prof. Jonyno 
įrašas POSTE VATICANE (šone) pasirodė ne
tradicinis (turi būti horizontaliai). Todėl ne
delsiant buvo pavesta vienam italų dailininkui 
projektų perpiešti, šis, norėdamas surasti vie
tos įrašui POSTE VATICANE, sumažino aure
olę. Nebūdamas susipažinęs su Vilniaus ka
tedra, paliko tokiu būdu atidengtų katedros šo
nų, kadangi Jonyno projekte jis buvo uždeng
tas aureoles. Be to, pakeitė įrašo aureolėje 
SANCTUS CASIMIRUS PRIMARIES LITHU- 
ANIAE PATRONUS šriftų. Dailininkas, beda
rydamas visus šiuos pakeitimus, ištrynė Jony
no pavardę ir neatsiminė, kaip rašoma. Vatika
no gubernatorius grafas Galeazzi skubiai para
še prof. Gessiui, kuris buvo išvykęs atostogų, 
kad atsiųstų dailininko pavardę, šis kreipėsi 
į mane. Jau iš Ann Arbor, Mich., telefonavau

Mrs. Kaneb, kun. Tamulevičius, Mr- Kaneb ir Watkins. 
Apatinėj nuotr.: Mrs. Watkins, kun. Janiūnas, kun. Vai
tekūnas, kun. Jakaitis, MIC, orei. P- Juras-

Pagerbimo vakarienėje dalyvavo 300 rinktinės visuo
menės šalia vietos veikėjy dar iš New York, New Jersey, 
Connecticut, New Hampshire, R. Island valst.

The celebration banquet of Rev. V. Mincevičius to 
commemorate his 10th anniversary in the religious serv
ice and 20th anniversary as a leader of the Lithuanian 
community in Italy.

KUN. VINCO MINCEVIČIAUS, PLB Italijos kašto valdy
bos pirmininko, pagerbimas Worcesteryje, jo 10 metę 
kunigystės ir 20 metę lietuviškos veiklos Italijoj su- 
kakčię proga. Kun. Mincevičius yra nepaprastos ener
gijos ir nuolatinės lietuviškos veiklos žmogus Romoje, 
surengęs eilę reikšmingų liet- minėjimų, kuriuose daly
vavo aukštieji dvasiškiai ir Italijos valdžios atstovai. 
Gerai mokėdamas Italy kalbą jis varo didžiulę kultūrinę 
ir apskritai lietuvišką propagandą italuose ir spaudoje.

Pagerbime prie garbės stalo sėdi (viršutinėj nuotr.): 
kun. V. Mincevičius, orei. Vasys, kun. Jutt-Jutkevičius,

į Lietuvos pasiuntinybę prie šv. Sosto, kuri bu
vo susipažinusi su Jonyno projektu, prašyda
mas, kad įteiktų gubernatoriui Jonyno pavar
dę. Ji tai ir padarė. Nors gubernatorius savo 
laiške ir rašė, kad nepadaryta jokių pagrindinių 
pakeitimų Jonyno projekte, vis dėlto iš meni
nės pusės ženklas gerokai nukentėjo. Man teko 
dar porų kartų telefonuoti į Vatikanu, kai A- 
merikos spaudoje pasirodė žinių, kad ženklas 
išeis su įrašu “šv. Kazimieras, Lenkijos ir Lie
tuvos Globėjas” ir kad projektų padarė lenkė 
Dabrowska.

ženklo išleidimas yra didelės moralinės ir 
politinės reikšmės įvykis lietuvių tautai šiuo 
ypatingai sunkiu istoriniu momentu, šv. Sostas 
atkreipė juo viso pasaulio dėmesį į kenčiančių 
Lietuvų, galutinai ir viešai pasakė, kam pri
klauso šv. Kazimieras, ženkle esantys: Gedi
mino pilis — Lietuvos valstybingumo ir Vil
niaus lietuviškos kilmės simbolis, Vilniaus ka
tedra — lietuvių tautos prie Vakarų krikščio
niškosios civilizacijos integracijos ženklas, ne- 
dviprasmiškaj kalba apie Lietuvos sostinės pri
klausymų lietuvių tautai, kurios Globėjas yra 
šv. Kazimieras. Todėl aš manau, kad lietuviai 
turėtų tik džiaugtis šiuo laimėjimu ir bent mo
rališkai paremti ir padrųsinti visus tuos, kurie 
prisidėjo prie šio ženklo išėjimo, kaip J. E.

vysk. Padolskis, Lietuvos pasiuntinybė prie šv. 
Sosto, PLB Italijos Krašto Valdyba, prel. Tu- 
laba, prof. Jonynas, užuot vienus ar kitus kal
tinus, kad ne viskas išėjo taip, kaip buvo no
rėta. Visos šios institucijos ir asmenys parodė 
daug geros valios ir didelių pastangų šiuo rei
kalu.

— Ar būtų lietuviams buvę geriau, jei pvz. 
Vatikano pašto ženklus su šv. Kazimiero at
vaizdu būtų pagaminusi lenkų dailininkė, lyg 
lietuviai neturėtų tam tikslui pajėgių savų dai
lininkų?

—To neverta nė klausti. Po įvykių, palietu
sių Lietuvos atstovybę prie Vatikano, šv. Ka
zimiero pašto ženklų, pagamintų Dabrowskos, 
išleidimas būtų suerzinęs dar daugiau lietuviš
kųjų visuomenę: viena, kad pagamintas lenkės 
dailininkės; antra, kad jame nebuvo nieko lie
tuviško; trečia, kad kompetetingų asmenų D. 
projektas buvo apibrėžtas kaip “pasigailėjimo 
vertas”. Todėl mano rūpestis ir buvo, norint 
išvengti naujos įtampos tarp Vatikano ir lie
tuviškos visuomenės, kad ženklo projektas bū
tų pagamintas lietuvio dailininko. Bet spaudoje, 
neištyrus dalyko, ir dabar visko prirašyta. Gai
la, kad mes perdaug energingi protestams, bet 
labai nerangūs padėkai.
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JONAITIS SU ŠEIMA. Dešinėj — Dorothy Jean Unitas (Jonaitienė). Tėvas Jonas ant keliy laiko 3 m. junjorą, toliau Janice Ann, 4 m. Ant 
motinos keliy Robert Francis, 1 mėty; nuotraukoje trūksta Christopher Michael, 5 savaičiy vyro, kuris šį svarbą momentą pramiegojo.

JONAS JONAITIS — JOHN UNITAS — and family.

Jonas Jonaitis - Futbolo Magikas
Džiūgaujančiai baltimoriečių mi

niai išnešus savojo klubo (Colts) 
žaidėjus iš aikštės po antrojo fut
bolo čempionato laimėjimo prieš 
New Yorko Giants žymiausiasis iš 
žiūrovų, iš beveik 58.000 minios, 
viceprezidentas Richard M. Nixon 
aplankė Colts patalpas stadijone 
ir pasveikino laimėjusius sportinin
kus. Prisiartinęs prie Jonaičio Nix- 
onas pareiškė: “Jūs parodėte tik
rai gražų žaidimą. Iš tikrųjų, visa 
jūsų komanda žaidė gerai ir tai yra 
paskatinimas Amerikos jaunimui”.

Nixonas atkreipė dėmesį ir į 
ženklus ant Jonaičio skruostų. Jo
no atsakymas buvo Jonaičiui ti
piškas: “Tai nieko nereiškia,” ■— 
pasakė jis, — “jos, mat, nenorėjo 
manęs su rankom paliesti”.

Kažkas iš pašalio pasiūlė išstaty
ti laiminčius kandidatus Nixonas- 
Jonaitis ateinantiems rinkimams. 
“Jeigu jūs tai galite padaryti,” — 
atsakė viceprezidentas, — “tai te
gul Jonaitis duoda ženklą”.

“Sveikinimas... generolui Jonui!” 
antraštėje rašė baltimoriškis laik
raštis, Joną Jonaitį vadindamas 
Colts lauko vadovu-generolu. To
liau ten buvo rašoma: “Kreditas 
priklauso Generolui Jonui Jonai
čiui, grakščiam lietuviui, už dar 
vieną pergalę. Būtų galima tai lai
kyti Colts lauko vadovo asmenine 
pergale, bet nesavanaudis Jonas 
jokiu būdu to neprisiima.” Laikraš
tis toliau peržvelgia Jonaičio ne
paprastą žaidimą ir baigia: “Pa
sveikinimas generolui Jonui. Ir 
tai negalėjo atsitikti puikesniam 
vyrui.”

“Jonas Jonaitis, vikrusis magikas 

su dramatiniu pajutimu, vėl patau
pė savo geruosius šūvius katvirta- 
jam ketvirčiui ir niekam nesiste
bint išvedė Colts į pergalę...” rašė 
“Chicago Tribune” po rungtynių su 
čikagiškiu klubu.

“Jonas Jonaitis nugalėjo Pack
ers. žinoma, Baltimorės ųuarter- 
back’as (tai Jonaičio pozicija žai
dynėse) turėjo pagalbos ir iš kitų 
Colts žaidėjų...” — rašė “Milwaukee 
Journal”.

“Visi kiti buvo labiau paveikti 
Jono Jonaičio pasiektuoju rekordu 
San Franciske, kaip pats Jonas. 
Generolas Jonas faktinai ta proga 
tik pakomentavo, kad rekordai tam 
ir yra kad juos sumuštum”, skaitė
me kitam Batimorės laikraštyje.

“Reikia nusiimti šalmą prieš Jo
ną Jonaitį, — sakė vienas klubo 
žaidėjas po rungtynių su Detroito 
Lions, — “Detroito Lions bandė vi
sus žinomus futbolo triukus jį su
maišyti, bet jis nepasidavė.”

Galėtume panašių citatų prirašy
ti dešimtis, o gal ir šimtus. Jose 
Jonaitis vadinamas futbolo geni
jum, magiku, fenomenu, didžiau- 
siuoju futbolininku, vertingiausiuo- 
ju žaidėju ir panašiai, bet aprašy
mas taptų perilgas ir visko vistiek 
neįmanoma surinkti. Belieka čia 
tik paminėti keletą faktų Jonaičio 
pranašumą geriau pavaizduojančių 
negu anie pareiškimai.

Pirmąjį didelį pripažinimą ir 
įvertinimą Jonaitis patyrė 1957 m. 
futbolo sezono pabaigoje. Patys 
profesinio futbolo žaidėjai balsavi
mu Jonaitį išrinko geriausiu tų 
metų futbolininku (Pro Football 
Player of the year), šį įvertinimą 

pats Jonaitis iki šiol tebelaiko 
svarbiausiu jo įvertinimu.

1958 m. futbolo sezono pabaigai
SPORT magazinas pirmą kartą 

JONAS JONAITIS (JOHN UNITAS) su savo
J. JONAITIS~Unitas (second from right),

žaidyniy draugais (vidury).
and his fellow football players.

paskyrė sportinį Corvette automo
bilį geriausiam profesinio futbolo 
žaidėjui. Tokiu žaidėju buvo pripa
žintas Jonaitis. Magazinas ta pro
ga rašė: “... čempionato finalinės 
rungtynės negalėjo būti dramatiš
kesnėse aplinkybėse ir dovana ne
galėjo tekti labiau nusipelniusiam 
žaidėjui.”

1959 m. futbolo sezoną Jonaitis 
užbaigė su antruoju SPORT maga
zino Corvette automobiliu. Daug 
kas praėjusio sezono finalines rung
tynes laiko įdomiausiomis rungty
nėmis futbolo istorijoj. Kiti sako, 
jog taip nesą. Tačiau visi pripažįs
ta, kad Jonaitis buvo dar geresnis 
negu bet kada anksčiau ir kad jis 
įeina futbolo istorijon kaip vienas 
iš geriausių ir žymiausių futbolinin
kų. SPORT magazinas antrosios 
dovanos įteikimo proga įsidėjo 10 
puslapių Jonaičio gyvenimo ir lai
mėjimų iliustruotą aprašymą. Apie 
tai rašė ir kiti laikraščiai. Jam 
taip pat teko antroji vieta žymiau
sio sportininko parinkime.

« « #

Apie savo tokį išgarsėjusį tau
tietį norėdami patirti šį tą daugiau 
ir, kas svarbiausia, tiesiog iš jo 
paties, mes trys baltimoriečiai — 
kun. A. Dranginis, J. Gailevičius ir 
šio rašinio autorius — vieną sekma
dienio popietę gausiam, bet šlapiam 
sniegui krentant, vykome į Balti- 
morės priemiestį Towson, kur yra 
įsikūręs žymusis sportininkas.

Kun. Antanas Dranginis šį mūsų 
apsilankymą jau buvo užprašęs, 
todėl kai atvykome, jau nereikėjo 
aiškintis kokiuo reikalu mes nori
me Jonaičius sutrukdyti.

Mus pasitiko Jonaitis ir trys jo 
įpėdiniai: Janice, 4 metų, John, jr., 
3 m., ir Robert, 1 m. Jauniausias 
Jonaičių šeimos narys buvo dar tik 
penkių savaičių ir ramiai sau mie
gojo ant sofos tėvo prižiūrimas. 
Dorothy Jean Jonaitienė kažką ruo-
šeši virtuvėje. Ji pasisveikinusi ir 
vėl ten pradingo.

Jonaičiai gyvena naujame gra
žiame vadinamame split-level na
me. Jų salono sienos, o ypač galinė
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JONAITIS domisi Lietuvių Dienų žurnalu. Jam buvo ypatingai malonu pamatyti savo 
bičiulį, taip pat lietuvį, beisbolininkę Poderį viršelyje-

JOHN UNITAS (JONAITIS), taking interest in the Lithuanian Days magazine.

papuoštos įvairiomis Jonaičio lai
mėjimu taurėmis, trofėjais ir kito
kiais ženklais bei įrašais. Viename 
iš jų skaitome Jonaitį skelbiant 
garbės graiku; pasirodo, Baltimo- 
rės graikų draugija, kaip ir dau
gelis kitų amerikiečių, nežino Jo
naičio tautybės ir iš savotiško pa
vardės rašymo - Unitas - galvoja 
esant graiku. Spauda gi labai retai 
tėra pažymėjusi jo kilmę, dėl to 
ir įvyksta tokių kurijozų, kaip tas 
pakėlimas į “garbės graiką,”.

-—Kai manęs kas klausia, aš vi
sada sakau, kad esu lietuvis, — 
prisipažįsta Jonaitis, — tačiau dau
guma amerikiečių nežino mano tau
tybės ir laiko mane graiku.

Mes teiraujamės apie Jono tėvus, 
jo gyvenimą, mokslus, karjeros 
pradžią ir šeimą. Ir Jonaitis mums 
pasipasakoja, kad jis yra gimęs 
Pittsburghe, 1933 metų gegužės 7. 
Jo tėvas ir motina — abu lietuviai, 
atvykę iš Lietuvos. Tėvas mirė 
plaučių uždegimu Jonui einant 
penktuosius metus. Motina tebėra

JONAS JONAITIS SU SAVO SVEČIAIS:
John Jonaitis with guests:

1. Su žurnalistu C- Surdoku, čia spaus
dinamo reportažo autorium.

gyva ir tarnauja Pittsburgho mies
to savivaldybės raštinėje. Gyva dar 
tebėra ir Jono senelė. Jonas dar 
turi brolį ir dvi seseris. Brolis dar 
ir lietuviškai pakalba, bet Jonui jau 
nebebuvę progos pramokti lietu
viškai, nes kai po tėvo mirties mo
tina ištekėjo už nelietuvio, su lietu
viais taip ir netekę turėti jokių ry
šių. Pirmieji kontaktai įvyko jau 
čia Baltimorėje, kai Jonaitis buvo 
pakviestas į R.-Katalikų Susivieni
jimo banketą, ir kai jo pagerbimui 
buvo surengta vakarienė.

Mokėsi Jonaitis parapinėje šv. 
Justino pradžios ir aukštesniojoj 
mokyklose. Aukštesniojoj mokykloj 
jis pradėjo žaisti futbolą. Jis ne 
tik atstovavo šv. Justino mokyklą, 
bet per 2 metus buvo Pittsburgho 
katalikiškųjų mokyklų rinktinėj. 
Aukštesniojoj mokykloj jis susipa
žino ir pradėjo draugauti su savo 
būsima žmona, kurią vedė 1954 m.

Tolimesni Jonaičio siekimai pra
simušti futbolo karjeroj ir tęsti

with LD assistant editor C. Surdokas, 
author of the article appearing in this 
issue about J. Jonaitis;

2. Su kun. A. Dranginiu, Amerikoje gi
musiu tautiečiu.

studijas buvo užkliuvę už tiesiog 
nenugalimų kliūčių. Daugelis kitų 
tokiose sąlygose ir pasilieka nieko 
nepasiekę, bet Jonaitis rankų ne
nuleido. Po kelių bandymų ir nepa
sisekimų jis pagaliau gavo stipendi
ją ir buvo priimtas į Louisville 
universitetą, kuriame studijavo fi
zinį lavinimąsi ir ekonomiką. Uni
versitetą baigė BS laipsniu.

Bet ir vėl nauji sunkumai prieš 
akis. Visos viltys kaip nors įsiri
kiuoti į profesinių futbolininkų 
tarpą atsimušė kaip žirniai nuo 
sienos. Visur, kur kreipėsi, jis ne
buvo reikalingas. Pagaliau Pitts- 
burgho Steelers ji priėmė atsargi
niu su $6 užmokesčiu už rungtynių 
dieną. Bet ir iš ten buvo atleistas, 
visai negavęs progos pasireikšti. 
O šeima jau didėjo ir reikėjo pra
gyvenimui sukrapštyti. Teko per- 
sisamdyti statybos firmai sunkve
žimio vairuotoju. Tačiau laimei Bal- 
timorės klubui netrukus prireikė 
atsarginio ir kažkas painformavęs 
Colts vadovybę apie Jonaitį. Tuojau 
jis buvo pakviestas ir pasirašyta 
sutartis, čia jis tuoj gavo progą 
pasireikšti ir iš karto iškilo į pir
maeilius žaidėjus. O toliau per 4 
metus iš visų atstumtojo tapo gar
siausiu futbolininku visoje Ameri
koje.

—Gal galėtumėt pasakyti, kas 
Jums daugiausiai padeda pasiekti 
tokio pasisekimo ir laimėjimų? — 
klausiame.

—Pagrindinis dalykas tai treni
ruotė, treniruotė ir dar kartą tre
niruotė. Jeigu nebūsi geroj formoj, 
jeigu nebūsi susižaidęs su kitais 
žaidėjais , tai nelaimėsi.

Mums tokio paaiškinimo dar ne
labai pakanka. Treniruojasi visi. O 
laimi — Jonaitis, čia turi būti kitų 
priežasčių.

—O kokias dar priežastis savo 
pasisekimo galėtumėt nurodyti?

—Be abejo — Dievas. Be jo žmo
gus nieko negali. Na, ir mano žmo
nos riebi kiaušinienė, — sako ir 
šypsodamasis žvelgia virtuvės pu
sėn. O iš ten vėl pasirodo Jonaitie
nė ir patvirtina, kad Jonas gerai 
valgo.

Bet kas nevalgo? Daug kas ge
rai valgo, o blogai žaidžia.

Jonas toliau prisipažįsta, kad jis 
giliai praktikuojantis katalikas. Jis 
niekad sekmadieniais neapleidžia 
pamaldų, o kiekvieną rungtynių 
dieną priima Komuniją. Kai kas pa
sakys, kad ir katalikybė dar nepa-

with Rev. A- Dranginis;

3. Su Baltimorės liet, sportininku J.
Gailevičium.

with athlete J- Gailevičius of Baltimore.

daro sporto meisterio. Taip, bet tas 
rodo, kad bažnyčia nėra vien bobu
čių reikalas.

—Gal turėtumėt kokį patarimą 
lietuviams sportininkams, kurių at
stovą čia turime, — klausiu Jonai
tį, nurodydamas Gailevičių, nese
niai susiorganizavusio Baltimorės 
Neringos sporto klubo pirmininką.

—Vienintelis dalykas, ką galiu 
patarti tiems, kurie nori ko nors 
pasiekti sporte, yra paraginimas 
treniruotis.

—Beje, kaip jaučiatės, kai visa 
Amerika apie Jus kalba?

—Malonu.
Iš savo pusės, mes, kurie tada 

su juo paskalbėjome, patyrėme, 
kad taip pat yra malonu pasikalbėti 
su tokiu draugišku ir šauniu lietu
viu sportininku. Prieš pabaigą ben- 
dran pokalbin pagaliau įsitraukia 
ir ponia Jonaitienė. O mes ir ją 
pradedam klausinėti apie vyrą.

—Ponia Jonaitiene, ar turėjot 
kada nesusipratimų su savo vyru?

—Niekad neturėjau jokio nesu
sipratimo, kaip esam vedę.

—O kai dar buvo nevedę, ar tu
rėjot?

-—O, taip, mes net du kartus bu
vom nutraukę draugystę. Bet ma
no motina man sakydavo: “Nebūk 
kvaila, nežiūrėk į kitus, tie valka
tom išeis, žiūrėk į Jonaitį, tai vy
ras!” Ji neapsiriko. Tikrai, kiti bu
vę mano draugai niekais nuėjo.

—Ar jūs turite kokių savo pomė
gių?

—O ne, vienintelis mano užsiė
mimas yra šeima. Aš tik šeimos 
reikalais rūpinuos. Ir iš viso aš esu 
grynai šeimos žmogus.

Padėkoję už malonų priėmimą, 
tuo pasisvečiavimą pas garsiausi 
šio meto Amerikos futbolo žaidėją 
ir baigėme.

Cezaris Surdokas

LIETUVIŲ DIENŲ LEIDYK
LA TURI 

nedideli skaičių šių knygų:

Dr. P. Skardžius, St. Barzdukas, 
J. M. Laurinaitis
LIETUVIŲ KALBOS
VADOVAS
Tartis ir rašyba. Kirčiavimas. Kalbos daly
kai. Žodynas. Išleido Liet. Tremtinių Ben
druomenė, 1950 m. 606 psl. Įrišta kietais 
drobės viršeliais. $4-00

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

MALBOROUGHS
LITHUANIAN Self-TAUGHT
By M. Variakojytė- Inkienė.
This system teaches you the essentials of 
a language (for travel and enjoyment) 
without the drudgeyr of prolonged study.

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

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

A. Baranauskas

FOREST OF ANYKŠČIAI
Anykščių šilelio vertimas angliškai

(Su liet, originalu)

Užsakymus siųskite: 
Lietuvių Dienų Leidykla 

4364 Sunset Blvd., Hollywood 29, 
California
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KOTRYNA GRIGAITYTĖ, poetė ir beletriste, Newark, New Jersey 
K. GRIGAITYTĖ, poetess and short story author, Newark, N. J. Foto V. Maželis

Kotryna Grigaitytė-Graudienė savo literatūrinį kelią pradėjo 1927 metais, dar bū
dama gimnazijos suole. Savo apysakomis jaunimo žurnaluose ji iš karto susidarė geros 
pasakotojos-beletristės vardą ir skaitytoję buvo mėgiama ir laukiama. Vėliau ji vis dau
giau rodėsi su poezija, pagavusi skaitytojus atviru moteriškumu ir nuoširdžia jausmo iš
raiška, nežiūrint kokia tematika rašyty — gamtos, meilės ar jaunystės-.. 1937 išėjo pirmas 
Grigaitytės poezijos rinkinys gal vienu iš moteriškiausiy pavadinimy mūšy poezijoje — 
"Akys pro vėduoklę". Po to ji dar išleido du poezijos rinkinius: "Paslaptis ir "Širdis 
pergamente". Be to, yra parašiusi libretą operai "Nijolė".

Reto populiarumo sulaukė Grigaitytės žodžiais parašytos dainos: Kavecko "Na, tai 
kas!" ir Budriūno "Išdykęs rudenėli".

Šiuo metu Grigaitytė yra parengusi spaudai savo apysaky rinkinį, kurį sudaro 13 
noveliy ir apsakymy. Žymią vietą jos beletristokoje užima meilė ir šeimos problemos. 
Laikydamasi tradicinės pasakojimo formos, autorė pirmon vieton stato įvykį, intrygą ir 
fabulą- Čia dedamas fragmentas iš rinkinio nevelės "Erškėtrožės".

MOTINOS PORTRETAS
Apysakos “Erškėtrožės" fragmentas

—Tėveli, šiandien turime prie ar
batos šviežios uogienės. Pati išvi
riau...

—Dėkui, dėkui, — taria profeso
rius. — Berods, jau rimtai susirū
pinai kulinarija, — tiriamai pažvel
gia į dukterį.

Zita, nuleidusi akis, laibais pirš
tais žarsto nuo tėvo skrybėles lie
taus lašus.

—Ar tai peiktina?
—Ne, tik bijau, kad tos visos uo

gienės nenuskriaustų gamtos moks
lų. Noriu paruošti tave savo asis
tente bei įpėdine...

—Ak, tėveli, kiekviena proga vis 
tą patį man kartoji.

—O ką, ar būkštauji?
—Nežinau... gal tai ir pavyks, — 

atsako su varginančiu abejingumu, 
kuris profesorių kone įžeidžia.

—Kažin, ar neperdažnai tas Jus
tas čia vaikščioja?..

—Tai kas gi čia blogo? — gūžte
lia pečiais duktė.

—Atrodo, kad jo draugystė kei
čia tavo gyvenimo kryptį. Uogienes 
ir kitus panašius dalykus palik An
taninai. Jau daug metų, kai ji tuo 
rūpinsi.

—Gerai, tėveli. Be ką gi čia ben
dro turi su tuo Justas? — taria nu
stebusi ir sėdasi už stalo.

—Man rodos, kad tu rengiesi iš
tekėti. Teta Antanina, mačiau, išvy
niojo paslėptą stalo sidabrą.

—Tikrai, tėveli, nebūtum to net 
pastebėjęs. Bet... Teta Antanina 
mėgsta plepėti.

—Mano dukrele! Išmesk jį iš 
galvos ir iš širdies, tą Justą.

—Kodėlgi? — nustemba ji ir nu

sigąsta, — galvojau, kad mano pa
sirinkimas tikrai tave pradžiugins: 
garbingos šeimos, baigęs aukštąjį 
mokslą, sveikas, rimtas. Tai ko dar 
trūktų ?

—Trūksta tik vieno: kad nebūtų 
tavo vyru.

Zita susijaudina. Ji taip smarkiai 
pradeda maišyti arbatą, kad net 
šaukšteliu skambina į stiklinės 
kraštus.

—Tu nervinies, mano vaike, — 
pastebi profesorius.

—žinoma, jei čia nėra tiktai juo
kavimas.

Ji pakelia akis nuo stiklinės ir 
žvelgia tėvui į veidą. Jo kaktoje gi
li raukšlė ir antakiai užgriuvę. Duk
tė suvokia dalyko rimtumą ir nu
leidžia galvą.

—Nenoriu, kad tu tekėtum, Zita. 
Tu esi mano vienintelis džiaugsmas 
ir brangiausias turtas.

—Aš tavęs nepaliksiu, tėve. Mes 
gyvensime visi kartu, jei tik tu pa
norėsi. O teta Antanina mums šei
mininkaus, kaip lig šiol.

—Ne tai svarbu, vaikeli. Anks
čiau jau minėjau. Tau noriu palikti 
savo katedrą. Įsipainiojusi į šeimą, 
tu susmulkėsi, nepajėgsi.

—Nusiramink, tėveli. Aš dar pa
galvosiu, kaip tuos dalykus suderin
ti.

Susimąstę ir nekalbūs abu pakilo 
nuo stalo: profesorius į savo kabi
netą, o duktė pas Antaniną.

—žinai, tetule, tėvelis pats užsi
minė apie tai. Ir mūsų pokalbio iš
davos labai liūdnos: jis nenori, kad 
tekėčiau nei už šio, nei už jokio; 
nori, kad likčiau senmerge kaip ir 
tu...

—Nelengva dalia, — atsidūsta 
Antanina. — Gerai, kad aš visą gy- 
venimą pašvenčiau tau, kai likai 
mažutė be motinos. Tatai ir užpil
do mano vienatvę.

—O kodėl neištekejai, tetule?
—Jei būčiau ištekėjusi ir turėju-

si vaikų, tai svetimos rankos būtų 
tave auginusios. O svetimos rankos 
skaudžios ir kietos...

—Tai tu tik dėl manęs likai nete
kėjusi?

—Kaip čia pasakius... dėl tavęs 
ir dėl tavo motinos, kuri buvo vie
nintelė mano sesuo. Juk daugiau 
nieko artimo šiame pasaulyje netu
riu.

—Bet tu mylėjai ką nors...
—Mylėjau. Tačiau ištekėti nesi

ryžau.
—Kodėl?

—Tavo motina po gimdymo mirė. 
Bijojau, — ištarė teta lyg ir išsisu
kinėdama.

—Bet kai ji mirė, aš jau buvau 
dviejų metų.

—Visą tą laiką ji sirgo. Mirtis 
pasireiškia įvairiai, — atsidūsta te
ta.

—Aš to nenusigąsiu. Milijonai 
moterų gimdo ir lieka sveikos. Tik
sakyk, kaip man reikalus su tėvu 
sutvarkyti?

—Bus sunku. Kai matysi, kad 
perkalbėti negali —• susituok slap
čia. Svarbu, kad Dievas palaimintų. 
O vėliau... tėvelis atleis.

—Sakyk, kaip gi mane čia atra
dai? — nustemba ponia, pamačiusi 
savo draugę į einant į dantų gydy
tojo laukiamąjį kambarį.

—Ką tik sutikau tavo brolį. Jis 
sakėsi tave čia palydėjęs. Seniai 
buvau bemačius, puikus vyras, tas 
Justas.

—Ak, žinai, tiek rūpesčių, tiek 
nemalonumų turiu dėl jo.

—Na, kas gi?
—Jis rengiasi vesti. Dėl to na

muose pragaras užvirė. Man gi te

ko pati nedėkingiausia misija: žūt 
būt tą santuoką suardyti.

—Matyt, jam dar nieko nesakei,
— atrodė toks linksmas.

—Manai, kad taip lengva pasaky
ti? Tai biauriau už danties skaudė
jimą.

—Ko gi jūs dabar sukilote prieš 
jį? Baigęs mokslus, turi gerą tar
nybą. Kodėl jam nevesti?

—Argi galima leisti jam pulti į 
nelaimę, kuri aiški kaip vidurdienis. 
Perdaug mylime savo vienintelį 
brolį ir sūnų, kad galėtumėm būti 
pasyvūs. Aš, kaip vyriausia, visuo
met turėdavau jam įtakos. Tėvai 
ir atidavė į mano rankas šią bylą.

—Tai ką gi jis tokią veda?
-—Profesoriaus Tarulio dukterį.
Greta sėdėjusios nepažįstamos 

merginos veide pasirodė raudonos 
dėmės. Lūpomis tarsi liepsna būtų 
perbėgusi: staiga jos pasidarė sau
sos ir pradėjo virpėti. Dvi įsišne
kėjusios kaimynės to visai nepa
stebėjo.

—Įsivaizduok sau, — tęsė ponia,
— jos motina mirė bepročių na
muose. Gimdydama išėjo iš proto. 
Senelė taipgi buvo psichiškai ne
sveika, nors ir ilgai gyveno. Taru- 
lytės motinos brolis buvo atleistas 
iš kariuomenės dėl kažkokių keis
tų priežasčių... Tai giminės nelai
mė, pereinanti iš kartos į kartą.

—Gal tai netiesa? — suabejojo 
draugė.

—Pagalvok, argi mes darytume 
Justui tiek skausmo, nuodugniai 
dalyko neištyrę!

—O, Dieve, saugok! Kaip jis drį
so jai pasipiršti? — truktelėjo pe
čiais besiklausančioji draugė.

—Nežinojo! Kas tokių dalykų 
neslepia.

—Bet ji, kaip ji gali ryžtis tekėti, 
toji Tarulytė?

Iš greta sėdinčios nepažįstamos 
pacientes rankų iškrito žurnalas. 
Tik dabar abi draugės pamatė, kad 
ji_ labai išblyškusi ir atsišliejo į kė
dės atramą.

—Jums, turbūt, labai skauda dan
tį, panele? — klausia viena.

Ji nieko neatsako.
—Vandens! — pasiūlo kita.
—Daktarą! — sušunka pirmoji.
Nepažįstamoji sukaupusi jėgas 

keliasi iš vietos. Svyruodama žen
gia keletą žingsnių ir išnyksta 
tarpdury.

Vidurnaktis. Profesoriaus Taru
lio kabinete dega žalsva stalo lem
pa. šviesos ruožas sminga pro pra
viras duris į gretimą kambarį, ap
šviesdamas tamsią kertę. Visas ka
binetas skęsta prieblandoje. Tik 
kur nekur žvelgia pro spintų stik
lą paauksuotų knygų nugarėlės. Kai 
tokia šviesa yra kabinete, tai ne
tik teta Antanina, bet ir Zita ne
drįsta įeiti. Vienok šį kartą profe
sorius išgirsta žingsnius. Tie žings
niai nei Antaninos, nei Zitos, 
žingsniai šmėkliški ir baugūs. Jie 
priverčia profesorių atsigręžti. Ties 
juo stovi duktė — lyg iš karsto kė
lusi. Akių vokai patinę ir blizga lyg 
vandeninės pūslės. Skruostuose nė 
lašo kraujo, ant krūtinės ašarų dė
mes. Juodu apstulbę žiūri vienas į 
kitą. Abu nepajėgia prabilti. Ji dre
ba kaip pageltęs lapas tyloje.

—Teve, ar tikrai mano motina 
mirė bepročių namuose? — jos bal
sas tėvui svetimas kaip ir žings
niai.

—Dukrele, — suaimanuoja tė
vas ir užsimerkia. Jo rankos su
nertos, o pirštų krumpliai kietai 
sminga į pasmakrę.

—Atsakyk man, tėve! Ar tiesa?
— taria ji kurčiai.

—Dabar matau, atėjo valanda... 
Po to, kai ji mirė, jaučiausi, lyg bū-

Nukelta į 16 p.
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LAKŠTINGALA ŠIAPUS TARYBINĖS TEISYBĖS

Užrašyta per ANTANĄ GUSTAITĮ

LAKŠTINGALA NEGALI NEČIULBĖTI

Čiulba ulba lakštingėlė
Pro narvelio vielą,
Kaip ten laisvėj širdį gėlė, 
Kaip vergijoj miela.

Jeigu sodų, girios plotų
Giesmėje užrauda, — 
Ponas duria smilgos kotu, 
Kur jautru, kur skauda...

POETINĖS DVASIOS IŠPUOLIS

O vade, o tėve, pirmūne kūrėjau, 
Kurs mane užčiuopi, užuodi, girdi, 
Aukoju tau visa, ką savo turėjau 
Mužiko pakaušy, poeto širdy!

Liepi man dainuoti — kaip gulbė pragystu, 
Liepi man tylėti — kaip grumstas tyliu, 
Liepi man kentėti, kad mintys pakistų, — 
Vorkutoj ant sniego prišalęs guliu.

LAKŠTINGALA NEGALI NEČIULBĖTI...Liepi man prakeikti, ką vakar godojau — 
Prakeikiu, ką gyriau, giriu, ką peikiau, 
Užgiedu ten melą, kur tiesą giedojau, 
Kad būtų tau gera, kad būtų sveikiau.

Liepi man regėti, ko akys neranda — 
Iš rūko tau rimais pasaulį kuriu, 
Dėkoju už terbą, už lopą ir skrandą,, 
Kad žemę praradęs, mėnulį turiu.

Aš ploju tau šlovę, kol rankos nudrimba, 
Kol himnuos pritemsta vaizduotė laki, 
Suklupęs ant kelių, bučiuoju tau rimbą, 
Iš džiaugsmo kvatojuos, kai nuogą plaki.

Pernai okupuotoje Lietuvoje leidžiamas rašytojų “organas” Pergalė, 
Nr. 9, persispausdino iš A. Gustaičio rinkinio “Anapus Teisybės” 12 eilė
raščių. Be abejo, norėjo jie parodyti, kad laisvajame pasauly kūrybinis 
žodis yra laisvas, ir rašytojas nėra varžomas nei partinių direktyvų, nei 
policinio rimbo, tačiau, kad patys nebūtų apkaltinti revizionistinėmis ba
cilomis, dedamų eilėraščių autorių nukeikė tautos atplaiša, buržuaziniu 
nacionalistu ir doleriniu patriotu, siekiančiu savo satyrom pataisyti “pa
šlijusias imperialistų pozicijas”. Kad nebūtų “nuskriausta” nė antra pusė, 
siekdamas palengvinti okupuotoje Lietuvoje turinčių giedoti pagal partinę 
katarinkų poetų pozicijas, Antanas Gustaitis čia dedamuose eilėraščiuose 
(išskyrus vienų) išreiškė neoficialias mintis ir jausmus, prie kurių “už 
gerklės paimtosios lakštįngalos” viešai gali ir neprisipažinti, bet slaptai 
kartoti įr laisvam autoriui už žodžius tikrai iš “Anapus Teisybės” dėkoti.

TARYBINĖ RAŠYTOJO AUTOBIOGRAFIJA 
Aš gimiau varganai vargo liaudies varguos 
[Buožės nuogą skandino ir žiodė]
Ir vargdienio lopšy skudurėliuos marguos, 
Surikau pirmą Lenino žodį.

Kai gyvent sukrutau, tuoj patsai supratau: 
Ponai kelnes ir brangžiedžius mūvi — 
Aš gi vergo dalioj nuogas kojas kratau, 
Vystyklėliuos kovoju už būvį.

Kur žvelgiau — kunigai, ką liečiau — pinigai 
[Juos iš tėvo atimti rengiausi], 
O skersai išilgai — ubagai, ubagai, 
Ubagai, ubagai ubagiausi...

Ir ganiau aveles, dainavau daineles, 
[Jom nukeikiau smetoninį jautį] 
Ir svajojau laukuos, kol žąselės pales, 
Kaip reikėtų kūloką papjauti.

Ir kovoj pražuvau, nežinau, kas buvau, 
[Kapitalas negyvą užujo],
Tik pro karsto plyšius iš kančių dūdavau 
Liaudies šlovei giesmelę buržujo...

O dabar vien geidžiu su vadu, su didžiu, 
Garbint laimę gyvenimo reto, 
Nes lietuvio ausy net pro sapną girdžiu 
Balsą čukčos, kirgizo, bureto.

Ei, pikti buržua, aš kaip geras šuva 
Saugau lakalą, glostau grandinę, — 
Taip įauga į sprandą ji man kaip sava, 
Reikšdama šlovingiausią gadynę.

NORĖČIAU AŠ...

Norėčiau aš mėnulyje gyventi,
Veneroje norėčiau aš mylėt,
Norėčiau Marsan šaut ir šaukt: ’’AvaniU”, 
O negaliu, o tegaliu — tylėt...
Norėčiau sėsti aš ant pasiučiausiai 
Raketos, skrendančios erdvių erdvėm, 
Parodyt špygą Stalino kaliausei, 
Apspiaut ant plikių dar bent dviem
Šlovingos partijos pašlovintiesiem 
Kol kas nenuasmenintiem vadam 
Ir nuo Saturno nusikeikti tiesiai 

Taip imperialistiškai: ’’gadam!”
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BRAZILIJOS Liet. Bendruomenės Taryba, išrinkta 1958 Sao Paulo mieste- Iš kairės 4-tas 
— inž. J. Antanaitis, valdybos pirm-, 5-tas — dr. E. Draugelis, Tarybos prezidiumo pirm. 
Rinkimuose dalyvavo per 1.600 rinkikę. Daugumas tautiečię susitelkę S- Paulo estadoje; 
manoma, ję turėtę būti per 10.000.

THE LITHUANIAN Community Council of Brazil, elected in 1958, Sao Paulo.

MINISTERS
be portfelio ir be cilinderio

Apsilankymas pas dr. Eliziejų Draugelį, Brazilijoje

Dr. E. Draugelis, šiuo metu gyvenąs prie Sao Paulo, Guajanezes priemiestyje, Brazilijoje, 
yra išėjęs į pensiją. Jis yra pasižymėjęs kaip gydytojas, visuomenės veikėjas ir spaudos 
žmogus, K- K- Lizdeikos slapyvardžiu daug rašęs periodikoje ir išleidęs dvi dramas. Jo 
3 sūnūs gyvena ir dirba Sao Paulo, turi neblogas tarnybas (du fabriky skyriy vedėjai — 
inžinieriai, trečias — technikas); Duktė dirba kaip sekretorė sąskaitininkė.

— Kaip gyvuojate, kaip sekasi 
Jums ir šeimai ten Pietų padangė
je — taip toli nuo mūsų gimtinės, 
nuo žavaus Orijos ežero? Ką bedir
bate dabar?

tos bei energijos. Pėkščias nemėgs
tu vaikščioti: mat, nuosavas moto
ras (širdis) jau nebeveikia tinka
mai. Dėl šitos priežasties ir iš Bra

zilijos Lietuvių Bendruomenės Pre
zidiumo pirmininko pareigų atsisa
kau. Perdaug nesigailiu, nes tos 
pareigos teko mano mielam bičiu
liui prof. Henrikui Valavičiui. Ti
kiuosi, jis daugiau už mane pasi
darbuos.

Gaunu senatvės pensijų, kuri jū
sų mastu matuojant yra labai kuk
li, tačiau geriems vaikams pade
dant esam aprūpinti.

— Daktare, gal painformuotumė
te ką įdomesnio ar būdingesnio iš 
Jūsų visuomeninės veiklos? Ypač 
iš Nepriklausomybės kūrimosi die
nų. šiandieną apie tuo laikus daug 
kas kalba ir kiekvienas deda juos 
“ant savo kurpaliaus”. Ar buvo ko
kių lemtingų momentų, turėjusių 
platesnės rekšmės ateičiai?

—Buvo ir tokių momentų, kaip 
nebus! Imkime kad ir Vyriausią 
Lietuvių Tarybą Rusijoje. Einant 
galop I-jam pasauliniam karui, mū
sų tautiečiai likimo nublokšti į 
plačiuosius Maskolijos plotus ne
pakriko, bet suorganizavo platų 
tinklą savųjų šelpimui, tautiniam 
išsilaikymui bei švietimui. Buvo ne 
tik iš tėvynės atkeltų švietimo 
įstaigų, bet įsteigta ir naujų — pav. 
Martyno Yčo gimanzija Voroneže. 
Baigiantis carų “samoderžanijai” ir 
vis labiau maskoliam krinkant, nes 
komunizmas, bolševizmas bei anar
chija juos naikino, mūsų žmonės su 
mažomis išimtimis išliko sveiki, 
vieningi ir užsidegę seniai rusenu
sia idėja — atstatyti savo tėvynę ir 
atkurti iš naujo nepriklausomą vals
tybę.

Tam tikslui 1917 metais ir buvo 
išrinkta V. L. Taryba Rusijoje. Jos 
sudėtis buvo tokia: Jablonskis, dek. 
Jasenskig, Daukša, Damijonaitis, 
M. Yčas, dr. E. Draugelis, dail. A. 
Varnas, kun. Penkauskas, adv. M. 
Šleževičius ir žemaitis. Petrapilyj 
Lietuvių Steig. Seime šitai ir buvo 
viešai deklaruota.

Ilgai veikti tačiau neteko: 1918 
metų pradžioje Voronežo liet, gim
nazistų bolševikų įskųsti (Griške- 
lio, Sruogos etc.) Mickevičiaus-Kap-

Dr. E. Draugelis su žmona Julija 1915 m. 
Varšuvoje. Jis tada buvo 55 pėst- divizi
jos 218 pulko gydytojas.

Dr. E. Draugelis and wife, 1915.

suko parėdymu Taryba buvo Voro
nežo kalėjime įkalinta. Po mėnesio 
laiko už 20.000 rublių užstato buvo
me išlaisvinti, tačiau kas savaitę 
turėjome prisistatyti “patikrini
mui”.

Kadangi einant tuomet esama 
bolševikų tvarka aš buvau išrink
tas (dar prieš įkalinimą) didžiulės 
sujungtos evakuacinės ligoninės di
rektorium, mat, senasis direktorius 
kaip “buožė” buvo nušalintas, tai 
aš vėla grįžau į savo pareigas. Sa
vo laiku “mano ligoninėje” buVo 
prisiglaudę nemažas būrys sanita
rų, tikriau sakant buv. liet, karei
vių bei karininkų, tai mes sukom- 
binavom “pafrontės sanitariniam 
stoviui patirti ešaloną”, ir su atski
ru vagonu pasileidom link Oršos. 
Minsko - Polocko fronte siautė dė
mėtoji ir vidurių šiltinė. Po ilgo 
blaškymosi (apie 2 mėn.) ir didelių 
pastangų mūsų ešalonui kam pės-

—Jei neprisimint bendrai visų 
mūsų tautiečių netektos tėvynės 
pasiilgimo, nostalgijos, tai šiaip gy
vuojame pusėtinai. Aš su žmona 
sunkiai atidirbę savajai “antrai” 
tėvynei duoklę, įsikūrėme atokiau 
nuo didmiesčio triukšmo gražiose 
kalvotose apylinkėse, apaugusiose 
palmėmis, eukaliptais, kedrais bei 
kitais būdingais pietų kraštų me
džiais. Mūsų sodelis vešliai auga, 
net ir vaisius veda. Jau galime pa
siskonėti laranžomis, mešerikais, 
persikais, fygomis, slyvomis, na, 
aišku, ir obuoliais bei kriaušėmis. 
Tačiau šitie pastarieji vaisiai toli 
gražu ligi mūsų tėvynės; mat, kli
matas netinka. O jau gėlių, gėlių!.. 
Atvykite j svečius, pasigrožėsime.

Nenuobodžiaujame, daug skaito
me. Bemaž visus šiaurės Amerikos 
laikraščius bei žurnalus sekame.

Aš kartais dar ir savo plunksną 
pamiklinu. Kad neužrūdytų... Tik 
gaila, kad paštai ligi šiol nesusipra
to pavartoti džatus, raketas ar ką 
panašaus: matote, kol jūsų, arba 
mūsų “aktualijos” pasiekia, jos ge
rokai pasensta ir tampa neįdomio
mis. Gi redaktoriai kaip susitarę, 
reikalauja tik aktualijų, ir baigta.

Nors nesu dar, arba tikriau pa
sakius, nesijaučiu dar pasenęs, nes 
tik aštuntą dešimtį varau**), tačiau 
jau pasigendu savo paprastos spar-

Dr. E. Draugelis, now on a pension and celebrating his 72nd 
birthday, recently moved into his own home on the outskirts 
of the city. Shown here among members of his family.

Brazilijos LB Tarybos prezidiumas: iš kairės: M. Remenčienė, vicepirm., 
dr. E. Draugelis, pirm, ir H. Mošinskienė, sekretorė.

Presiding Committee of the Lith. Community Council in S- Paulo.

**)Dr. E. Draugelis šių metų ba
landžio 11 d. sukanka 72 metus.
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Dr. E. Draugelis, sulaukęs 70 m. ir pensijos, apsigyveno nuosa
vame name toliau už miesto; sode matyti namo galas, svir
nelis; su juo kartu iš kairės: J. Draugelienė, A. Draugelytė-Če 
markienė, Petronėlė Draugelytė-Vosylienė ir F. Čemarka.

Dr. E. Draugelis su žmona, trys Draugelię marčios ir M. AAituls-
Dr. and Mrs. E. J. Draugelis with family and friends, Brazil.



čiam, kad gudų ratuose pavyko prasiveržti į “anapus”...Bet ir vėl nesėkmė: mūsų okupantai vokiečiai po ilgo karantino procedūros vieton mano mielo Vilkaviškio pasiuntė į... Volkovisk (netoli Minsko). Bet įstrigom neilgam: pasisuko žydelis “tlumočius” ir už 25 rubl. (5 rubl. tlumočiui ir 20 rubl. vok. komendantui) rytojaus dienų laimingai išvykom į savo Se- napilę (buv. Starapolę, vėliau Marijampolę o dabar Mickevičių-Kap- sukų!..).Peraug nesismulkinant suminėsiu keletą to meto veiklos taškų trumpai protokoliškai:1. Dabartinėje Laisvės rinkoje viešas visuotinas “liaudies” susirinkimas mane išrinko miesto galva (burmistru); tačiau visa galia ir toliau liko kreishauptmano.2. Vis labiau įrant vokiečių kariuomenei, raudonųjų frontas artėjo link Alytaus.3. Vis daugiau rodydavosi įtartinų asmenų su raudonais raikščiais ant rankovių (atseit “draugų milicija”).
D. L. K. VYTAUTO PORTRETAS- Dr. E. Draugelio medžio raižinys. Oroginalas buvo Jėzuitų 
gimnazijoj Kaune. Menas ir meno muziejy lankymas yra dr. D. labai mėgiami dalykai; 
šis ir kiti jo laisvalaikio darbai rodo, kad šalia literatūros nestokojama ir meniniy ga- 
bumę.

PORTRAIT OF VYTAUTAS the GREAT. A woodcarving by Dr. E. Draugelis, Brazil.

4. Karštligiškai kvietėm savanorius į II pešt, pulkų, pulk. Glovackio vadovaujamų, ir ūkininkų ilga- vežimiais gabenome juos į A. Panemunę.5. Miesto moterys, netekusios kantrybės dėl vokiečių plėšikavimų, apvertė siauro gelež. vagonus ir suplėšusios maišus atsiėmė sėmenis (o maisto buvo didelė stoka).6. Vokiečių karo komendantas mane suėmė ir norėjo sušaudyti. Išgelbėjo adv. A. Bulota.7. B. Draugelis suorganizavo savo milicijų, neblogai vokiečių ginklais ginkluotų, kurioje susitelkė per keletu šimtų vyrų.8. Netrukus mūsų raitos “milicijos” (tai buvę kariai) būrys apsupo Liubave plėšikaujančius vokiečių žandarus ir juos nuginklavo. Kilo “triukšmas”, tačiau ir vok. mirties husarai nedrįso priešintis ir pamažu traukėsi link “vaterlan- do”...9. V. Lietuvos Taryba kooptuoja mane (ir dar kelis) dirbti, nes dėl žinomo būsimo “karaliaus Uracho” incidento keli Tarybos nariai pasi-

ORUOS EŽERAS — gražus, vietomis nė žiemą neužšaldavo, o properšose prisilaikydavo 
laukinės antys, narai ir kt. Už 1/2 km — valst. psichiatrinė ligoninė, kuriai vadovavo 
dr- E. Draugelis. Sveikesnius ligonius personalas vesdavo į tą ežerą pasimaudyti; tokie 
pasivaikščiojimai žavioje gamtoje bei maudymasis ligonius labai gerai nuteikdavo.

LAKE ORIJA, Lithuania-

SENŲJŲ EMIGRANTŲ "SENTIMENTAI" — F. ir A. Čemarkę namas Brazilijoje, papuoštas 
Gedimino stulpais. Naujieji ateiviai statosi moderniškus namus, ieškodami daugiau pa
togumų, savo "sentimentę" viešai nerodydami...

HOME of F. and A. Čemarkas in Brazil, decorated with the columns of Gediminas.

traukė. Kvietimų aš priėmiau dėlto, kad žaidimų su “karalium” traktavau kaip laikinų žaidimų, nelyginant šachmatų...10. Karmelitų vienuolyno patalpo se (Kaune) suorganizuoju II Raud. Kryžiaus ligoninę (pirmoji buvo tvarkoma dr. R .Šliūpo), kurios paskirtis buvo gydyti limpamų ligų (ypač šiltinės) ligonius.
—Betgi vėliau tik ligoninės dar

be nepasilikote? Berods, patekote 
net Į valdžių?— Visko buvo. Atėjo 1919 metai. Ir viduje ir aplink viskas verda, kunkuliuoja. Bolševikai siaučia viduje ir raudonoji armija slenka į tėviškės gilumų. Besiorganizuoju mūsų pulkai, batalionai ir savanoriai sėkmingai atmuša priešų, bet kyla kitas ir trečias — tai lenkai ir bermontininkai. Caro pinigai - rubliai ir kerenkos neteko vertės (nors žmonės juos stropiai rinko!). Vokiečių markė katastrofiškai krito. (Pasitaikė — žmogus parduoda ūkį, gi rytojaus dienų jau už tų pinigų nei karvės neįstengia nupirkti). Jokio pastovumo, stabilizacijos. Ministerių kabinetai mainėsi, lyg kaleidoskope.Susilaukiau ir aš didelės garbės: buvau pakviestas paimti Vidaus Reikalų Ministerio portfelį. Kabineto pirmininku buvo žinomas inž. 

E. Galvanauskas. Aš tos garbės kračiausi kaip įmanydamas. Atvyko į namus net “delegacija” (kun. J. Vailokaitis ir St.). Ir tik po ilgų įrodinėjimų ir užtikrinimo, kad “draugams” mene “sudorojus”, bus pasirūpinta mano šeima, — aš sutikau.Kartais, kaip tūli ima kalbėti su pavydu apie ministerių “portfelius ir cilinderius”, turbūt, turėdami omenyje ministerių gaunamus didelius (tiesiog pasakiškus!) atlyginimus, tai aš skaniai tik nusišypsau: aš ne tik portfelio neturėjau, bet ir cilinderio nenusipirkau. Pinigų neturėjau. Jų neturėjo nei mūsų iždas. Nei kapeikos, nei pfe- nigio kelis mėnesius mūsų kabinetas negavo algos.O praktiškai aš taip darydavau: iš ūkio parsiveždavau savaitei maisto, kartais net pinigų, ir problema išspręsta.Tačiau kartų man “laimė nusišypsojo”: aš tapau milijonierium! O buvo taip: mano žmona pardavė kelis kilogramus javų ir gavo vokiškų banknotų; tai delno didumo popierėlis, jo viena pusė balta, kitoje vokiškai gražiai atspausdinta: 1 000 000 MARK. Milijonas markių su įvairiais parašais bei pagražinimais, kaip visuomet dera rimtiems pinigams. Gaila, kad beskubėdamas iš namų, tos retenybės nepasiė-
Nukelta į 16 psl.
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KETURIOS KARTOS. Iš Lietuvos neseniai atvykusi Barbora Trakienė pas dukterį Kalifor
nijoje su dukra S- Bakiene (deš.), anūke Rūta (kairėj) ir proanūke. (Skaitykite šiame psl. 
Trakienės pasakojimus apie gyvenimą ok. Lietuvoje).

FOUR GENERATIONS. Mrs. B. Trakienė, recently from occupied Lithuania, with her 
daughter, granddaughter and great-granddaughter in Los Angeles, Calif.

"PRAVIRKO MOTINA SENA..."
N aujausios žinios iš okupuotos Lietuvos

Praėjusių metų gale pas savo 
dukterį Julę Budvilienę Kanadoje 
iš ok. Lietuvos, iš Rietavo, atvyko 
Barbora Trakienė. Kita duktė, S. 
Batkienė, gyvena Los Angeles, Ca- 
lifornijoj; ji taip pat buvo sudariu
si dokumentus per JAV-bių įstai
gas. Visa byla tęsėsi trejis metus, 
ir B. Trakienė buvo praradusi bet 
kokias viltis išemigruoti. Tik kai 
vienas Kanados diplomatas asme
niškai padarė intervencijų Maskvo
je, dokumentai per tris mėnesius 
buvo sutvarkyti ir jai leista išva
žiuoti.

žiemos metui Trakienė atvyko 
pas dukterį Los Angeles mieste, 
čia, S. Butkienės šeimoje beviešin
čių, LD korespondentas viešnių ir 
užkalbino:

Kas pranešė tą linksmą žinią, 
— paklausia.

—Kompartijos sekretorius, —aiš
kino maloni senutė, jauniau atro
danti negu metai sakytų. — sunku 
buvo ir patikėti.

—Partijos sekretoriai turi daug 
galios?

—Taip. Nuo jų daug kas priklau
so net administracijos pareigūnų 
skyrimas.

—Kaip su partizanais?..

—Jie veikė! Jie perdaug veikė! 
Aš esu tu didelių ir žiaurių įvykių 
liudininkė, — savo atsakymu mano 
klausimų nutraukė viešnia.

—Ką tai reiškia “perdaug veikė”?
— paklausiau.

—Jie buvo perdrųsūs dažnai ne
atsargūs, ir jie visi žuvo.

—Kada nutilo partizanų kovos?

—Partizanai kovojo ilgiau, negu 
jūs čia manote. Tiesa, didelėmis 
grupėmis pastaraisiais keleriais 
metais jie jau nebeveikė, bet pavie
niai laikėsi ilgai. Prieš man išva
žiuojant, Spudės kaime, Rietavo 
valsčiuje, dar nušovė partizanų. Sa
ko, kad tai paskutinieji mūsų apy
linkėse, — liūdnai kalbėjo Trakie
nė.

—Ar partizanai veikė ir dideliais 
daliniais?

—Veikė ir dideliais gyveno miš
kuose įruoštuose bunkeruose. Savo 
seklius ir ryšininkus turėjo kai
muose ir miesteliuose, žmonės pra
džioje juos labai rėmė, vėliau, di
dėjant rusų terorui, žmonės darėsi 
atsargesni, ėmė bijoti. Buvo tikras 
karas. Prieš partizanus kovojo rusų 
kariuomenė ir milicija. 

—Ar iš tikro partizanų kūnus iš

niekindavo, pamesdami miestelių 
aikštėse?

—Buvo dar blogiau. Kovose kri
tusius partizanus suveždavo į Rie
tavo dvaro sodų, pririšdavo prie 
arklių ir vilkdavo per miestelį, kad 
įbaugintų žmones. Aš pati pažįstu 
tėvus, kurių visi septyni sūnūs kri
to kovose, ir motina matė jų lavo
nus, — pro ašaras kalbėjo daug 
žiaurybių išgyvenus mamutė.— Vė
lesniais metais nušautų partizanų 
lavonai dingdavo be pėdsakų.

—Pirmuoju bolševikmečiu, prisi
menu, areštais ir trėmimais rusai 
žmonėse buvo įvarę daug baimės. 
Ar ir dabar žmonės jų taip bijo?

—Dabar tokios baimės jau nėra. 
Partizanų kovos drųsino žmones. 
Jie nebebijo kalėjimų, nei Sibiras 
nebegųsdina. Pavyzdžiui, vienų par
tizanų dainelės punktelį komunistai 
bandė subolševikinti:

Palinko liepa šalia kelio, 
Pravirko motina sena: 
-—Sūneli, Tėvynė tave šaukia, 
Ir vėl bus Tarybų Lietuva.

Mūsų jaunimas traukia sau ir 
tiek;

Ir vėl bus laisva Lietuva!
Ilgų laikų už tai persekiodavo, areš
tuodavo ir bausdavo. Nieko negel
bėjo. Dabar jau nieko nebedaro.

Jaunimas patriotiškai nusiteikęs. 
Apie nepriklausomos Lietuvos lai
kus žino labai gerai. Išnaudodami 
esamas galimybes, jaunieji labai 
veržiasi į mokslus.

Partija savo popularumų stengia
si išlaikyti blogesniojo darbo darbi
ninkų tarpe. Pav., kiaulių šerikėms 
duoda atostogas, valdžios pinigais 
pasiunčia į Maskvų ir t. t.

—Ar persekiojami tie, kurie 
praktikuoja religiją?

—Anksčiau buvo labai persekio
jami. Vienais metais Velykų rytų 
Rietave milicija apsupo bažnyčių ir 
visus žmones išvarė miestelio griu
vėsių kasti, žmonės neatsisakė sa
vo tikėjimo, tad valdžiai teko varž
tus atleisti. Bažnyčios gausiai lan
komos. Daugelis komjaunuolių ir 
aukštų valdininkų religines prakti
kas atlikinėja slapta. Tuokiasi ir 
vaikus krikštija bažnyčiose, daž
niausiai pavažiavę į tolimesnes 
vietas, kur jų niekas nepažįsta. 
Daug kas eina priešingai, negu 
komunistų propaganda skelbia.

—Sakoma, kad daug tremtinių 
grįžta iš Sibiro?

-—Grįžta nemažai. Tik visa bėda, 
kad daugelis grįžusiųjų negali įsi
registruoti, negauna buto nei dar
bo. Varo važiuoti atgal į Sibiru ar 
net į Latvijų, tik kad neliktų Lie
tuvoje. Nemažas skaičius, pasibas- 
tę, vėl išvažiuoja.

—Dar Tamstai gyvenant Lietu
voje, ten lankėsi “raudonieji gaide
liai” iš Amerikos. Ar teko apie juos 
girdėti ?

—Kurgi neteks. Plačiai buvo 
skelbiama, kad lankosi Amerikos 
lietuvių delegacija, žmonės žinojo, 
kad tai komunistai. Buvo atvykę 
ir pas mus. Vizitavo vienų specialių 
mokyklų. Prieš tai mokykla buvo 
išdažyta iššvarinta. Mokiniams duo
tos naujos uniformos. Visi buvo 
griežtai įspėti svečiams neduoti jo
kių klausimų, tik klausytis. Ame-

Taip "Mechanizuotai" sodinamos bulvės 
ne anais "buožių" laikais, bet moderniš
kos kolchozų vergijos dienomis — dabar 
okupuotoje Lietuvoje (Iš vietinės spaudos).

Potatoe setting in occupied Lithuania. 

rikiečiai, nors ir raudoni, mokinių 
irgi negalėjo klausinėti. Po vizito 
naujo dažo nuo sienų nebenutrynė, 
bet naujųsias uniformas iš mokinių 
atėmė.

—Kaip iš tikro su Amerikos Bal
su? Ar žmonės klausosi, ir ar gali
ma girdėti?

—Klausosi, ir labai klausosi. 
Klausydavausi ir aš. Nors ir veikia 
rusų trukdytuvai, bet galima girdė
ti. Klausosi ir partiečiai. Su vienu 
iš tokių savo namuose aš pati esu 
klausiusi.

— Kaip patinka Amerika?— baig
damas pasikalbėjimų, daviau kiau
nių, kurs man pačiam prieš dešimtį 
metų buvo labai įkyrėjęs, šį kartų 
nepataikiau.

—Amerikų aš pažįstu. Esu aš čia 
gyvenusi prieš karų. Vyras buvo 
Amerikos pilietis. Gal tai ir mano 
išvažiavimų palengvino.

Kol batų modeliai fabrike — ir gražūs 
ir gal geri... Tokiuos modelius rodo vie
nas Vilniaus pakinktų galanterijos kombi
natas.

Tokius "batukus" išleidžia Kauno avalynės 
fabrikas "Raudonasis spalis".
Pirmaisiais modeliais giriasi "Švyturys", 
antruosius pasipiktinęs rodo satyros laikr. 
"Šluota".

Apskritai, spaudoje daug džiaugsmo ir 
pasididžiuojančio tono, kol kalbama apie 
planus, bet kai gaminiai pasiekia pirkėja, 
tada prasideda nusiskundimai broku, kurio 
dažnai būna 80%.

Plans and results in a shoe factory of 
Soviet occupied Lithuania.



Lietuvos Laisvės Avilys, Bostono šachmatininkę ir mecenatę sukurtas trofėjas.
Boston chessplayers' new trophy, to be awarded to the champion.

BOGOTOS LIETUVIAI, Vasario 16 minėjimo proga Continental viešbutyje. Aukštai iš kai
rės: Zapkauskienė, Didžiulienė, Didžiulis, konsulas su žmona, kun. Saldokas; antroj eilėj 
matyti Algis Didžiulis su žmona; iš šono Grigaliūnas, Kazarinaitė, Grigaliūnas, Ruginis ir 
A. Grigaliūnas-

THE LITHUANIANS OF BOGOTA, Colombia, during February 16th celebration at the 
Continental Hotel.

LIETUVOS LAISVĖS AVILYS
Bostono šachmatininku dovana ateities laimėtojams

DR. BR. KALVAITIS, So. Boston, Mass.

PriežastysKova dėl Lietuvos laisvės bei lietuvybės išlaikymas išeivijoje — tai pagrindiniai reikalai, kuriais tenka rūpintis visiems ir kiekvienam lietuviui. Todėl visos priemonės, su kuriomis šių tikslų galima siekti, yra remtinos.Bostono lietuviai šachmatininkai, energingo savo vadovo Kazio Mer- ko dėka, sugebėjo vykusiai šachmatus minėtiems tikslams panaudoti.Dešimties metų nenuilstamos veiklos laikotarpyje jie, kaip lietuvių organizuotas vienetas, atkreipė dėmesį ne tik savųjų, bet gražiai užsirekomendavo ir tarp svetimtaučių, ypačiai savo gražiu ir drausmingu organizaciniu susitvarkymu, savo bendrais laimėjimais ir individualiais šachmatų varžybose iškilimais. Tautvaiša, Škėma, Vai

tonis, Merkis, broliai Šveikauskai, Kuodis, Makaitis ir visa eilė kitų, — tai vis dažni vardai, minimi ir amerikiečių spaudoje.Prie šio vieneto labai natūraliai pritapo gražus jaunųjų būrelis, kuris ne tik papildė varžovų eiles, bet ir labai stipriai reiškiasi, užtikrindamas lietuvių šachmatininkų ateitį.
Idėjos atsiradimasStebint šį gražų Bostono šachmatininkų pasireiškimų, kilo mintis visa tai iškelti, pabrėžti ir savaip įprasminti. Pirmoj vietoj norėta visa jų veikla susieti su gilesne tautine prasme, įvesti šioje srityje kovos dėl Lietuvos laisvės simbolikų, patraukti jaunųsias jėgas, apjungti tam tikslui visus š. Amerikos lietuvius šachmatininkus ir tuo būdu pradėtųjį darbų puoselėti bei išlaikyti. Nukelta j 17 psl.

Tos pačios vakarienės kitas vaizdas — iš kairės: Kazitėnas, Bekeris, kun. dr. Manke- 
liūnas, Bekerienė, Zapkauskas su žmona ir Kazarinas su žmona. Foto H. Continental

Another view of the banquet.

LIETUVIAI BOGOTOJE
STASYS GOŠTAUTAS, Bogota, Kolumbija

BOGOTOS LIETUVIAI renkasi į pamaldas į savo koplyčią — Capilla Cristo 
Rey. Foto S- Goštautas PAMALDAS laiko kun. dr. Mankeliūnas. Foto Goštautas

Prieš keletu metų Bogotos lietuvių kolonija buvo gyvas lietuvių kultūros centras. Kiekvienų sekmadienį susirinkdavo bendroms pamaldoms ir giedodavo lietuviškas giesmes, šeštadieniais lietuvių klubo patalpose buvo ruošiamos bendros vakarienės, žaidimai, tikra liekana senų vakaruškų. Paprastomis dienomis susirinkdavo šachmatais palošti, radijo paklausyti, lietuviškos spaudos paskaityti ir įspūdžiais pasidalinti.Užsidarius senajai bažnyčiai, kuri paskirta nugriauti, lietuviai neteko daugiau negu religinio centro, nes įsibrovė “išsiblaškymo” dvasia. Po ilgos pertraukos lietuviams bendros pamaldos atnaujintos, joms vadovauja kun. dr. Mankeliūnas (Bogotos dviejų universitetų dėstytojas), kurio įdomūs ir giliai prasmingi pamokslai sutraukia nemažų lietuvių būrelį (nuo 30 iki 60 asmenų). Tačiau beveik tuo ir baigiasi lietuvių subuvimai, nes klubas nebeegzistuoja, o vieši pobūviai vis retesni. Nukelta į 17 p.
13



Kanclerio J. F. Sapiegos ekslibrisas.
Ex Libris of chancellor J. F. Sapiega-

Vario raižinys (1730)
Cooper carving, 1730

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Juozo Tumo-Vaižganto ekslibrisas. Dailininko P.
Jono Kazimiero ekslibrisas- Vario raižinys (1670). Galaunės piešinys (1915).

Old and new Ex Libris made by Lithuanian artists.

LIBRIS
Ex librisai (ex libris — iš knygų) yra lapeliai, klijuojami į knygas. Jie ne tik parodo, kas yra knygos savininkas, bet ir puošia knygų. Be paprastų, vėliausiu laiku spausdintų spaustuvėje banalių “eks librisų” lapelių, šiaip jau Ex libris ženklai per ilgų laikų yra virtę meno, grafikos kūriniais, kuriuos piešia geriausi dailininkai.Sakoma, kad exlibris ženklai pradėta vartoti dar prieš spaudos išradimų, Vokietijoje.Viduramžiais ranka rašytos knygos buvo labai retos ir brangios. Reikėjo jas labai apsaugoti, kad nežūtų pereidamos į kito savininko rankas; dėlto savininkas įrašy- dindavo knygoje ne tik savo vardų,

bet ir titulų, ir vietos vardų, ir visokių įspėjimų, kad nesikėsintų kas pavogti.Išradus spaudų ir padaugėjus knygų skaičiui, kiekviena bibliotekos knyga privalėjo turėti savininko ženklų, kurie pradžioje buvo raižyti medyje, vėliau varyje ir atspausti atskiruose lapeliuose, kurie ir buvo lipinami knygos viršelio vidinėje pusėje.Ex librise prie savininko pavardės būdavo nupiešiamas jo herbas; vėliau ėmė rastis ir daugiau piešinių; paskutiniuoju laiku ex libris ženklų piešiniuose matome knygos savininkų pamėgtų sritį, kurių dailininkai išreiškia įvairiausiais simboliais. Į<IR,SA.
Dail. V- K. Jonynas

Dail- K. Gibavičius
Bibliotekininko V- Steponaičio ex libris.

Dail. K. Šimonio piešinys
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Dail. A. Vaičaitis

ALGIRDAS
Dail. V. K. Jonynas

Yra žinomi Lietuvos kunigaikš
čių bei didžiūnų turėtų bibliotekų 
ex librisai. Kanclerio Sapiegos, D. 
Lietuvos kunigaikščio ir Lenkų ka
raliaus J. Kazimiero ir kt. lietuvių 
senovės ex librisai turi lotyniškus 
įrašus.

Pirmieji lietuviškais užrašais ex 
libris ženklai yra kan. J. Tumo- 
Vaižganto ir prof. E. Volterio ex 
librisai. Pirmieji lietuviškuosius ex 
libris ženklus pešę dailininkai yra 
P. Galaunė, K. Šimonis, Gerardas 
Bagdonavičius.

Nepriklausomos Lietuvos laikais 
ex libris ženklai gerokai išpopulia
rėjo. Vienas iš žymiausių populia
rintojų ir žinovų buvo biblioteki
ninkas Vyt. Steponaitis. Didelis ex 
libris ženklų kolektorius buvo ak
torius Stasys Pilka, kuris viską, pa
likęs Tėvynėje, svetur vėl susida
rė nemažų ex libris piešinių kolek
cijų, apie naujųjį ex libris rašė 
spaudoje (“Aidai”, 1947).

Naujausių ex libris piešinių, 
daugiausia grafikos, autoriai yra 
V. K. Jonynas, V. Petravičius, A. 
Vaičaitis, E. Krasauskas, A. Ku- 
rauskas, P. Osmolskis ir kt.

V. K. Jonyno ex libris piešiniai 
pasižymi nepaprastai meistriška 
linija ir tematiniu įvairumu. Daili
ninkas, piešdamas ex librisų, pa
prastai yra varžomas temos įsak
mumo ir vaizdumo, vietos (pieši
nio) mažumo ir formų raiškumo. 
Visus tuos “varžtus” mūsų daili
ninkai yra nesunkiai nugalėję ir jų 
darbai tiek turiniu, tiek forma yra 
dažnai neabejotini meno kūriniai,

J. B.

Rašytojo M. Katiliškio ex libris. Dail- A. Kurauskas Dail. P- Osmolskis

šių Ex Libris piešinių dalis pa
imta iš spaudos ("senieji), dalis pa- 
kolinta iš S. Pilkos, po vienų ir dau
giau gauta iš Alg. Gustaičio ir at
skirų Ex Libris savininkų.

Kas būtų turėjęs ir naudojęs Ex 
Libris ženklus savo bibliotekose ar
ba kas, šio rašinio paskatintas, pa- 
sidarydintų naujus E. L. ženklus, 
malonėkite LD redakcijai parašyti.

Dail- E. Krasauskas

G. Krivickienės Ex libris. Dail. V. Petravičius
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MINISTERS
BE PORTFELIO
IR BE CILINDERIO

Atkelta iš 11 psi. 
miau. Mūsų žiniomis amerikonai 
panašius kuriozus įvertina ir dabar 
aš gaučiau jeigu ne $1.000.000, tai 
bent 1.000.000^...

Atėjo ir 1920 metai. Mickevičiaus 
Kapsuko armija gavus geros pylos 
apsiramino anapus Dauguvos. Bet 
pajudėjo Bermonto-Avalovo — tai 
buvo persirengę vokiečių armijos 
šiaurės fronto liekanos. Ir tik gavę 
gerų smūgių ties Šiauliais, o ypač 
ties Radviliškiu, laimingai pasi
traukė, Aliantų komisijai įsikišus 
ir tarpininkaujant. Bet paimtas ka
ro grobis (patrankos, šautuvai, kul
kosvaidžiai etc.) mums labai ir la
bai pravertė.

Vokiečių kariuomenė pajudėjo 
namų link ir iš Kauno. Kartų einu 
į V. R. Min. rūmus ir susidomiu 
keistu reginiu: viduriu Laisvės A- 
lėjos traukia vokiečių gurguolės, 
kareiviai. Triukšmas, šūkavimai, 
muzika griežia... Žaliakalnio link 
gaisro pašvaistės, dūmai... Bet tai 
nieko ypatingo: tai vokiečiai pade
gę kareivines kraustosi namo... Ne, 
dar tik iki Virbalio. Susilaukėm ir 
vokiečių atstovo-pasiuntinio. Kaip 
gis? Juk jie pirmieji “pripažino” iš
silaisvinusių mūsii valstybę.
Bet su tuo atstovu aš turėjau ne
malonumų. Tokių nemalonumų tu
rėjo ir jis su manim. Buvo štai 
kaip.

Išvijus bermontininkus ir pasi
traukus vokiečiams ligi savo sienų, 
aš griežtai įsakiau mūsų policijai, 
kad visi dar užsilikę vokiečiai iš 
krašto būtų per 24 valandas iš
kraustyti. Na, mūsų vyrai ir pa
spaudė kaip tinka.

Netrukus atvyksta į mano kabi
netų ponas ministeris, J. Puricko, 
kaip vertėjo, lydimas, ir pareika
lauja mano parėdymų atšaukti, ki
taip grasina iš Berlyno universiteto 
lietuvius studentus išvaryti. Aš nu
stebau: iš kur tokie studentai spė
jo atsirasti? Man laikantis savo, p. 
atstovas kumščiu pradėjo daužyti 
stalų. Tokiu pat gestu pritardamas, 
atsakiau: Nein! Tik dėka J. Puric
ko diplomatijos konfliktų pavyko 
išlyginti ir susitarėm, kad iškraus- 
tymo terminas prailginamas ligi 3 
parų.

Kodėl taip negalėjo per parų iš
sikraustyti? Mat, mūsų dvaruose 
bei ūkiuose buvo likę taip vadina
mų ūkvedžių, kurie nenoriai į nu
sigyvenusį Reichų kraustėsi, ypač 
tie, kurie ne tik gerai įsigyveno, 
bet spėjo ir “šeimininkėmis apsirū
pinti”. Tačiau ir tas motyvas ma
nęs neįtikino ir aš likausi tokio pat 
nusistatymo ir reikalavau kartu ir 
“ponias” su savim pasiimti.

Prisipažįstu, nebuvau diplomatu 
ir to amato nesimokiau. Taip kad 
dar bent vienų nediplomatiško žy
gio atsitikimų galiu prisiminti.

Sudarius komisijų lietuvių-latvių 
sienai nustatyti ir man joje teko 
dalyvauti. Mūsų brolių apetitai bu
vo didoki: jie nesidrovėjo savintis 
tokių lietuviškų žemės gabalų, kaip 
Aglaitė, bet net Palanga su šven- 
tųja turėjo jiems priklausyti. Aš 
nesusilaikiau ir tiesmukai išdrožiau 
jiems “pamokslų”. Net ir arbitro 
anglo Simpsono jie nenorėjo klau
syti. Ir tik į Falangų įžygiavęs mū
sų šaunus eskadronag įsikarščiavu
sius brolius atšaldė...

—Sakykite, daktare, kada gi 
Tamsta pradėjote savo visuomeni
nį politini veikimą?

—Seniai, labai seniai, bet kad ne- 
palaikytumėt manęs “pagyrų puo
du”, štai jums 1905 metais mano 
rašytas laiškas. (Tas laiškas-atvi- 
rukas, kurio kitoje pusėje Vilniaus 
šv. Petro ir Povilo bažnyčia; kadan
gi padarius nuotraukų, skaityto
jams tekstas būtų sunkiai įskaito
mas, mes čia paduodame keletu iš
traukų. Red.).

Po laisvėj pas mus Senapile tapo 
apskialptas “kares laikas”; .šita 
piarmajna parodo kaij užlaiko žodį 
“samoderžavie”. Mokinėj šendie su- 
strejkavo (13 lapkričio). Iš rito 
mias padarėm gimnazio “mitinga” 
ant jo nutarėm rejkalaut:

1) kat lietuviam butu pavelita mo
kintis ant savo prigimtos kalbos,

2) kat butu padidintos kliasos,
3) nebūt skirtumo terp tautu,
4 kat mokiniam but pavialita 

tviart draugios... ir tt.
Mokitoej labaj isigando. Direkto- 

rus nore pašaukt karejvius ir poli- 
cia, bet kiti mokitoej sudraudė...

Alizeušas
-—Atrodo, kad mūsų pedagogai 

buvo neblogi žmonės ir tik dėl to 
mes, “sukilėliai”, išvengėm nagaikų 
ir... cipės.

—Prie kurios partijos buvote pri
sidėjęs?

—Tais laikais buvo tik viena par
tija, tai socialdemokratų. Aš forma
liai prie jos nepriklausiau, bet jos 
atsišaukimus tai platinau...

—Nenorėčiau patikėti.

—Tikėkite, o buvo štai kaip: tais 
“laisvės” metaig atsirado dar ir 
“giltiniečių” sujudimas, — užpul
davo vienų kitų stambesnį ūkinin
kų ar “drūtesnį” klebonų, apiplėš- 
davo, kartais ir užmušdavo, plėšė 
monopolius, rusų “iškalose” knygy
nėlius, carų portretus, dargi vals
čiaus raštines. Mums jaunuoliams 
jau neviskas pradėjo patikti. Ta
čiau soc.-dem. atsišaukimus — “vi
siems proletarams vienytis” ir ko
voti prieš “kapitalistų” išnaudoji
mų — sutikome palankiai, nes gi 
visiems buvo aišku ir jaučiama tų 
kapitalų (atseit pinigų!)stoka.

Norėdami išvengti žandarų bud
rumo, “pasišapuodavom” civilius 
drabužius ir, įsispyrę į tėvų batus 
(blauzdos apvyniotos proklemacijų 
rietinėmis), naktimis žygiuodavom 
po kaimus ir atsišaukimus kaišio- 
davom kur pakliūva, bet dažniausiai 
už viršum durų prikaltų lentučių, 
kur, be ūkininkų pavardžių, buvo 
dar nupieštos kopėčios, kibirai, 
šluota, prikiš (tam tikros rūšies 
kaplys), — atseit visi ugniagesy- 
bos įrankiai, kurie buvo privalu 
ūkininkams įsigyti ir laikyti “pa
ruoštame stovyje”, kad nedelsiant, 
ištikus reikalui, jie būtų panaudoti.

Tačiau anais laisvės metais gais
rų buvo maža, ir ūkininkams nete
ko jų vartoti: anuomet degė ir 
liepsnojo maskolių “samoderžavija” 
ir bundančios Lietuvos laisvės pra
siveržimų ne tik žmonės negesino, 
bet juos plėtė.

— Kaip žinoma, Tamsta esi lietu
vių katalikų veikėjas ir net vienas 
iš pirmųjų lietuvių katalikų moks
leivių ateitininkų organizatorius, — 
kodėl “nukrypote” nuo socialdemo
kratų linijos?

—“Nukrypau” ne aš vienas — 
tai buvo gražių šūkių skelbimo ir 
jų praktiškai gyvenime vykdymo 
nesuderinimo išdava. Pavyzdžiui, 
mums jaunuoliams, a priori idea
listams, nepatiko prieštaravimai 
tarp žodžių ir darbų. Mes nemėgom 
ir nemokėjom veidmainiauti. Pa

vyzdžiui, jų buvo skelbiama, kad 
religija yra “privatus reikalas”, ta
čiau tuos, kurie laikėsi religijos, 
vadinti “ilgaskvernių” pakalikais, 
davatkomis ir kitaip niekinti mėgo 
viešai. Arba, pamenu, kaip kartą. 
Marijampolės kapitalisto Esso na
me (turėjo garinį malūną) buvo su
rengtas mitingas. Bundo atstovas, 
pasilipęs ant stalo, smarkiai skėt
riojo rankomis ir būdingu jam tem
peramentu šaukė prieš “krauge
rius” kapitalistus, “dieles”, ’’vorus’ 
ir visokius išnaudotojus ir kvietė 
mus (dalyvavo vyresniųjų klasių 
moksleiviai ir vienas kitas civilis) 
į kovą su tomis pabaisomis. Prole
tarai visų šalių, vienykitės! skam
bėjo toks pat šūkis, kaip ir mūsų 
socialdemokratų. Kilo neaiškumų, 
abejonių, — kas tie kraugeriai? 
Kas tie kurstytojai? Kad tokiais 
netenka vadinti nei mūsų ūkininkų, 
nei jų vaikų, buvo aišku kaip dieną. 
O gal čia taikoma turtuoliui Essui? 
Bet kodėl jis leido savo name, sa
vo salione taip baisiai pravardžiuo
ti save ir klausyti baisių grasinimų 
ligi jo sunaikinimo? šitokia žodžių 
bei veiksmų disharmonija netilpo 
mūsų galvose. Ne tik mano, bet ir 
mano vienminčių draugų: Juozo 
Papečkio (poeto, pasirašinėjusio 
slapyv. J. Rainis), Petro Klimo, Ci- 
vinsko, A. Jiešmanto, Skrinsko, Bu- 
tausko, Krūvelio, M. Mickaus, V. 
Žilinsko, Tercijono ir kt.

Arba štai dar viena smulkmena, 
bet būdinga: 1920 m. besiruošiant 
Steigiamojo Seimo*) rinkimams, 
buvo įvairių partijų panaudota įv. 
atsišaukimų bei plakatų. Vieni gy
rėsi savo darbais, kiti savo. Bet 
buvo ir tokių, kurie tik savo “prie
šus” šmeižė ir murzijo. Kartą vyk
damas į ministeriją pastebėjau ant 
tvoros plakatą. Vykau pėstute, o 
ne kadilaku, — kitaip nebūčiau ne 
pastebėjęs. Plakate buvo nupiešta: 
kunigas, pasikinkęs vyrą ir moterį 
į žagrę, aria... Kaimietis ir jo žmo
na nepajėgia žagrės pavilkti. Su
klupo... Kunigas rimbu kapoja tuos 
suklupusius “jaučius”... Taip mūsų 
kai kurie suprato laisvę, tolenranci- 
ją, demokratiją, visa tai panaudo
dami demagogijai.

Pasipiktinęs įsakiau policininkui 
plakatą nuplėšti. Ir ką jūs manot? 
Buvo sudaryta byla, bet eigą ji ga
vo žymiai vėliau: mat, seimų atsto
vui tokios bylos nekeliamos. Ir tik 
pasidarius man “paprastu” žmo
gum, Marijampolės apyg. teismas 
mane iškvietė. Tačiau dar priean
gyje mane netikėtai sutikęs adv. P. 
Leonas ir sužinojęs apie mano “bė
dą”, tik nusijuokė, ir man net ne
reikėjo stoti šviesiam teismui į 
akis: bylą panaikino...

— Daktaras pamenate įdomių, 
būdingų faktų. Kodėl nerašote atsi
minimų? O gal jau pradėjote?

—Dar nepradėjau. Matote, mes, 
kaip, berods, ir visi “pagyvenę” 
žmonės, daug ką žinome, daug at
simename ir kad kartais nepajė
giame nusikratyti smulkmenomis, 
nes jos visuomet mums yra “svar
bios”, bet plačiajai visuomenei ne
įdomios. Be to, man visuomet kyla 
klausimas: ar yra prasmės? Juk 
visa tai prieš amžinastį tik dulkė...

*) šiemet laisvojo pasaulio lietuvių 
spauda ir organizacijos rengiasi šią 
40 metų sukaktį plačiai paminėti; 
lauktume ir iš mūsų skaitytojų at
siminimų, vertinimų, iliustracinės 
medžiagos. Red.

Motinos portretas

Atkelta iš 8 psl. 
čiau nurijęs adatą, kuri plaukia 
mano gyslomis, ligi pasieks širdį. 
Norėjau išsaugoti tave, palenkti 
mokslui... Kartą klausei, dukrele, 
“Tėve, ar myli mane?” Taip prieš 
daugelį metų buvo paklaususi ir 
tavo motina. Tada mes dar nepri
klausėme vienas kitam. Bet ji ži
nojo, ką atsakysiu. Ji mano atsaky
mo nepeikė. Ir atsakiau jai kitaip, 
negu tau. Ji buvo protinga. Jautrios 
sąžinės, kilnios širdies. Aš ją taip 
mylėjau... Padariau klaidą, dėl ku
rios ji paliko mūsų namus... o vė
liau... ir šį pasaulį. Pažymėjo mus 
kančios antspaudas visam gyveni
mui

Tyla. Profesorius laikosi stalo 
krašto taip tvirtai, kad jo pirštų 
galai pabalę. Adata pasiekė jo šir
dį... tačiau jis turi gyventi.

Jis savo akių žvilgsniu apglėbia 
vienintelį vaiką, ir jo širdis taria: 
“Dukrele, tu tokia maža, ar savo 
trapiais peteliais atlaikysi tokį di
delį skausmą?..”

Jis lėtai dėsto žodžius, lyg juos 
skaitytų iš seno, aptrūnijusio ne
žinomo antkapio.

—Taip jau yra. Kančia sudegina 
ir kuria naują žmogų... Naują žmo
gų, mano vaikeli.

Zitos akis veda šviesos ruožas į 
tamsų kambarį. Ten kertėje, šešė
lių apsuptas, tūno motinos portre
tas — baltas siluetas. Pabūgę še
šėliai išsislapsto pašaliais. Baltas 
siluetas pajuda iš vietos. Abejingai 
apsidairo, tarsi iš miego pabudęs. 
Nedrąsiai, lengvai svyruodamas 
žengia pirmą žingsnį. Tamsoje ryš
kėja vestuvinio drabužio klostės. 
Jos varžo judesius ir prilaiko žings
nius. Jaunoji lėtu, vos regimu mos
tu suima rankomis šydą, gaubiantį 
ją visą. Sukryžiuoja ant krūtinės 
rankas. Zita jau girdi šilko šlamesį. 
Ji mato savo motiną vos už kelių 
žingsnių, į ją artėjančią. Ji balta
me šydo debesyje. Jis toks vaiskus 
ir plonytis, jog krūpčiodamas kliūva 
už kilimo ornamentų. Zita sulaiko 
alsavimą. Jos širdis prityla. Ji ma
to kaip kilnojasi motinos krūtinė 
po sukryžiuotom rankom. Ji stovi 
tarp vyro ir dukters, kaip audros 
išrauta jauna, žydinti liepa.

—Mama! — sušunka Zita, pulda
ma motinai ant kaklo... Jos rankos 
užlūžta tėvo glėbyje.

LITHUANIAN REALTY 
COMPANY

Charles Luksis Realtor

J. Kutra, Associat

Phone: EX. 4-2986

3020 Wilshire Blvd.

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

turtą; gauti paskolas.
Atlieka notaro darbus.

SANTA MONICA, CALIF.
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Lietuvos avilys...
Atkelta iš 13 psl.

Idėjos Įkūnijimas

Tokiomis mintimis vadovaujantis, 
teko galvoti dėl originalaus kūrinio, 
kuris savo forma ir medžiagomis 
atitiktų užsimotus tikslus, šiuo ta- 
veju didelę pagalbų suteikė prof. I. 
Končius, kuris tų problemų išspren
dė sukurdamas originalų žemaitiš
kų avilį.. Iš to ir buvo sudarytas vi
sos tos idėjos pavadinimas — LIE
TUVOS LAISVĖS AVILYS.

Avilio sudarymas

Avilys pagamintas iš lietuviško 
juodo ųžuolo. Ąžuolas atsiųstas iš 
Lietuvos 1959 metais. Jis buvo ras
tas Lietuvoje neseniai trijų metrų 
gylio kietame molyje. Atsieit - tas 
ųžuolas, pagal specialistų skaičiavi
mus, augo prieš 15 ar 25 tūkstan
čius metų.

Ąžuolo šone pastatytas nulaužtas 
medis, leidžiųs atžalas, nusvirusias 
viršum avilio. Ant avilio viršaus 
viename gale — du šachmatų žir
gai. Ant avilio stogo ir laktelės — 
po bitelę. Bitelės gintarinės, 1959 
pagamintos ir atsiųstos iš Palan
gos. Avilio papėdėje — Lietuvos 
laukų augmenijos lapeliai, smulkiai 
iš medžio išdrožinėti. Pati papėdė 
ir gaubtuvas — iš plastikinio stik
lo. Ant papėdės - dvi metalo plokš
telės su įrašais: LIETUVOS LAIS
VĖ AVILYS, ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIŲ ŠACHMATININKŲ KO
VOS DĖL LIETUVOS LAISVĖS 
SIMBOLAS. Antrosios ploštelės 
įrašas: LIETUVOS LAISVĖS AVI
LIO RIKYS (jo prasmę žiūrėk pri
dedamame steigėjų rašte).

L. L. Avilio sudėtinė reikšmė
Jei apskritai taurės paskirtis jų 

išgerti, tai avilio — jį pripildyti, 
šiuo atveju lietuviai šachmatinin
kai, kaip tos bitelės, sudedami sa
vo ryžtų, turi šį simbolinį avilį pri
pildyti kova dėl Lietuvos lais
vės ir ryžtu išlikti lietuviais. Nu
laužtas medis simbolizuoja dabarti
nę Lietuvos padėtį, o išleistos at
žalos, nusvirusios viršum avilio — 
tai jaunoji karta su pastangomis, 
nukreiptomis į avilį — šachmati
ninkų pastangų indų. Du žirgai — 
šachmatininkų emblema.

L. L. Avilio Įkūrimo aktas

švenčiant Bostono lietuvių šach
matininkų dešimties metų veiklos 
sukaktį, šis avilys buvo jiems iš
kilmingai įteiktas, pasirašant tam 
tikslui sudarytų aktų:

“Tais laikais, kada dar geleži
nė uždanga Lietuvų skyrė nuo viso 
laisvojo pasaulio, o Jos vaikai, iš 
Jos tremtinių keliais atsidūrę š. 
A m e r i k o s kontinente, rikiavo 
savo jėgas ir jas telkė Lietuvai 
laisvinti, lietuviai šachmatininkai 
parodė gražios iniciatyvos organi
zuotai veikti, panaudodami šach
matus kaip vienų sėkmingų priemo
nių Lietuvos vardų garsinti, Jos 
kančias pasaulio sųžinei priminti ir 
lietuvybės dvasių savyje išlaikyti. 
Todėl buvo tarta jų veiklų pabrėžti 
ir šiuo aktu įsteigti LIETUVOS 
LAISVĖS AVILĮ, kaip šiaurės A- 
MERIKOS lietuvių šachmatininkų 
kovos dėl Lietuvos laisvės simbolį, 
ir šį, kaip dvasios indų, į kurį jie 
sudės savo pastangas, savo Tėvy
nės meilės, pasiryžimo ir tikro į 
Lietuvos laisvę tikėjimo jausmus 
— jų brangiausių dovanų, kurių jie 
skiria mūsų visų motinai Tėvynei 
LIETUVAI.

šis aktas sudarytas ir pasirašy

tas 1959 metais lapkričio 8 d. šiau
rės Amerikoje, So. Bostono Ame
rikos Lietuvių Piliečių Draugijos 
patalpose, švenčiant lietuvių šach
matininkų veiklos dešimtmetį.

Steigėjai: (pasirašo)
Prof. Ignas Končius ir Dr. Bruno 
Kalvaitis

šiaurės Amerikos Lietuvių šach
matininkų Atstovai: (pasirašo) 
Kazys Merkis, Povilas Tautvaišas, 
Andrius Keturakis, Dr. Anthony 
Kapochy, Algis Makaitis, Gedimi
nas Šveikauskas ir Petras Kontau- 
tautas.

Toliau eina parašai daugybės liu
dytojų.

Sykiu su tuo aktu steigėjai šach
matų vadovybei įteikė tokius pa
siūlymus:

1. Kad šachmatų vadovybė nu
statytų L. L. Avilio statutų ir var
žybų taisykles.

2. Kad būtų įvesti specialūs L. L. 
Avilio laimėtoju titulai, būtent;

a. LIETUVOS LAISVĖS AVILIO 
RIKYS, kad butų tas lietuvis šach
matininkas, kuris bus vienkartinis 
laimėtojas.

b. LIETUVOS LAISVĖS AVILIO 
ŽINYS kad būtų tas lietuvis šach
matininkas kuris atitiks visas 
šachmatų vadovybės nustatytas ga
lutinam laimėjimui sųlygas.
3. Kad L. L. ŽINYS savo laimėji
mu įgytų išimtinų teisę L. L. Avilį 
nugabenti į Laisvų Lietuvų ir pa
dėti muzejuje. Ta teisė, jei būtų 
reikalas, kad atitektų jo įpėdi
niams, jo šeimos nariams arba gi
minėms.

4. Kad tiek L. L. Avilio Rikio, 
tiek L. L. Avilio žinio vardai bū
tų įamžinti pačiame avilyje ir kad 
jie būtų apdovanoti atitinkamu 
šachmatų vadovybės nustatytu žy
meniu.

5. Kad L. L. AVILYS būtų laiko
mas šachmatų vadovybės žinioje 
ir saugioje vietoje tol, kol galuti
nai bus išryškėjęs L. L. A. žinys 
ir tol, kol Lietuva bus laisva.

6. Kad L. L. AVILYS kiekvienų 
kartų būtų atnešamas į varžybų 
vietų, stovėtų šalia Tautinės vėlia
vos, prisilaikant nustatysimos 
apeigų tvarkos.

7. Kad L. L. AVILIO steigiama
sis aktas su dalyvių parašais, o 
taip pat L. L. Avilio sudarymo ap
rašymas būtų sudėti pačiame Avily
je, iš kurio tebūtų išimti tik nuga
benus jį į Laisvų Lietuvų.

8. Kad L. L. AVILIO varžybos 
vyktų su šūkiu: “Mūsų Jėgos Ta
vo Laisvei, o Brangioji Lietuva.”

(Pasirašo) Prof. Ignas Končius ir 
Dr. Bruno Kalvaitis.

Lietuviai Bogotoje
Atkelta i$ 13 psl.

Lietuvius į vienų vietų sutrau
kia nebent koks neeilinis įvykis ar 
susirinkimas. Taip pavyzdžiui per
nai metais kun. Daminauskas (ko
lonijos pirmininkas) motinos die
nos proga suruošė įdomių šventę, 
kuri sutraukė nemaža lietuvių. 
Buvo įdomi programa. Vaikučiai 
eilę šokių, deklamacijų, dainų, ir 
šiaip pažaidė.

Didžiausias praėjusių metų įvy
kis, sujudinęs visų kolonijų, tai 
šiaurės Amerikos lietuvių sporti
ninkų atvykimas, gastroliuojant po 
Pietų Amerikų (bet apie tai pakan
kamai rašyta ir kalbėta). Tuo pat 
metu įvyko Begotos jaunimo pasi
rodymas per televizijų su liet, tau
tiniais šokiais ir liaudies dainomis. 
(Taip pat pravestas trumpas lie
tuvių ir ispanų kalbomis įdomus 
interview su mūsų sportininkais). 

Tai pirma tokia programa Kolum
bijos televizijoje.

Aštuntų rugsėjo kun. dr. Manke- 
liūnas pravedė religinio-tautinio 
turinio programų.

Metų pabaigoje — Kalėdoms — 
kolonijos kapelionas visiems išdali
no lietuviškus plotkelius su gražiu 
lietuvišku sveikinimu, ir tai buvo 
paskutinis “įvykis”.

1960 m. pirmas svarbus įvykis, 
sutraukęs kone visus kolonijos gy
ventojus — Vasario 16-tos šventė.

Pasirūpinta, kad tos dienos Be
gotos laikraščiai išspausdintų bent 
po straipsnį apie Lietuvų ir Vasario 
16 dienos reikšmę. Pamaldos įvyko 
vasario 21, koplyčioje įprastu laiku 
(pusė pirmos); vakare “Continen
tal” viešbučio salėse - bendra va
karienė, kurioje dalyvavo ir kalbas 
pasakė kun. Daminuskas, S. Siru
tis, kun. Saldukas (atvykęs iš 
Ibague; jam jaunimas įteikė dova
nėlę), kolonijos sekr. ir ižd. Beke- 
ris, savanoris kūrėjas Šopenas.

Bogotos kolonija šiandien turi 
apie 200 asmenų, iš kurių per pus
šimtį aktyvūs ir dalyvauja organi
zaciniame gyvenime. Dauguma gy
vena mieste, ir tik apie trečdalis 
užmiestyje. Visa eilė gyventojų iš
sirašo JAV liet, laikraščių bei žur
nalų. Tačiau kolonija, prieš 10 me
tų daugiausia kun. N. Salduko pa
stangomis susikūrusi, diena iš die
nos tirpsta. Vienas iš pirmųjų “pa
bėgėlių” buvo prof. A. Liaugminas 
su šeima, gerai įsikūręs Chicagoje, 
vienas iš paskutiniųjų — dailinin
kas J. Bagdonas su žmona, savo ke
ramikos ir dailės studijas “perkė
lęs” į Washingtonu.

P. V. RAULINAITIS
Insurance-Real Estate-Tax Returns

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

Los Angeles, Calif.
Parūpina namų,, automobilių ir ki
tas turto apdraudas; apskaičiuoja 
mokesčius ir surašo taksų pareiš
kimus. Jis Įrašo auto klubo nariu. 
Kartu su George S. Bacon, realtor, 
padeda parduoti ir pirkti namus.

NO 3-3030

Kas ieško antikvarinių leidinių?

Olandijoje veikianti knygų platinimo 
b-vė E. J. Brill (adr-: E. J. Brill — Leiden, 
Netherlands) viename savo biuletenyje 
-knygų kataloge No. 315 skelbia sąrašą 
per ją galimų gauti Rytų Europos etno
grafinių, istorinių, lingvistinių ir literatū
ros veikalų, tarp kurių yra keletas lietu
viškų. Guldeno vertė — 27 amerik. cen
tai arba 1.11 vokiečių DM. (Guldenai ka
taloge žymimi f raide; kainos netto, už 
pašto išlaidas reikia primokėti ekstra).

4a Baltische Studien zur Archaeologie 
und Geschichte- Arbeiten dės Baltischen 
Vorbereitenden Komitees fuer denXVIl. 
Arch. Kongress in Pleskau 1914. Riga 
1914, pap. f 80.

13 A. Janulaitis (ed.) Litovskija suever' 
ja i primety Sobrannyja v Savel'skom 
uezde Konvenskoj gubernii. 1906, pap-
f 10.

44a TAUTA ir ŽODIS. Humanit. Fa
kulteto leidinys. Red. V. Krėvė-Mickevi
čius. I-III, Kaunas, 1923-25, pap- f 200.

675 Poezija Armeniii s drevnejšich
vremen do našich dnej. Tarp kitų yra J. 
Baltrušaičio vertimų, f 80.

789 Janulaitis, A. — Kiprijonas-Juozas 
Zabitis (Nezabitauskas). Jo gyvenimas ir 
raštai. II: Raštai. Kaunas, 1930. pap. 15.75

KNYGOS IR AUTORIAI
— Dr. M. Anysas parašė veikalą, pava
dintą "Prūteniškų-senprūsiškų giminių ko
vos su Vokiečių Riterių Ordinu nuo 1230 
ligi 1283 metų, smulkiai aptariant šitų 
giminių kilmę, jų gyvenamąsias sritis, il- 
gametines koas už savo laisvę bei įsitiki
nimus, jų pavergimą, prūteniškų giminių 
kalbą ir lietuviškų giminių prūteniškuose 
kraštuose apgyentas sritis."

Šis veikalas yra pirmasis lietuvių kalba, 
aprašąs prūteniškų giminių nukariavimą 
daugiau kaip prieš 560 metų. Veikalo X 
skyriuje randamas pirmasis moksliškas iš
vedžiojimas, stengiantis nustatyti, kuriose 
srityse seniau gyveno lietuviškosios gimi
nės. Veikalo apimtis per 450 psl.

—Dr. P. Mačiulis, Papini "Kristaus Is
torijos" ir kt. veikalų vertėjas, parašė at
siminimų knygą iš Lietuvių diplomatijos ir 
diplomatų Nepriklausomybės metais; vei
kalas paliečia ypač Lietuvos užsienių mi
nisteriją ir daugelį jos kanceliarijos as
menų bei eilę žymiųjų diplomatų.

—Miškininkų žurnalas, redaguojamas J- 
Kuprionio, "Girios Aidas" paskiausiame nr. 
duoda žinių, kiek ok. Lietuvoje dabar yra 
briedžių, — iš viso priskaitoma per 670. 
Daugiausia esą Šimonių girioje, net 65, 
paskum Žaliojoj — 60 ir kt. Seniau garsi 
briedžiais Kuršių Neringa dabar beturinti 
3 briedžius.

-—Akademinis Skautų Sąjūdis paskelbė 
naują jaunimo literatūros konkursą; skiria
ma 3 premijos po $150: už geriausius 
beletristikos, poezijos kūrinius ir prozos 
rašinį. Terminas: š. m. rugsėjo 15- Siųsti 
jury kom- sekretoriui: R. Kezys, 130 Hen
drix St., Brooklyn 7, N. Y. Komisiją suda
ro: R. Kezys, dr. H- Lukoševičius, N. Ma- 
zalaitė, Stp. Zobarskas ir L. Žitkevičius- 
(Daugiau ir smulkesnių informacijų skelb
ta periodikoje).

—Lietuvių Rašytojų Draugijos literatū
ros premijos šių metų mecenatas yra Ka
nados Liet. VI Dienos komitetas, paskyręs 
$500.00. Susitarus su L- Rašytojų Dr-ja, 
jury komisija sudaryta iš Kanados: J. Kar
delis, J. Kralikauskas, H. Nagys, V. Ta- 
mulaitis ir J. Žmuidzinas. Premijos įteiki
mo iškilmės — Hamiltone bal. 10 d.

Šių metų premija ($500) paskirta poetui 
Vladui Šlaitui už jo rinkinį "Ant saulėgrą
žos vamzdžio".

Anksčiau Šlaitas yra išleidęs poezijos 
rinkinį "Žmogiškosios psalmės".

Vlado Šlaito poezijos esame įdėję LD 
pernykščių metų lapkričio nr.

Iš kitų praėjusiais metais išleistų kny
gų buvo Šeiniaus Vyskupas ir Velnias, 
A. Giedriaus Lukšiųjai, Pr. Naujokaičio ro
manas Upeliai negrįžta į kalnus ir kt.

"Aidų" literatūros premijos, kuri skiria
ma kas dveji metai, jury komisiją sudaro: 
Alb. Baranauskas ("Aidų" premijos 1958 
metų laureatas), K. Grigaitytė, Paulius Jur
kus, Nelė Mazalaitė ir L. Žitkevičius.

—St- Goštautas, mūsų bendradarbis 
Kolumbijoje, ruošia Antologia Biografica 
del Arte Colombiano — 150 metų Kolum
bijos nepriklausomybės sukakčiai atžymė
ti. Norėjo darbą baigti iki birželio 20, t. 
y. Kolumbijos tautos šventės, tačiau, sura
dęs gausybę aktualios medžiagos, išmėty
tos po visą Kolumbiją, turi terminą pra
tęsti iki metų galo. Knyga turės apie 400 
psl. su 250 iliustracijų- Norima duoti ko- 
lumbiečių meninių laimėjimų santrauka, 
kuri bus įdomi ne tik patiems kolumbie- 
čiams, bet visiems, kurie norės susipažinti 
su to krašto menu. Knyga turės 3 skyrius: 
indėnų, kolonijos ir Respublikos menas.

—Baltų Institutas Bonnoje atskiru lei
diniu išleido Prano Zundės raštą, vokiškai 
pavadintą "Allgemeinbildende Schulen in 
Sowjetlitauen" ("Bendrojo lavinimo mo
kyklos Sovietinėje Lietuvoje"). 42 psl.

Brošiūroje duodama išsami sov. mokyk
lų Lietuvoje apžvalga ir įvertinimas.
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L. T. S-GOS 4 SKYRIŲ (Elizabetho, Newarko, New Yoijko I ir II sk-)10 mėty minėjime New 
Yorke balandžio 20 d. A. Merkelis skaito paskaitą apie Kudirką. (Iš monografijos). Iš k.: 
Sirusas, B. Vyliaudas, A. Diržys, A. Merkelis, A. Trečiokas, Pr. Narvydas. Foto V- Maželis 

The tenth anniversary of four chapters of the Lithuanian National Society in New 
York. Speaker — A. Merkelis.

Kun. Jonas Jakaitis, MIC, gyv. Argentino
je, preitais metais gruodžio 18 atšventęs 
50 metę kunigystės sukaktį. Tai vienas iš 
šviesiausiy Argentinos veikėjy, pastatydi
nęs 3 liet, bažnyčias, žmoniy gerbiamas 
ir mylimas kunigas. Foto L. K-

Rev. J. Jakaitis who celebrated recent
ly his 50th year in the priesthood. He 
resides in Argentina.

'j f in a j ni ynjznni
(ILIUSTRUOTA KRONIKA)

ARMONAI tarp Clevelando lietuviy. 2-ra iš kairės B. Armonienė, J. Armonas (sūnus) ir 
J. Armonas. Foto V. Bacevičius

Nors tebėra tūkstančiai išskirty šeimy, bolševikai propagandos sumetimais paskiausiu 
metu vieną kitą, po ypatingos intervencijos pačiam Chruščiovui, jo žmonai ar įsikišus 
amerikiečiy spaudai, išleidžia į laisvąjį pasaulį. Taip buvo išleisti Leonę vaikai, Trečio- 
ky vaikai, taip duota viza kun. dr. J. Prunskio motinai.

Nuotraukoje matome neseniai atvykusius į JAV Barborą Armonienę su sūnum Jonu. 
Jų atvykimu rūpinosi ilgai pats Armonas su dukterimi, jiems į pagalbą atėjo Clevelando 
am. dienraštis. Jis daug rašė, tiesiog dėl to kovojo-

THE ARMONAS FAMILY among Lithuanians in Cleveland. 2nd from left Mrs. B. 
Armonienė, son John and Mr. Armonas. Foto V. Bacevičius

4 Clevelando jūros skautės puošia "Kaziuko mugei" 
širdeles.

JAV-biy lietuviuose įsigali paprotys ruošti vadinamas 
"Kaziuko muges", per kurias jaunimas turi gražią progą 
pademonstruoti savo ranky darbus, vaidinimus, lietu
viškus užkandžius ir pn. Tokios mugės buvo suruoštos 
Chicagoje, Bostone, Detroite ir kitur.

Cleveland sea scouts preparing for traditional spring 
festival. Foto V. Bacevičius

DR- CH. KIRSNIS, neseniai paskirtas į naują danty } 
ligoninę Hollywoode. Tai pirma tokios rūšies moderniš
ka ligoninė visoje Amerikoje.

Dr. Kirsnis 3 metus dirbo Redondo Beach, Calif. Pa
vasarį jis keliasi į naują vietą — Torrance, Hawthorne 
Blvd., prie Del Amo Shoping Centre ir Broadway De
partment Store.

Ch. Kirsnis čia gimęs lietuvis, kalba lietuviškai ir 
mielai patarnauja savo tautiečiams-

Dr- Charles A. Kirsnis, Jr., has recently been appoint
ed to the new Dental Hospital located on Sunset Blvd., 
in Hollywood, Calif. The dental hospital is the only one 
of its kind in the U. S-, allowing patients to have their 
necessary dental work done under general anesthesia 
either r as a regular patient or an out-patient.

Dr- Kirsnis has been praticing dentistry in Redondo 
Beach for 3 years and will be moving to a new location 
in Torrance in early Spring.

18



Adelaidės L. sporto klubo "Vytis" valdyba: I eil- (iš kairės) pirm. J. 
Jaunutis, motery vadovė O. Mikalainytė, sekr. B. Nemeika; II eil-: 
sporto vadovas E. Tapasauskas, vicep- G. Rakauskas, adm. J. Donela 
ir ižd- J. Strakauskas. Foto A. Fišeris.

COMMITTEE of the sports' club "Vytis" in Adelaide.
ADELAIDĖS "Vyties" sporto klubo tinklinio mergaičiy komanda, lai
mėjusi I vietą. Iš kairės: B. Ignatavičienė, O Mikalanytė, N. Vitkū- 
nienė, L. Pečiulytė, O. Kelertaitė, treneris A. Merūnas, M. Kelertaitė 
ir M. Šiukštenytė- Foto V. Vosylius

THE GIRL'S VOLLEYBALL TEAM of the "Vytis" sports' club in 
Adelaide, Australia.

ADELAIDĖS lietuviy sporto klubo "Vytis" sportinin kai sporto šventėj su savo vadovais. X-joj Jubilie
jinėj Australijos lietuviy sporto šventėj pernai gruo-džio 27-31 d. dalyvavo Adelaidės Vvtis, Hobarto 
Perkūnas, Sydnejaus Kovas, Geelongo Vytis ir Melburno Varpas. Buvo krepšinio, tinklinio, stalo teniso, 
lauko teniso vyry ir mergaičiy varžybos ir šachmaty varžybos- Laimėjo: vyry ir mergaičiy krepšinį Ade
laidės Vytis, tinklinį — vyrai “Melburno Varpas, mergaitės “Adelaidės Vytis; stalo tenise —vyrai 
“ Melburno Varpas, mergaitės — Adelaidės Vytis, h lauko tenise — vyrai “Adelaidės Vytis, mergaitės — 
Geelongo Vytis; šachmatai — Sydnejaus Kovas.

Individualiose varžybose meisterio vardą laimėjo: V- Sirjjatavičius stalo tenise, S. Zablovskis ir L. 
Šimkutė lauko tenise- (B. Nemeika)

Members of the sports club Vytis of Adelaide, Australia, during a sports festival.

SIDNĖJAUS KLUBO "KOVAS" sportininkai šventėje su savo vėliava.
Sports club "Kovas" of Sydney, marching with their flag during the sports festival.

JAUNIEJI LITUANISTIKOS LAIMĖTOJAI DETROITE |

Vasario 21 d. Detroite L- Bendruomenės valdyba su
rengė Šeštadieninės mokyklos vaikams dailaus skaitymo 
ir deklamavimo varžybas. Komisiją sudarė: V. Pauža, ra
šyt. V. Alantas, S. Bublienė, V. Kundrotienė, A. Misiū
nas, (Lit- mokyklos ved. ir kom. pirm.), inž. J- Mikaila 
ir J. Pusdešris.

♦
Baigminiy varžyby dalyviai (iš kairės): Vytautas Pol- 

teraitis (II vieta vyr- skaityme), Mindaugas Kutkus (II v. 
vr. skait.), Algis Kaunelis (II v. jaun. skait-), Vytautas 
Baukys (III v. vyr. deki.), Austė Pečiūraitė (I v. jaun- 
skait.), Virginija Griciūtė (I v. jaun. deki.), Kristina Mil- 
montaitė (I v- jaun. deki.), Linas Mikulionis (III v. jaun. 
deki.), Daiva Bajorūnaitė (II v. vyr. skait.), Vytautas 
Kaunelis (II v. jaun. skait.), Violeta Čižauskaitė (I v- vyr- 
skait.), Vilija Baukytė (III v. vyr. deki.)- Foto J. Gaižutis
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LIETUVIU

DIENOS
KOVAS / MARCH 1960

—Juozas Tininis, LD red., sėkmingai gi
lina lingvistines studijas Vienos universi
tete; ta proga jis daug padeda profesūrai, 
praturtindamas jy kalbos istorijos archy
vus ir seminarus lietuviškais ir kitais teks
tais. Šalia to rašo studijų ir reportažy 
spaudai.

—D. Polikaitienė, angly k- redaktorė, su 
šeima persikėlė į maždaug už 100 myliy 
nuo Los Angeles esantį miestelį Yucaipą, 
kur auga nauja lietuviy kolonija. Redak
cijos darbe Polikaitienė dalyvauja laiškais 
arba retkarčiais atvykdama.

—Juozas Kojelis, LD reportažo redakto
rius, laimėjo žurnalistikos premiją už 
"Laišky Lietuviams" konkurso rašinį.

—J. Sadauskas iš Thorton, III., sumokė
jęs LD prenumeratą, kartu pridėjo $6.00 
auką spaudai paremti. Didelis ačiū.

—V- Sviderskas iš Los Angeles, atsikė
lęs iš Argentinos, užsakė LD savo krikšto 
dukrai Rasai Kairelytei Buenos Aires mies
te ir V. Vaicekauskui Chicagoje.

—J. Strazdas iš Boston, Mass, užsakė 
LD kaip vardo dienos dovaną J. Liutkevi
čiui. Gražus is sektinas pavyzdys.

—F. Urbanavičius iš Coraopolis, Pa., už
sakė savo giminaitei LD žurnalą ir spau
dos reikalams pridėjo $1.; J. Laučiškis iš 
Brooklyno užsakė LD K. Bagdonui.

—J. Raščius iš Richmond Hill, N. J., už
simokėjęs LD prenumeratą atsiuntė $5.00 
auką.

Tikrai, dar yra puikiy spaudos remėjy, 
ir jei jy pavyzdžiy pasekty kiti, lietuviškos 
spaudos padėtis žymiai pakitėty gerojon 
pusėn.

— Į Los Angeles atvyko gyventi ir čia 
įsikūrė inž. A. Grigaliūnas su žmona ir 
Grikšai iš Chicagos. Grikšai nusipirko 13 
šeimy namus.

—Skulpt. J. Vainauskas ir žurn- Alg. 
Gustaitis šiomis dienomis lankėsi pas dail. 
Max Bandą, kuris be savo tapybiniy dar
by, paskutiniu laiku kuria žymiyjy perso- 
nažy skulptūras, kaip Mozarto, Sokrato, 
Don Kichoto ir kt. Apie M. B. kūrybą 
anksčiau rašyta L. Dienose. Dailininkas 
kilęs iš Lietuvos ir savo kilmės kraštu di
džiuojasi. Dabar jis rašo veikalą menine 
filosofine tema.

Petras ir Nelė Karužai, Hawthorne (Los 
Angeles priemiesčio) gyventojai, atsikėlę 
1955 m. gyventi į Kaliforniją, minėjo 50 
mėty veybinę sukaktį. Minėjimą suruošė 
Los Angeles SLA kuopa.

—Dr. J. Kazickas, "Neries" bendrovės 
direktorius, sugrįžo iš Europos, kur bu
vo išvykęs tarnybos reikalais.

—Dr. G. Valančius, Los Angelėje turėjęs 
siuntiniy į Europą skyriy "Anapus", lik
vidavęs biznį, išvyko į Europą atstovauti 
Vokietijos firmoms Amerikai.

—Los Angeles L. Bendruomenės valdy
ba rengia literatūrinę popietę, skirtą pa
gerbti rašytojui Jurgiui Gliaudai, laimėju
siam trečią "Draugo" romano konkurso 
premiją. Pagerbimo popietė numatoma 
gegužės gale.

—Kun. V. Mincevičius, LB Italijoje pir
mininkas ir itališkai leidžiamos Eltos re
daktorius, savo atostogy mėty būvodamas 
Kalifornijoje pas gimines, lankėsi LD ad
ministracijoje ir usžakė savo giminaičiams 
porą LD prenumeraty, įsigijo eilę leidinių. 
LD leidykla įteikė jam pluoštą sausio mėn. 
numerio su šv. Kazimiero pašto ženklais, 
kuriuos jis Romoje įteiks Vatikano dignito
riams. Ta pačia proga LD red. narys pa
darė su svečiu pasikalbėjimą, kuris spaus
dinamas šio nr. pradžioje.

—Fordhamo universitete New Yorke per 
trejus metus vasaromis buvo organizuo
jami lituanistikos seminarai. Buvo dėstomi 
veik visi lituanistikos dalykai. Tačiau pas
kutiniu metu lituanistikos dėstymas atsi
dūrė pavojuje, nes dėstytojai negali atlik
ti savo tiesioginiy pareigy, be to, rinkti 
aukas ir studentus, kurie studijuoty litu
anistiką. Tam tikslui lituanistikos skyriaus 
vedėjas T. V. Jaskevičius paskelbė atsi
šaukimą, kad ligi bal. 1 d. visuomenė su- 
organizuoty specialy komitetą, kuris pa- 
sirūpinty surasti reikalingą studenty skai
čių ir finansine parama.

-—Pedagoginio Lituanistikos . Instituto 
Globos komitetas Chicagoje paskelbė į lie- 
tuviy visuomenę atsišaukimą, kad akty
viau remty institutą. Šiuo metu Institutą 
lanko 20 studenty.

—Lietuvos pasiuntinybė Uragvajuje nu
pirko propagandos reikalams S. Goštauto 
veikalo Arte Lituano 120 egz. Kolumbie- 
čiai šiuo leidiniu apie Lietuvos meną la
bai domisi.

—Justinas Mackevičius jr., Standard Fe
deral Savings prez., dalyvavo U.S. Savings 
League konvencijoj, kuri posėdžiavo Palm 
Springs kurorte. Atvykęs į Hollywoodą, 
jis susisiekė su LD leidėju, filmy aktore 
Rūta Kilmonyte ir kt.

—Poetė Julija Švabaitė-Gylienė, pakeis
dama adresą, LD paaukojo $2. Netrukus 
žurnalas įdės pluoštą jos poezijos iš ren
giamo spaudai rinkinio.

—S- ir V. Minką vedamos radijo pro
gramos So- Boston, Mass., piknikas įvyks 
rugpiūčio 7 d. lietuviškame Romuvos par
ke, Brocktone.

—"Mano nuoširdžiausia padėka Jums 
už siunčiamas Liet. Dienas. Malonus ir 
mielai laukiamas svečias tolimoj Austra
lijoj', — rašo J- Sirutis, užsimokėdamas 
prenumeratą.

—Foto konkurso medžiagą perėmė Fo
to Redaktorius, kuris, susipažinęs, perduos 
redakcijos kolegijos posėdžiui. Dėl tech- 
nišky sąlygą manyta foto paroda tuo tarpu 
surengti neįmanoma.

—Tame pačiame būste, kur buvo "Ana
pus" b-vė, 3528 Sunset Blvd., Los Ange
les, Calif., L. Reivydas pradėjo priiminėti 
įvairius siuntinius Į Lietuvą ir į kitus kraš
tus. Čia pat vietoje galima gauti medžia- 
gy. Siuntiniai siunčiami tiesiai iš Los An
geles Lietuvon. Stengiamasi patarnauti 
kiek galint sąžiningiau ir pigiau.

Skambinti NO 5-2702 arba kreiptis: 
REIVYDAS,

3528 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif.
Šiuo L. Reivydas praneša, kad "Ana

pus" bvė užsidarė. Nei siuntiniy persiun
timo tvarkos, nei kitų "Anapus" reikaly 
nėra perėmęs. Yra pats asmeniškai gavęs 
visus naujus leidimus. Siuntiniai siunčiami 
visai nauja tvarka — tiesiai iš Los An
geles Lietuvon (sk.)

—Skaitytoja E. Bersėnienė iš Welland, 
Ont., Canada, atsiuntė pilną Birutės pa
minklo nuotrauką, darytą 1931 metais. Ją 
vėliau įdėsime į LD.

“LIETUVIŲ DIENŲ "ŽURNALO DEŠIMTMEČIO MINĖJIMO

KONCERTAS IR BANKETAS
įvyksta tradiciniame Atvelykio sekmadienyje, balandžio 24 d., 1:30 p. p., 
Hollywood ROOSEVELT HOTEL (Blossom Room), 7000 Hollywood Blvd.

PROGRAMOJE:
1. Pietūs, 2. LD dešimtmečio minėjimas, 3. Koncertinė dalis. 

Koncertinėje programoje dalyvauja: solistai L. Zaikienč, B. Reivydaitė 
ir R. Dabšys; piano skambina R. Apeikytė. Solistams akomponuoja ir 

koncertinei daliai vadovauja kompozitorius Bronius Budriūnas.

Į minėjimą pakviestas Lietuvos atstovas Washingtone J. Kajeckas, Los 
Angeles garbės konsulas dr. J. J. Bielskis, prof. M. Biržiška, kitų garbingų 
svečių, vietos organizacijų atstovai. Per minėjimą bus pagerbti LD garbės 
prenumeratoriai, seniausi skaitytojai bei rėmėjai ir nusipelnę LD bičiuliai.

Į MINĖJIMĄ KVIEČIAMA VISA VIETOS IR APYLINKIŲ VISUOMENĖ.

Minėjime dalyvaujantiems pietų ir koncerto kaina $3.50 vienam asmeniui. 
Apie dalyvavimą prašome pranešti i$ anksto (vėliausia iki balandžio 21) 
LD administracijai, nes reikalinga rezervuoti vietas. Skambinkite telef.: 

NOrmandy 4-2919.
Įsigykite bilietus-kvietimus administracijoje (4364 Sunset Blvd.) arba pas 

LD žurnalo leidyklos bei redakcijos narius.

—Chicagoje vyrų choro pastatytą ope
rą "Trubadūrą" pasisiūlė įrašyti į juoste
les ir įrašė specialistę b-vė Rapid Records.

—Chicagos šachmatą varžybas vėl lai
mėjo Povilas Tautvaišas. Apie šachmati
ninkus ir jy indėlį į Lietuvos laisvės ko
vą dedame šiame LD nr. dr. B. Kalvaičio 
straipsnį.

—Amerikiečių spauda rašo, kad vienas 
iš trijų kardinolų, neseniai popiežiaus pa
skirty iš anapus geležinės uždangos, ga
lįs būti ir vysk. T. Matulionis, kovo 17 d. 
sulaukęs 60 metą amžiaus. Šiuo metu 
vsk. Matulionis yra priverstas gyventi Še
duvoje.

Kan. J. Stankevičius, žiniomis iš Lietu
vos, jau pasveikęs ir vėl pradėjęs eiti pa
reigas.

—Sibiro maldaknygė, kuriai parašytą 
Bostono arkiv. kardinolo Cushingo įvadinį 
žodį buvome atspaudę pereitam LD nr., 
išleidžiama taip pat vokiškai, ispaniškai ir 
portugališkai. Taip pat yra kalby, kad 
panaudojant maldaknygę galįs būt susuk
tas filmas, kaip padaryta iš Annie Frank 
dienoraščio.

—Dr. V. Vygantas, Pax Romana pirmi
ninkas, tos organizacijos reikalais per Ve
lykas vyksta į Madridą.

Kovo 7 d. suėjo 30 mėty, kai dail. V. 
Andriušis pradėjo dirbti Valst. Operos, 
Dramos ir Baleto teatre kaip dekoratorius. 
Sukaktį atžymėjo Bostono lietuviai, taip 
pat paminėta spaudoje.

— LD skaitytojas Wm. Jurgėlas, South 
Windsor, Conn., rašo, kad jis pirmasis iš 
lietuvių buvo priimtas nariu į S. Windsoro 
istorikų draugiją, nes kelerius metus at
sidėjęs tyrinėjo lietuviy istoriją. Jis buvo 
paprašytas nustatyti datas, kada pirmie
ji lietuviai atsikėlė į Windsorą ir jame 
įsikūrė. Jurgely giminės šaką susekė iki 
penktosios generacijos — iki 1794 mėty. 
Dabar Windsoro gyventoją apie 40% su
daro lietuviy kilmės žmonės. Berinkda
mas apie lietuvius medžiagą, daugiausia 
naudojasi miesto ir bažnyčią archyvais- 
Ne kartą svetimtaučiai mieliau padedą ne
gu savieji.

Jurgėlos sūnus aviatorius, atskridęs iš 
Conn, valst. į Kaliforniją senu sprausmi- 
niu lėktuvu, grįžo parskraidindamas Con
necticut valt. tautinei gvardijai naują.

—Juozas Gricius, iš 6 kandidatų į va
kuojančią policijos kriminalogo vietą San
ta Monica, Calif., vienintelis sėkmingai iš
laikė egzaminus ir pradėjo toje srityje 
dirbti.

ILIUSTRUOTO REPORTAŽO

KONKURSAS
Siekdami labiau atkreipti lietuvių visuo

menės dėmesį į pozityviuosius mūsą gy
venimo reiškinius ir norėdamos savo ben
dradarbius bei skaitytojus paskatinti jy 
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 nesusikaupty perdaug 
medžiagos.

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

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

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

metams (galima perleisti kitam kaip do
vaną).

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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A GROUP OF LITHUANIANS visiting Illinois Governor W. G- Stratton, who is candidate 
for this office for the third term.
GRUPĖ CHICAGOS LIETUVIŲ pas Illinois gubernatoriy W. G. Stratton, kandidatuojantį

trečiam terminui. Iš kairės į dešinę: O. Biežienė, V. Remeikytė, inž. E. Bartkus, Mrs. 
Stratton, Vida Janulevičiūtė, gub. Stratton, Indrė Paliokaitė ir D. Bartkuvienė.

The History Has Lesson For Us
An excerpt from the address delivered by Senator Pat McNamara, of Michigan, before the Detroit Lithuanian organizations meeting.

February 14, 1960, in Detroit, Michigan

The story of Lithuania is well known in the United States..........
Indeed, it is so well known that our Government, in a rare ex

ercise of firasight and wisdom, has refused to recognise the oppres
sion of Lithuania and still maintains diplomatic relations withe the 
last legitimate Government of Lithuania.

The U. S. Government maintains diplomatic relations with the 
legitimate Lithuanian Government and thus refuses to recognize the 
enslavement of Lithuania.

So far, so good. But, I am quite sure, many of you have already 
asked yourselves more than once, What good does this nonrecog
nition of the Soviet rule do to the people of Lithuania?

Does it prevent the Soviet police from terrorizing them?
Does it prevent the abuse of the Lithuanian people for the bene

fit of their alien, Soviet oppressors?
Unfortunately, as you well know, the answer must be that it 

does not.
Why do we keep talking about the past glories and the present 

suffering of Lithuania?
Why do we keep talking about freedom and democracy for the 

Lithuanian people if we cannot do anything to restore it?
The answer is that we have to keep talking about it because 

we just cannot give up the cause of Lithuanian freedom as we can
not give up the cause of freedom anywhere.

If we cherish our own freedom, if we think freedom is so good 

that it was worth fighting for all over this globe, then we cannot 
— ever aquiesce in the loss of freedom for other people.

Today we are forced to accept something that is inevitable — 
that an immediate liberation of Lithuania, or that of any of the other 
enslaved peoples, is just not in the cards today.

This, of course means that we must admit to a temporary im
potence in the face of the monolithic power of the Soviet oppressor.

But if history has any lesson for us here it teaches us that the 
cause of freedom is not dead just because the tools of liberation are 
not immediately at hand.

At one time the Lithuanian people waited 123 years for their 
liberation from the czarist yoke. This is a long time, yet the Lithu
anian patriots waited it out.

Gegerations were bom, lived, suffered, and died without a 
glimpse of freedom, but this did not discourage them from dreaming 
of and planning for the day when freedom was finaly to be theirs.

We all hope from the bottom of our heart that the new liberation 
of the Lithuanian people will not take another 100 years.

In the 20th century the world is much too small for tyranny 
to rule for such a long time anywhere on this earth.

But even though we do not know for sure when the turning of 
history’s wheels will bring freedom to the enslaved peoples we do 
know that the day will come.

Continued next page
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WHERE ARE YOU GOING?

Lithuanian Folk Song

Where are you going, 
My young fellow?

— To Paris hundreds of miles
My dear maiden. / away.

— What you will wear there, 
My young fellow?

— A uniform of silk, 
My dear maiden.

— Where you will stay there, 
My young fellow?

— By the great river Marne, 
My dear maiden.

— Where will trumpets blow, 
My young fellow?

—On the high hill, Montmatre, 
My dear maiden.

— Where will you rest there, 
My young fellow?

— In the thick of battle, 
My dear maiden.

— Who will sing your praises, 
My young felow?

— Musket and trumpets, 
My dear maiden.

— Who will carry you, 
My young fellow?

— Courtiers, young generals, 
My dear maiden.

— Where will they bury you, 
My young fellow?

— Under the church tower, 
My dear maiden.

—Shall we toll the bells, 
My young fellow?

— Both bells, both together, 
My dear maiden.

— Shal we light the candles, 
My young fellow?

— A hundred candles together, 
My dear maiden.

Translated by
U. KATZENELENBOGEN

THE FOLK DANCE GROUP of Hamilton, winner of the 1959 gold medal during Kiwanis Music Festival in Canada-
HAMILTONO LIET. TAUTINIŲ ŠOKIŲ grupė, 1959 metais Kiwanis Music Festival laimėjusi aukso medalį. Vadovė — G. Brechmanienė.
Stovi: akordeonistas A. Ulbinas, V. Verbickas, Č- Žilionis, N. Stanaitytė, Br. Blekys, seniūnas, V. Miniotaitė, G. Breichmanienė, vado

vė, Z Stanaitis, I. Grabošaitė, V. Verbickienė, E. Gudaitis, L. Verbic-kaitę ir E- Petrušaitė- Sėdi: R. Petrušaitytė, A. Gurgždytė, S. Verbic 
kas, A. Meškauskaitė, R. Banaitis ir G. Latauskaitė.
Visi grupės vyrai dėvi naujus dail. A. Tamošaitienės projektuotus ir austus drabužius. Jų charakteris, kaip matome, daug lietuviškes

nis negu ok. Lietuvoj dėvimy suburliokinty neva "tautiniy" drabužiy, "papuošty" pagal "broliatautiškus" pavyzdžius-

LITHUANIAN FOLK DANCE GROUP AT HAMILTON
Photo A. Juraitis

Continued from page 21

But we also know that that day 
the day of freedom, will come only 
if we really do want it to come; 
if we really do our best to hasten 
its arrival.

If we hold the torch of freedom 
high, and if we do everything in 
our power to safeguard the cultural 
heritage of Lithuania, and of all 
of the other peoples whose very 
national existence is now being 
threatened by the overbearing pow
er of the Soviet state, then, and 
only then, are we doing our essen
tial duty in this most important 
field.

Then, and only then, are we pre
paring the way for a better, for a 
safer world.

This is a world where the free
dom and independence will be 
every nation’s lot; where every 
people of the earth will be able 
to live under their own, freely 
chosen government; proud of its 
heritage, conscious of its impor
tance, eager to play its role in the 
building of a better, a more demo
cratic, a happier world.

At Hamilton, Ont., Canada, the Lithuanian 
Folk Dance Group plays a major role in the 
life of the Lithunian community. In 10 years 
the group has come to be a strong artistic 
unit, very veil known to the Hamilton Lithu
anians as well as the Canadians. In June, 1959, 
the group won a gold medal at the Kiwanis 
music festival for the dance “The Mill”.

The group quite often makes her appearances 
among the Canadians.

The Folk Dance Group has presented vari
ous Lithuanian musical programs with the 
choir and theater group. It has appeared in 
many programs sponsored by the Lithuanian 
organizations.

If vacancies among the dancers arrise for 
various reasons, they are quickly filled by 
new, young talent. The work is not easy, since 
it requires to give up much free time for all 
the numerous rehearsals, requires much work 
to get acquanted with all the dances. The 
group now includes in its repertoire 16 dif
ferent folk dances.

The teacher-group leader is G. Dumčiūte- 
Brechmanienė, this year celebrating her 20th 
anniversary as a folk dance teacher. The ac
cordionist is A. Ulbinas, group president — 
Br. Blekys. A. Jūraitis

GENOVAITĖ DUMČIUTĖ-BREICHMANIENĖ, leader
teacher of the Hamilton Lith. Dance Group.

GENOVAITĖ DUMČIUTĖ-BREICHMANIENĖ, Hamiltono 
Ont., Canada, Tautiniy šokiy grupės vadovė-
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BATTLE... BROTHER AGAINST BROTHER-.. — Lithuanian Folk Dance Group of Hamilton 
in a musical scetch, presenting during the Fourth Lithuanian Day in Hamilton, Canada-

Brolio kova prieš broli-., skausmas ir kančia... — ištrauka iš montažo, atlikto per VI 
Lietuviy Dieną Hamiltone, Kanadoje. Atlieka Hamiltono tautiniŲ šokiy grupė, vadovauja
ma G. Dumčiūtės-Breichmanienės; režisūra E. Dauguvietytės.

HOPE... — from the musical scetch, presented by the girls of the Lithuanian Folk Dance 
AP' Group of Hamilton.

Viltis... — ištrauka iš montažo, atlikto per VI Kanados Lietuviy Dieną Hamiltone. At
lieka H- T. Š. grupės mergaitės: A. Gurgždytė, A. Meškauskaitė, G. Latauskaitė, V. Ver- 
bickienė, L. Verbickaitė, R. Petrušaitytė, J. Grabošaitė, N. Stanaitytė ir L. Bartkutė-

Laisvė..- Džiaugsmas-.. — ištrauka iš montažo, atlikto per VI Kanados Liet. Dieną.FREEDOM-.. HAPPINESS.-. — excerpt from the musical presentation during the Fourth 
Lithuanian Day in Hamilton.
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JONO IR ANGELINOS ANDRIULIU IR ju Šeimos

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite Michigan Farm 
Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines Andriulių 
ir jų šeimos, Fountain, Mich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums pasakys. 
Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes esame labai dėkingi 
sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, kad Jūs tiek išpopuliarinote 
Michigan Farm Sūri, kuris paliko visų mėgiamiausias. Mes pasižadame 
ir toliau jums gaminti tik patį geriausių sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC.

1. Casimir IV King of Poland and the Grand Duke of Lithuania (1427-1492) — Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis ir Lenkijos Karalius Kazimieras Jogailaitis. 2. Cathedral of Vilnius 
(a stamp issued during the Polish occupation). Here lie hurried St- Casimir, Vytautas 
the Great and other famous Lithuanian personalities. — Vilniaus Katedra, kur palaidotas 
Šv. Kazimieras, Vytautas Didysis ir kt. 3. King Matthias Corvin of Hungary (1440-1490), 
who was St. Casimir's opponent for the Hungarian throne- — Vengrijos karalius Motie
jus Korvinas, su kuriuo šv. Kazimieras turėjo rungtis dėl Vengrijos sosto-

St. Casimir stamp see on this year LD No. 1 Front cover.

Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.
LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:
By ANTANAS BERNOTAS, Waterbury, Conn.

Part XXVII
PETER LISAUSKAS

69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y. Tel. TW 4-8087

VICTOR ABECŪNAS
351 Park Street, New Britain, Conn. Tel. BA 3-1342

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Denison Street, Baltimore, Md. Tel. Longwood

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

6-2622

24 Prospect Street, Hyde Park, Mass.

GEORGE GALONAS

Tel. Hyde Park 3-3975

1400 Caniff, Detroit, Mich.

STANLEY METRICK

Tel. T. O. 8-7062

1804 W. 47th St., Chicago, Illinois

JOHN SHURNA

Tel. Yards 7-8393

5418 So. Albany, Chicago, Illinois

ALLAN STEWART

Tel. Grovehill 6-7783

4310 No. Broad Street, Philadelphia, Pa.

BRONIUS DŪDA

Tel. Glazstone 5-1310

804 No. Vermont Ave., Los Angeles 26, Calif.

BEN GRAŽULIS

Tel. NOrmandy 1-0292

6905 Superior Ave., Cleveland, Ohio

JOHN TENZI

Tel. HE 2-2395

9j£ Union Street, Inkerman, Pittston, Pa.

FRANK KUPINSKI

Tel. OL 4-1083

131 Inslee PI., Elizabeth, New Jersey Tel.
Makes Lithuanian Rye bread also.

4-0970

“IN THE MIDDLE OF THE NIGHT...”

This is not a ’’romance”, this is 
a sad story “written” by German 
Gestapo men...

“The Naperville Sun”, dedicated 
two pages for the story of Lithua
nian historian Mrs. Dr. V. Sruoga. 
Here are some excerpts from the 
story.

“In 1943 Hitler ordered mobili
zation of Lithuanian men. All our 
able bodied men refused to regis
ter, sending only the very old and 
handicapped. Hitler was furious at 
the affront, and ordered as re
prisal the arrest of hostages. 48 of 
our country’s highest ranking peo
ple were taken. My husband was 
a scholar, never in politics, but he 
was one of these (Her husband Ba
lys Sruoga was one of the most 
famous poet and drama writer of 
Independent Lithuania. Ed.).

“In the middle of the night the 
Gestapo came and knocked loud
ly at the door. We knew what it 
meant, and that there was no es
cape. They gave him only a few 
minutes to pack some clothes and 
for me to make him some sand
wiches. ‘How long will he be gone?’ 
I asked, but they would not say.

“They disappeared, and for a 
time we did not know where they 
had gone. I ran everywhere, try
ing to find out about him. The head 
of the Gestapo finally told me that 
a big state like Germany could not 
ignore such an insult as Lithua
nia’s refusal to mobilize. My hus
band was in a concentration camp 
in East Germany. Many times they 
told me he would be released soon, 
but even when we looked for him 
at Christmastime, he did not re
turn.

The period of King Kazimieras’ 
reign was quiet and prosperous. 
He lived in Poland most of the 
time and only occasionally came 
to Lithuania. The Lithuanians were 
disappointed and wanted to have 
their separate ruler, but Kazimie
ras was against this. In 1481 some 
of Lithuania’s noblemen revolted 
against King Kazimieras, but the 
revolt was crushed quickly.

King Kazimieras died in Gardi
nas in 1492 and was buried in the 
Cathedral of Wawel, Cracow. His 
wife was princess Elizabeth of the 
famous Austrian Habsburg dynas
ty. He had 6 sons and 6 daughters 
(one of them died in childhood). 
According to the custom of that 
time, the royal couple were very 
much concerned to find royal 
thrones and other high-ranking 
posts to their children. And so 
all 5 princesses were married to 
German nobiles: Hedwig to Duke 
of Bavaria in Landshut, Anna to 
Duke of Pomerania, Sofia to Mark- 
graf of Brandenburg (her son Al
brecht was the last Grand Master 
of the Teutonic Order), Barbara 
to Duke of Sachsonia and Eliza
beth to Duke of Liegnitz.

The princes received their 
thrones following way: Ladislaus 
was a King of Bohemia and Hun
gary (1471 and 1490), John Albrecht

“Finally I began to get messages 
from him saying he was all right, 
well treated, and not to worry. 
Later I learned he wrote only to 
reassure me. Eight of the men 
died of beatings and starvation in 
two months. My husband had his 
teeth knocked out...

“My greatest concern early in 
1945 was that I had lost communic
ation wit my husband. This hap
pened when the Bolsheviks in
vaded East Germany where his con
centration camp was located. I did 
not know whether he was dead or 
alive, until I much later heard from 
a friend in the United States that 
a news report listed Professor 
Sruoga as one of the former hos
tages released from the concen
tration camp and returned to Lith
uania!

“He was broken in health and 
in morale. How much weight he 
had lost I have no way of know- 

— King of Poland (1492-1501), 
Alexander — Grand Duke of Lithu
ania, later King of Poland, Fried
rich — Bishop of Cracow and Car
dinal of Gnezno, Sigismond — Gr. 
Duke -of Lithuania and King of 
Poland.

The second son of the king was 
Saint Casimir (Kazimieras, 1458— 
1484). He was born in Cracow and 
educated in the royal court by the 
famous Polish historian and adu- 
cator Jan Dlugosz. The parents 
wanted a royal throne for Kazi
mieras also and in 1471 they sent 
him along with an army of 12,000 
to Hungary; but there Kazimieras, 
a 13 year old boy, was met by the 
Hungarian forces under Matthias 
Corvin. But no battle took place, 
and Kazimieras, with all his troops, 
returned to Poland.

Later Kazimieras was his fa
ther’s advisor in government af
fairs and often visited Vilnius. In 
his mature years Kazimieras with
drew from official life and devoted 
himself to prayers, ascetism and 
charities. He became ill of tuber
culosis and died in Gardinas -on 
March 4, 1484. He was buried in 
the Cathedral of Vilnius. Miracles 
have been known to occur, and he 
was canonized as a saint by Pope 
Leo X, 1521 St. Casimir is the pa
tron saint of Lithuania. The Lith
uanians worship him, give his 
name to their children (shorter: 
Kazys; girl: Kazė), to churches, 
and to various religious societies.

(To be continued)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ■>♦♦ ♦*/ ♦♦♦

ing, but those who saw him say 
he was like a skeleton. The Com
munist tried to get him to write 
for them, but he refused. Had he 
been a well man, he would have 
been deported. He died broken
hearted two years after his release 
from the concentration camp. In 
my possession today I have his 
memoirs written while he was in 
that camp. He wrote at night, often 
by the light of fires from the burn
ing bodies. In spite of the starving 
and the beatings, he managed to 
write with human kindness and 
even humor! They are beautifully 
expressed and I very much want 
to get them translated into Eng
lish and have them published.

Mrs. V. Sruoga and her daughter
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LITHUANIANS MAKE NEWS
. . • Stanley Pieža has been one of 
the editors of Chicago’s American 
for many years. Recently his wife, 
Ona Pieža, became the editor of the 
women’s section of the “South 
West New Herald” in Chicago.

♦ In Toronto, Canada, .Miss V. 
žemelytė was one of two finalists 
at the Kiwanis festival of music. 
She and Silvia Serette were select
ed from 2700 participants. The To
ronto “Daily Star” favorably men
tioned Miss žemelytė in an article 
and also included her photograph.

®Miss Birute Vaitkūnaitė of 
Montreal, choreographer and danc
er of the modern dance, held a 
lecture on modern dance at the 
Montreal University. Other lec
turers were members of this 
branch of art from France and 
Canada. Miss Vaitkūnaitė also 
participated in two concerts at the 
university.

♦ In an art exhibition in Toron
to, these young artists were repre
sented: F. Dvilaitytė, D. Meilutė, 
L. Monstvilas, VI. Malkauskas. 
Miss Dvilaitytė, a graduate from 
the Ontario College of Arts, former 
Paris student, was very original in 
her painting of St. Casimir.

♦ St. Petrulis is a basoon soloist 
with the Symphony Orchestra of 
Baltimore. He also participates in 
TV programs of the John Hopkins 
University.

♦ From 18 participating com
posers, comp. J. Gaidelis won the 
prize of the Brooklyn Public Lib
rary for his trio for wind instru
ments.

♦ Lithuanian artist H. Šalkaus
kas was among the Australians 
presenting their works of art at 
an exhibition in London, England.

♦ At New York’s Town Hall a 
piano recital by A. Kuprevičius 
was recently presented. The Sym
phony of the Air orchestra was con
ducted by V. Mari josi us. Both the 
N. Y. Herald Tribune and the N. Y. 
Times gave very favorable reports 
on the concert.

♦ Prof. A. Maceina wrote a sur
vey of Lithuanian literature and 
12 articles on Lithuanian writers 
for the “Lexicon of Present Lite
rature” published by the Herder 
Publishers. By appointment of the 
Baltic Institute, he also wrote a 
long work about the Soviet man. 
Prof. Maceina has an agreement 
with the Herder Institute in Mar
burg, Germany, to write on atheism 
in Eastern Europe. The library of 
the University of Pinneberg, con
sisting of 10,000 volumes, has been 
turned over to the Baltic Institute.

♦ The Caracas, Venezuela, Lith
uanian Folk Dance Group partici
pated in a Folk Festival at the 

arrived in Chicago on September 
12, 1949. Miss Dalia Sruoga is mar
ried to Dr. Byla. She lives in River
side. Mrs. V. Sruoga teaches Rus
sian at Aurora college. Few years 
ago she edited a 950-page History 
of Lithuania and a history text
book for gymnasium students.

Caracas University — on the oc
casion of Emmigrants’ Day. On the 
same day Lithuanian church hymns 
were sung at the Cathedral of Ca
racas.

♦ Dr. A. Gerutis is a member of 
a scientific group to deliberate on 
the Baltic rights. The group pub
lishes a book in German called “The 
Baltic Rights”.

©Prof. Z Ivinskis and church his
torian R. Krasauskas prepared an 
outline on the history of Lithuanian 
churches.

♦ Eng. E. Bartkus has been ask
ed to participate in the US Repub
lican Party’s Advisory Committee 
as a member for Lithuanian affairs.

♦ The Lithuanian Legation in 
Washington, D. €., has been 
strenghtened by the appoinment of 
Dr. S. Bačkis, former Lithuanian 
delegate in Paris, as advisor.

♦ Dr. S. Baškys has been asked 
to join the faculty of the Boston 
University Medical School and also 
the Tufts University.

♦ The German minister for re
fugees, prof. Oberlaender, who also 
speaks Lithuanian, recently visited 
the February 16th Lithuanian High 
School in Germany, and promised 
financial help. A part from the sum 
of money to be donated is to go 
toward increasing the salaries of 
the teachers, since they receive 
about half as much as the German 
teachers.

♦ Oath of office is administered 
by Governor Foster Furcolo to F. 
Stanley Mikelk, of Lower Road, 
Gilbertville, who was appointed by 
the Governor as a member of the 
Division of Fisheries and Game.

♦ In Poland the V. Mykolaitis- 
Putinas novel “In the Shadows of 
the Altar” was published in a polish 
translation.

♦ The Latvian Choral Group, a 
recent addition to the Los Angeles 
Bureau of Music’s 12 city-wide 
adult choruses, is under the direc
tion of Lithuanian composer-con
ductor Bronius Budriūnas. The 
shorus reflects the high standards 
set by the Bureau of Music and it 
will play a major role in forth
coming Los Angeles city sponsored 
programs, such as the opera 
“Faust” to be presented in June.

ANTANAS F. SKIRIUS

REAL ESTATE — TAX SERVICE
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29, 

Calif.
Namų, automobilio, baldų 

ir kitokio draudimo reikalais 
visuomet kreipkitės

Taip pat apskaičiuojami taksų 
mokesčiai.

Kreipkitės telefonu NO 4-2919 
arba įstaigoje

MISS JONĖ KVIETYTĖ recently organized the first Modern Dance Festival in Toronto, 
Canada. In the future these festivals are to be held annually. Besides frequent ap
pearances on stage, Miss Kvietytė teaches dance and rhythmic gymnastics at Loretto 
College and her own modern dance studio.

JONĖ KVIETYTĖ šių mėty vasario 25 d. suorganizavo l-mąjį Kanados išraiškos šokio 
festivalį, įvykusį Toronte. Numatoma tokie festivaliai rengti kas metai. Šalia pasirodymų 
scenoje, J- Kvietytė dėsto šokį ir ritminę gimnastiką Loretto College School ir savo 
Išraiškos Šokio studijoje Foto Renaud

♦ ”M. K. Čiurlionis is a book re
cently published in occupied Lithu- 
nia. It contains Čiurlionis’ “Notes” 
and eight articles on art and music 
also some memoirs of Mrs. Sofija 
Čiurlionis.

Renew your
LITHUANIAN DAYS 

subscription.

*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥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..

♦ In Krokow, Poland, the čar- 
toriškis library house more than 
150,000 volumes of books and 12,000 
original papers. Among them, many 
documents dealing with the his
tory of Lithuania from the earliest 
times. Among others, there are the 
original documents of the Herodies 
an Liublin unions.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
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
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Trubadūro operos I veiksmo pirmoji scena. Vidury Ferrando — sol. Valentinas Liorentas.
Act I, Scene I of the opera "II Trovatore". In the middle — Fernardo, sung by 

V. Liorentas.

"IL TROVATORE"
"TRUBADŪRAS” CHICAGOS LIETUVIŠKOJE SCENOJE

Trubadūrą, Verdi 4 v- operą statė Chicagos Lietuviy Vyry Choras kovo mėn. 19, 20 
ir 27 dienomis Marijos aukšt. mokyklos salėje. Tai ketvirtoji iš eilės Vyry Choro pasta
tyta opera. Dir. A. Kučiūnas, rež. K. Oželis, chormeisteriai A. Gečas, Alice Stephens, A. 
Linas. Dekoracijos V. Virkau- Be puikiyjy dainininky, kaip A. Stempužienė, A. Kalvaitytė, 
S. Baras, A- Brazis, labai gerai užsirekomendavo sol. D. Stankaitytė, pelnydama publikos 
simpatijas ir spaudos gerus atsiliepimus. (Foto žiūr. šio nr. II viršelio psl.).

Verdi's "II Trovatore" in four acts was presented by Chicago's Lithuanian Male Choir 
on March 19, 20 and 27, at Maria High School Auditorium.

That was the fourth opera presented by the choir. Musical director was A. Kučiūnas, 
director — K. Oželis, choirmasters A. Gečas, A. Stephens, A. Linas. Decorations by 
V. Virkau. Among well known soloists A. Stempužienė, A. Kalvaitytė, S. Baras, A. 
Brazis, high musical honors went to D. Stankaitytė who was very well received by 
the audience and press. (See Back Cover).

Trubadūras. II-jo veiksmo pirmoji scena — čigonai. Priekyje (kairėje) Azučena — solistė 
Aldona Stempužienė (Nuotrauka daryta generalinės repeticijos metu).
Act II, Scene 1 — gypsies. Left front — Azucena, — soloist Aldona Stempužienė.Foto V. Juknevičius



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.
’rogramos 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 12:30—1:00

WBAAD 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. 
vedama Stepono ir Valentinos Minkų, gir
dima nauju laiku (viena valanda anksčiau):

Sekmadieniais 1:30 — 2 v- p. p.
Boston, Mass. — WLYN - 1360 

Programoje: pasaul. žinių santrauka, mu
zika, dainos ir Magdutės pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Tel.: AN 8-0489

Cleveland, Ohio
TĖVIŠKĖS GARSŲ Radijo programa 
transliuojama kiekvieną sekmadienį 

nuo 5:00 iki 5:30 vai. popiet, 
per WDOK stotį, banga 1260.

Programos vedėjas — Juozas Stempuži$ 
506 E. 118 St., Cleveland 8, Ohio

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS

LIETUVIŲ ŠEIMININKIŲ PROGRAMOS 
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio 

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

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

Tel.: HEmlock 4-2413.

Detroit, Mich.
"BALTIC MELODIES"

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

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

Telephone: UNiversity 1-1072.
LITHUANIAN MELODIES Radijo valandėlė 

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

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

Telephone: BRoadway 3-2224

"LITHUANIAN VOICE"

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

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

Tel.: 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 Munay St., New Britain, Conn. 

Te:.: 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.

Linkėjimai

.. taupytojams ir skolintojams ..

CRANE SAVINGS &
LOAN ASS'N

B. R. PIETKIEWICH,

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

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 
/edėjai: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 VATICANO-

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA 

WATR, Waterbury, 1320 kilocycles.
Kiekvieną šeštadienio vakarą

~.4O 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

■©* c ©e r e ©©©©©©©©©©©©©©©©<

ADOLPH and CECELIA
CASPER

Laidotuvių Namas

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.

“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 Braz

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. Rociūnas.
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. Raugas 

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

KANADOJE:
Toronto, Ont. — A. Kuolas J. Smolskis 

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.

ANGLIJOJE:

London — D. Daunoraitė.

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

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

Rev. A. Perkumas. Z Domeika

HELEN'S
HOUSE OF BEAUTY

New Address:

HELEN MOCKUS

5265 Fountain Ave.

HOLLYWOOD California

New Telephone: NOrmandy 5-335'



S. BARAS & D. STANKAITYTE IN "IL TROVATORE"


	00000101 00000001
	00000101 00000002
	00000101 00000003
	00000101 00000004
	00000101 00000005
	00000101 00000006
	00000101 00000007
	00000101 00000008
	00000101 00000009
	00000101 00000010
	00000101 00000011
	00000101 00000012
	00000101 00000013
	00000101 00000014
	00000101 00000015
	00000101 00000016
	00000101 00000017
	00000101 00000018
	00000101 00000019
	00000101 00000020
	00000101 00000021
	00000101 00000022
	00000101 00000023
	00000101 00000024
	00000101 00000025
	00000101 00000026
	00000101 00000027
	00000101 00000028

