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Skaitytoję

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

This Month's Cover
The Lithuanian Pavilion at the Inter
national Fair in Chicago which was held
from June 25 to July 5- The Pavilion was
organized by the Lithuanian Community
of Chicago. The Hostesses are: Isolda Bendoraitytė and Constance Braždys.
Foto V. Noreika

Back Cover
John F. Kennedy, Democratic nominee
for the Presidency, met on many occasions
with Lithuanian leaders, and has shown
great interest in the Lithuanian problems
and its strivings to become a free nation
Here he is shown with Leonard Šimutis,
Pres- of ALT, and Juozas Kajeckas, Minis
ter for free Lithuania.

skaitytojAi

rašo

Brangiausias lietuviškas pinigas

Neseniai LD žurnale radau reportažą
apie "piniginię" knygę autorių Karį ir p
parašytas puikias knygas apie Lietuvos pi
nigus nuo senę senovės iki paskutinięję
Nepriklausomybės dienę. Viskas labai įdo
mu- Bet man taip pat buvo įdomu patirti
apie lietuviškąjį litą "tarptautinėje rinkoje"
šiandieną. Į mano rankas pateko monetę
kolekcionieriams skiriama knyga
"Fell's
International Coin Book". By Jacques Del
Monte- New York,
Frederick Fell, Inc.
Publishers. Third Printing, 1958- Ten rašo
ma apie 100 valstybię pinigus. Nei Lat
vijos, nei Estijos ten nėra. Lietuvai skir
ta 1/2 pusi. Gaila, nėra, iliustraciję- Duo
da metalinię pinigę kainoraštį ir vienu sa
kiniu tiksliai supažindina su valstybe:
"Lietuva, nepriklausoma Pabaltijo valsty
bė nuo pat 13-jo šimtmečio, 1940 m. bu
vo jėga prijungta prie Sovietę Socialistinię
Respublikę Sąjungos."
Iš kainoraščio matome, kad už 10 sidabrinię litę dabar mokama 12 dol., už
5 litus — 8 dol-, už 2 litus — 1 dol-, už
1 litą — 75$, o už 50 centę, už 20, 10,
5, 2 ir 1 centą mokama po 25$ Išeina,
kad iš visę lietuviškę monetę labiausiai
pabrangęs yra 1 centas. Jis dabar verti
namas 250 kartę daugiau, kaip Lietuvoje.
Nieko nesakoma, kiek dabar verti sukak
tuviniai dešimtiičiai su Vytauto Didžiojo
arba su Antano Smetonos portretais.
įdomu, kad paprasti sidabriniai dešimtšimtličiai yra vertinami lygiomis su kitę
kraštę aukso monetomis- Pavyzdžiui, po
12 dol. mokama už Austrijos 20 aukso
kronę, už Belgijos 20 aukso frankę, už
Vokietijos 20 aukso markię, už Olandijos
10 aukso guldenę ir už panašius Prancū
zijos, Suomijos, Italijos, Persijos, Turkijos
aukso pinigus.
D. C.
Los Angeles, Calif.
Dr. Bruno Kalvaitis, So. Boston, Mass-,
rašinio "Lietuvos Laisvės Avilys", išspaus
dinto LD Nr. 3, psl. 13, laiške redakcijai
rašo, kad "Tai nėra: "Bostono šachmati
ninkę dovana ateities laimėtojui", bet tai
"Šiaurės Amerikos lietuvię šachmatininkę
dovana Lietuvai" (Aut. pabraukta). Toliau
dr. B. Kalvaitis sako, kad "L- L. Avilys,
kaip įrašas nusako, tai yra Šiaurės Ameri
kos Lietuvių šachmatininkų kovos dėl Lie
tuvos Laisvės simbolas" (Taip pat aut- pa

braukta). Netikslus esąs nė angliškas pa
rašo vertimas.
Šia proga Redakcija norėtę atkreipti
skaitytoję ir bendradarbię, siunčiančię fo
tografinę medžiagą, dėmesį į parašus ir
angliškus vertimus: būtę geriausia, jei
nuotraukę parašai turėtę ir angliškus ver
timus; ypač didelię sunkumę sudaro įv.
organizaciję, draugiję, klubę ir pn. var
dai, kurie dažnai išversti neįmanoma, o
išvertus gaunasi visai kas kita. Iš to kyla
nepasitenkinimę ir nesusipratimę.
Taip pat primename, kad parašai prie
nuotraukę turi būti pilni, nurodant įvykio
vietą, laiką; jei yra asmenę, visus išvar
dinant. Siunčiant valdybos, susirinkimo,
minėjimo nuotrauką, pridėti ir sakinį kitą
iš nutarimę, veiklos, pareikštę planę, rezoiiuciję ir pan.; tuo atveju visas faktas
įgaus reikšmę ir nebus vien veidę parody
mas.

PROTESTO DIENA (1960 m. birželio 12) prieš Sovietus, okupavusius prieš 20 mėty Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. Po pamaldy St. Patrick katedroje demonstrantai renkasi eisenai
į Town Hall, New York, kur įvyko mitingas- (Daugiau žiūr. 25 psl.)- Foto J. Tysliava, Jr.

PROTEST DAY (June 12) against the Soviets, who occupied the Baltic States 20 years
ago. After Holy Mass, the demonstrators gather for a parade to town Hall, where a
meeting was held.
Foto J. Tysliava,Jr-

VILTIS KASDIENĖ MŪSŲ DUONA
J. KAJECKAS, Lietuvos Atstovas Washingtone

Iš kalbos, pasakytos Susivienijimo Lietuviu Amerikoje Deiman
tinio Seimo bankete Pittsburghe, 1960 m. liepos mėn. 13 d.
. .. Seimasvyksta reikšmingų sukakčių ženkle. Šiandieną 700 metų
nuo Durbės pergalės, poryt sueis 550 metų nuo lemtingų Žalgirio
kautynių. Šiemet Lietuvos Steigiamojo Seimo 40 metų sukaktis. Šį
mėnesį atšvęsta ir šios svetingos ir palankios Lietuvai šalies Nepri
klausomybės sukaktis. Toji nepriklausomybė, tarp kita, irgi gimė
šaunioje Pennsylvanijoje. Šį mėnesį sueina ir 20 metų nuo JAV reikš
mingo pareiškimo žinomo Sumner Welles vardu, kuriuo buvo pa
smerktas Sovietų smurtas Baltijos valstybių atžvilgiu, kuris neša
paguodą lietuvių tautai ir tebėra galioj ligi šioliai.
Deja, nėra rožių be dyglių. Šiemet sueina 20 metų ir nuo liūdnos
vasaros, kada Kremlius sutrypė lietuvių tautos laisvę ir pavertė mūsų
tautiečius vergais. Vakar suėjo taip pat ir 40 metų nuo tos dienos,
kada Sovietai pasirašė su Lietuva taikos sutartį. Jie ja gera valia
visiems amžiams atsisakė nuo visų suvereniteto teisių lietuvių tautos
ir jos teritorijos atžvilgiu.
Koki a to Sovietų iškilmingo pažado vertė, ką reiškia Sovietų
leksikone išsireiškimas visiems amžiams, ir ko bendrai vertas Krem
liaus pasižadėjimas bei parašas, lietuviams nepaslaptis.
Kada jūsų Susivienijimas gimė, tautų pavasaris ėjo Karpatų kal
nais, bet po Lietuvą tada buvo naktis. Šiemet, kada jūs minite dei
mantinį jubiliejų, tautų pavasaris pirmą kartą istorijoje padvelkė ir
Afrikos žemynu... Tuo pat metu po Lietuvą klaikioji dvidešimt metų
trukusi naktis tebesitęsia.

Maža to, Lietuvos okupanto tyčiojamasi iš mūsų tautos nelaimin
go likimo. Jis jo pravardžiuojamas išlaisvinimu. Jis atvaizduojamas
kaip pačios lietuvių tautos laisvas apsisprendimas. Šiai pretenzijai
ištirti JAV Kongreso vadinamas Kersteno komitetas, po kruopštaus
bešališko darbo, konstatavo, kad Sovietų tvirtinimai nepagrįsti. Jis
priėjo išvados, kad Baltijos valstybės jėga okupuotos ir jos neteisėtai
prie Sovietų Sąjungos prijungtos. Tvirtinimus, kad Sovietii pravesti
tariami rinkimai 1940 metų vasarą buvę laisvi ir Sovietų tariamų sei
mų rezoliucijos teisėtos, Kersteno komitetas apibūdino kaip “netiesą,
kuri neturi jokio pagrindo”. Kitais žodžiais tariant tai pasaka.
Neseniai tūlas Lietuvos komunistas rašeiva tvirtino, kad Lietuvos
liaudis revoliucijos keliu paėmusi valdžią į savo rankas. Jei taip būtų
buvę, kuriems galams Sovietų ultimatumas Lietuvai bebuvo reika
lingas. Neegzistuojančiom valdžiom ultimatumai neteikiami. Tai
kita okupanto pasaka pateisinti savo imperializmą Lietuvos atžvilgiu.
Lietuvos žmonės šiuo metu beteisiai vergai. Jiems patiems savo
teises apginti dabartinėmis sąlygomis neįmanoma, bet įmanoma pa
vergtą lietuvį užstoti Amerikos lietuviams. Jiems įmanoma ir pri
valoma dirbti dėl Lietuvos. Tai lietuvio garbės reikalas.
Amerikos lietuviai tai įrodė pereito šimtmečio gale ir šio pradžio
je. Jie buvo pirmaisiais Lietuvos ambasadoriais, veikusiais pasaulio
sąžinę tikslu priminti to meto skriaudą Lietuvai. Tuo metu kovota
prieš spaudos draudimą, rusinimą, bažnyčios, tikėjimo ir sąžinės
laisvės varžymus. Toji kova buvo Amerikos lietuvių remiama. Toji
parama ryškiausias Amerikos lietuvių ambasadoriškos veiklos bruo
žas. Amerikos lietuvių ambasadoriška misija dar nesibaigia.
TĘSINYS 4 psl- 3-je skiltyje

3

VILTIS — MŪSŲ KASDIENINĖ DUONA...

Iš Lietuvos Atstovo J. Kajecko kalbos

Atkelta iš 3 psl.

Malonu konstatuoti, kad JAV Vyriausybė
jautri ir užjaučianti Lietuvos likimui. Kada
artinosi viršūnių konferencijos Paryžiuje lai
kas, Valstybės Sekretorius, Christian A. Herter,
priėmė Baltijos valstybių atstovus. Mes to
priėmimo pasėkoje buvome ramūs dėl Baltijos
valstybių ateities planuojamoj konferencijoj.
Mes buvome užtikrinti, kad mūsų valstybėms
toje konferencijoje jokio paaukavimo pavojus
negresia. ALT taip pat buvo Valstybės Sekretoraus pareigas ėjusio p. Loy Henderson pri
imtas.
Man teko trejetą metų praktiškai vienam
Washingtone pakelti atsakomingą naštą. Aš
sielojaus!, kad nesukniubčiau po tąja našta. Aš
tyliai sielojaus! dėl to posto galimos ateities,
šiandieną aš ramus. Toji ateitis kuriam laikui
užtikrinta. Lietuvos pasiuntinybėje aš jau ne
vienas. Aš džiaugiuosi gavęs rimtą, prityrus}
patarėją Dr. S. Bačkio, buvusio ilgamečio At
stovo Paryžiuje, asmenyje. Tai neabejotinas
laimėjimas Lietuvai.
Lietuvos konsulas Kolumbijoje dr. Stasys Sirutis neseniai
Pasiuntinybės Paryžiuje patarėjas prof. Jurgis
Baltrušaitis, atskridęs į Romą, tariasi su LDŠ min.

S. LozoraičiuProf. J. Baltrušaitis, counsellor of the Lith. Le
gation in Paris, and min. S- Lozoraitis in Rome.

"VISI KELIAI VEDA J ROMĄ..."

MŪSŲ
C-

DIPLOMATU

PASITARIMAI

lankėsi Romoje, kur tarėsi su min. S. Lozoraičiu.
Dr. S. Sirutis, Lithuanian consul in Colombia, and
min. S. Lozoraitis, Rome, Italy.

Lietuvos konsulas Kolumbijoje dr. S. Sirutis
neseniai lankėsi Romoje, kur tarėsi su min. S.
Lozoraičiu. Nors lietuvių kolonija Kolumbijo
je mažėja, atvykusioms po karo išsikeliant j
JAV, Kanadą, ir kt., tačiau Lietuvos laisvės
kovos reikalais yra tvirtai rūpinamasi ir toliau
tokių asmenų, kaip kons. Sirutis, kun. N. Saldukas, kun. M. Tamašiūnas... Kun: N: Saldukas savu laiku buvo visų naujai atvykusių ir
sponsoris,, ir patarėjas, ir jų lietuviškųjų rei.
kalų konsulas.

Pagaliau, kaip žinote, JAV Vyriausybė te
betęsia nepripažinti Kremliaus padarytą smur
tą Lietuvai. Tai yra dėl to, kad okupanto begė
diškai paminta lietuvių tautos valia ir vergovė
užkarta jai prieš jos valią. Taip kilnios laiky
senos pagrindas glūdi akte, kurio sukaktį mi
nėjome liepos 4-tą. Tas aktas, anot Linkolno
pareiškimo, padaryto šioje pat Pennsylvanijoj,
neša laisvę ne tik šio krašto žmonėms, bet
neša viltį visoms tautoms, visiems laikams.

Viltis ir mūsų kasdieninė duona. Ja gyveno
ir jos gaivinamas dirbo Susivienijimas praei
tyje. Aš giliai nuoširdžiai linkiu, kad viltis,
darbas bei ryžtas Lietuvai lydėtų jūsų žings
nius ir šimtmečio jubiliejų. Tikėkime, ateis
metai tame kelyje, kur bus ir Lietuvai išauš
tanti metai.

Z.v Lietuvos diplomatu veiklos
Lietuvos pasiuntinys Paryžiuj dr. St. Bačkis,
šį pavasarį paskirtas pasiuntinybės patarėju
Washingtone, birželio mėn. atvyko į JAV-bes
ir perėmė naujas pareigas.
Lietuvos atstovavimą Prancūzijoje perėmė
min. S. Lozoraitis, kuris periodiškai važinės iš
Romos į Paryžių. Jam nesant, diplomatine
veikla Lietuvos pasiuntinybėje Paryžiuje rū
pinsis pas. patarėjas prof. Jurgis Baltrušaitis
ir sekr. A. Liutkus. Prie pasiuntinybės taip pat
priklauso pik. J. Lanskoronskis.
Lietuvos atstovas Brazilijai dr. Frikas Meieris, atskridęs į Romą, tarėsi su LDŠ min. S.
Lozoraičiu Lietuvos pasiuntinybės reikalais
Brazilijoje, čia lietuviškosios atstovybės reika
las pastaruoju laiku ypač yra suaktualėjęs, kai
Brazilija statosi naują sostinę ir į ten perkelia
visą valstybės administracinį centrą.
Brazilijos sostinė Brazil naujai supla
nuotas ir bus ištisai moderninio stiliaus mies
tas. Toje vietoje, kur prieš 4 metus buvo dy
kuma ir veisėsi tik laukinė gyvūnija, šiandieną
jau stovi didžiulis miestas, rekordiniu greičiu
įvykdytas. Užsienio atstovybėms skirta Tautų
Alėja, kurios ilgis yra 8 mylios. Ten eina gy
vas judėjimas: JAV ambasados kertinį rūmų
akmenį padėjo prez. Eisenhoweris kelionės į
P. Ameriką metu. JAV pasiuntinybė veikia tuo
tarpu keliuose nameliuose... ant ratų. Tvarkosi,
statosi ir kitos valstybės, tik prie sklypo Nr.
23, kur stambiom raidėm užrašyta LITUANIA,
dar ramu. Plevėsuoja Lietuvos trispalvė, kur
rūmai ateityje bus statomi pagal arch. E. Arbo
projektą, Liet, architektų konkurse laimėjusį
I premiją (žiūr. š. m. LD sausio nr.).
Kaip ir kitos atstovybės, Lietuva pirmiausia
irgi statys valdžios dovanotame sklype ne pa
siuntinybės rūmus, o nedidelį namelį — pasiun-
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Lietuvos atstovas Brazilijai dr. Frikas Meierisf atskridęs
į Romą, tariasi su LDŠ min- Lozoraičiu Lietuvos pasiuntinybės Brazilijoje reikalais.

Dr. F- Meieris, Lithuanian minister to Brazil, and min.
S. Lozoraits, Rome, Italy-

tinybės kanceliariją. Tokio namelio kaina ne
bus didesnė kaip $12.000, ir jį esą galima pa
statyti per 6 mėn. Rūmų statyba būsianti pra
dėta tik po kelių metų, nes tai surišta su lėšų
klausimu, kurių reikėsią apie $100.000.
Dr. Meierio pranešimu spaudai laikinam na-

mėliui pinigų klausimas nesudarysiąs didelių
sunkumų, nes keletas asmenų, kaip prel. Tulaba, inž. Stanaitis, prekybininkas J. Karvelis ir
kti pažadėję paremti talkos būdu. Visuomenė,
reikia manyti, neliks šiuo reikalu pasyvi, nes
tai Lietuvos atstovavimo klausimas.

KŪRYBA

GERIAUSIA

PROPAGANDA

Ar Lietuviu Bendruomenė Chicagoje apsiim
tų įruošti Lietuvos paviljoną, tarptautinėje
Chicagos mugėje?, — čikagiškį LB apygardos
pirmininką J. Jasaitį atsargiai iš tolo pasitei
ravo Lietuvos konsulas Daužvardis.

Kai reikalas susiduria su lėšų klausimu, ne
lengvai jis sprendžiamas, nes nėra sumų, o
reikia klebenti prekybos bei pramonės organų
duris, valdybas ar geros valios entuziastingų
aukotojų kišenes.

Praėjusių metų Lietuvos paviljono, kuris at
siėjęs apie pusketvirto tūkstančio, rengėjai,
berods, sąskaitų nesuveda. Kas vėl norės už
sitraukti skolą. Bendruomenė ryžosi.
Su 300 dol. kasoje LB valdyba paviljono ruo
šimą pavedė dail. A. Valškai. Apskaičiuota,
kad įrengimui pakaks $2000.
Liet. Bendruomenė sutelkė 2800 paviljono
įrengimui; dar apie 500 išėjo informaciniam
leidiniui, kuris buvo dalinamas veltui paviljo
no lankytojams, o jų praėjo apie kelis šimtus
tūkstančių.

Parodos, kurioje šiemet dalyvavo per 20
valstybių, programoje P. W. Goodrich (parodos

R. J. DALEY, Chicagos burmistras, lankosi Lietuvos pa
viljone atidarymo dieną; lietuvaitė jam prisega gėlę-

prezidentas) tarp kitko pažymėjo, kad paroda
arba mugė siekia “pasaulio taikos per pasaulio
prekybą’’. Višos dalyvės rodė savo prekes ir
gaminius, ieškodamos rinkų užsieniuose. Buvo
pora ir liet, pramonininkų su savo gaminiais.

R. DALEY, mayor of Chicago attending Lithuanian
Pavilion in Chicago.
"Pics Chicago"

Lietuvos paviljonas nieko nepardavinėjo; jo
tikslas buvo kitas — parodyti laisvos Lietuvos
kultūrą, kuo taikus ir taikos bei laisvės sie
kiantis kraštas gali didžiuotis.

Sąlygos labai ribotos, plotas mažas, bet ir
tokiu būdu įdėtos pastangos nenuėjo veltui —
paviljono parodą įvertino apgulusi lankytojų
minia, o specialistai atžymėjimo raštais: už
A. Valeškos ir B. Jameikienės vitražus gautos
net dvi premijos.
Dar nesibaigus parodai, rengėjai gavo Kana
dos prek. pram. min. Bonner kvietimą daly
vauti 1961 m. Britų Kolumbijos tarpt, prekybos
parodoje; kiti du kvietimai yra į St. Paul,
Minn. ir Wichita, į Kansas jubililiejinę parodą.
(Parodos nuotraukas žiūr. viršelyje ir sekan
čiame puslapyje.)
kr.

LIETUVOS PAVILJONO tarptautinje parodoje Chicagoje

rengėjas LB Chicagos apygardos pirm. J. Jasaitis
vykdytojas dail- Adolfas Valeška atidarymo dieną.

ir

J. Jasaitis and artist A. Valeška, organizers of the
Lithuanian Pavilion.
Foto A. Gulbinskas
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BENDRAS LIETUVOS PAVILJONO VAIZDAS tarptautinėje šių mėty Chicagos parodoje-

Paroda vyko nuo birželio 25 d. iki liepos 5 d.; Lietuvos paviljoną organizavo Chicagos
L- Bendruomenė, įrengė — dail- A. Valeška. Kairėje Br. Jameikienės ir A. Valeškos vit
ražai, vidury J- Bakio keramika (gaidys), skulptūra ir židinys, dešinėje — J. Daugvilos ki
limai- Tautodailės darbai ir kilimas kairėje — Br. Jameikienės; mozaika viršum židinio,
keramika "Žvejai" ir staliuko viršus — A. Korsakaitės. Žemėlapis — V. Petravičiaus.
Baldai ir paviljono ekspozicija — A. ValeškosTHE LITHUANIAN PAVILION at the International Fair in Chicago, Illinois-

LIETUVOS PAVILJONAS
Atkelta iš 5 psi.

PAVILJONO ORGANIZATORIAI, RENGĖJAI, BUDĖTOJOS, SVEČIAI- Iš kairės: Šiaučiūnas,
J. Jasaitis (LB pirm.), G. Gaiva, J- Vaičiūnas (LB vald. narys). Antroj grupėj: Izolda Bendoraitytė, Izida Petravičiūtė, Konstancija Braždytė, dail. A. Valeška; stovi dail- V. Pet
ravičiusFoto V. Noreika
ORGANIZERS, helpers and guests of the Lithuanian Pavilion, Chicago, Illinois.

PREMIJA UŽ A. VALEŠKOS IR BR. JAMEIKIENĖS VITRAŽUS; ją Įteikia Industrial De
signers Institute atstovas- Tie patys vitražai įvertinti ir American Institute of Decorators
premija.
"Pics, Chicago"

THE INDUSTRIAL DESIGNERS INSTITUTE awarded a prize for the stained glass of
A. Valeška and Br. Jameikienė-

6

ATEITININKAI
Ateitininkų auksinio jubiliejaus proga
A. MASIONIS, Paterson, N. J.

šiemet sueina lygiai 50 metų, kai
gimė ateitininkų judėjimas. Taigi
šiais metais jie jau švenčia savo
auksinį jubiliejų. To jubiliejaus
proga ateitininkų vienetuose, net ir
mažiausiuose, jaučiama šventiška
nuotaika, tam tikras dvasios paki
limas. Didesnėse lietuvių kolonijo
se, kur ir ateitininkų yra daugiau,
rengiami minėjimai, suvažiavimai,
bet didžiausias to jubiliejaus pami
nėjimas įvyks šių metų rugsėjo m.
2-4 dienomis Čikagoje, kur suva
žiuos ateitininkai ne tik iš J. A. V.,
bet ir iš Kanados, Europos ir kitų
kraštų. To jubiliejaus išvakarėse
yra malonu supažindinti “Lietuvių
Dienų” skaitytojus su ateitininkų
nueitu keliu ir su jųjų siekimais.
Kaip ir kada ateitininkai atsirado

Ateitininkų judėjimas gimė kaip
mokslus einančio lietuviškojo jau
nimo reakcija prieš XX a. pradžio
je įsigalėjusį nihilizmų ir jojo ma
terialistinę pasaulėžiūrų, kuri jau
buvo ėmusi veikti ir mūsų moks
lus einantį jaunimų.
Ateitininkų judėjimui davė pra
džių lietuvių katalikų studentų
draugijos, susiorganizavusios Vaka
rų Europoje, kur rusų ranka nega
lėjo pasiekti ir kur jie laisvai ga
lėjo veikti. 1899 metais Freiburge,
Šveicarijoje, buvo įsikūrusi Lietuvių Katalikų Studentų Draugija
“Rūta”, o 1909 metais Louvaine,
Belgijoje, Lietuvių Katalikų Stu
dentų Draugija “Lietuva”. Nors ka
talikiškasis mokslus einųs jauni
mas pradėjo grupuotis ir veikti žy
miai anksčiau, bet ateitininkai sa
vo judėjimo pradžia laiko 1910 me
tus, kada Louvaine buvo išrinkta
bendra Lietuvių Katalikų Studentų
Sųjungos Valdyba.
čia buvo padaryta tikra ateiti

ninkų judėjimo užuomazga. Nuo ta
da buvo pradėta nustatinėti ateities
veikimo gairės, planuoti veikimo
programų, kurių paskelbė sekanti
Sųjungos valdyba, išrinkta 1911 m.
iš studentų, studijavusi ų Rusijos
universitetuose. Tų valdybų, išėju
sių su savo programa, sudarė Pra
nas Dovydaitis, E. Draugelis ir
Kaunas.
Iš kur ateitininkų vardas

Ateitininkų judėjimo vadų pasi
sakymas, kas jie esu ir ko siekių,
buvo parengtas anksčiau, bet pa
skelbtas tik 1911 metais vasario
mėn. Kaune leidžiamo “Draugijos”
žurnalo priede, kuriam duotas “At
eities” vardas. Pirmajame jo nume
ryje buvo paskelbtas programinis
straipsnis, pavadintas “Trys pama
tiniai klausimai”, kur buvo aiškiai
pasisakyta, kad bus siekiama tau
tinių ir kultūrinių tikslų, dedant
pagrindan katalikiškų pasaulėžiūrų
ir stengiantis šitos pasaulėžiūros
dvasioje išlavinti ir išauklėti savo
narius. Nors yra žinoma, kad tų
straipsnį parengė stud. Pranas Do
vydaitis, kuris yra laikomas atei
tininkų kūrėju, bet jis buvo pasira
šytas kolektyviniu vardu “Ateiti
ninkai”. Taigi “Ateitis” davė atei
tininkams vardų, nes visi tie moks
leiviai, kurie apie jų spietėsi, jų
skaitė, jos skelbiamomis idėjomis
gyveno ir tada dar slaptai veikė,
nuo tada jau vadino save ateitinin
kais.

miesiems krikščionims, o vėliau po
piežius šv. Pius X priminė jį vi
sam katalikų pasauliui vienoje savo
enciklikoje katalikiškosios akcijos
reikalu. Ateitininkai pasirinkdami
tų šūkį tuo pačiu įjungė savo jėgas
į katalikiškosios akcijos darbų.
Kadangi ateitininkų organizacija
yra ne vien tik pasaulėžiūrinė, bet
ir tautinė, ateitininkai prie savo
šūkio “Visa atnaujinti Kristuje”
dar prideda “tarnaujant Dievui ir
Tėvynei”.

Ateitininkų šūkis

Ateitininkų organizacinė santvarka

Jau pirmomis savo gyvavimo
dienomis ateitininkai pasirinko sau
šūkį “Visa atnaujinti Kristuje”, ku
rį apaštalas Povilas pavartojo pirmų kartų viename savo laiške pir-

Kada ateitininkų judėjimas tik
prasidėjo, ateitininkų organizacijos
pagrindų sudarė moksleiviai. Stu
dentų tada buvo dar mažoka. Bai
gusiųjų mokslus dar mažiau. Todėl
tuomet dar nebūta jokio pasiskirs
tymo į vyresniuosius ir jaunesniuo
sius. Vėliau, ypač nepriklasomo gy
venimo metais, kada ateitininkų
skaičius ir aukštesniosiose mokyk
lose ir universitetuose ir apskritai
gyvenime smarkiai padidėjo, kada
jie savo narius jau pradėjo skai
čiuoti tūkstančiais, buvo pasiskirs
tyta į atskiras sųjungas.
Toks pasiskirstymas galutinai

LIETUVIŲ STUDENTŲ Fribourgo, Šveicarijoj, universiteto korporacijoj "Lituania" 1921-1922
metais naria (jų tarpe matyti daug aktyvių ir žymių ateitininkų veikėjų); sėdi iš kairės:
kun. Gutauskas, kun. J. Navickas, Marianapolio kolegijos dir., miręs, Marija AndziulytėRuginienė, kun. V. Mykolaitis (Putinas), Kl. Ruginis, buv. S. Daukanto mok. gimn. dir.,
išvežtas 1941 m. į Rusiją, kun. (?), M. Ambraziejūtė, mirus; stovi: kun. Trukanas, profKazys Pakštas, JAV., kun. V. Gronis, Vokietijoj, L. Čepulis, miręs; O. PetrauskaitėKrikščiūnienė, JAV, kun. (?), kun. D. Žilevičius, U. Urnežiūtė-Starkienė, su vyru ir vaikais
išvežta į Sibirą, P. V. Raulinaitis, JAV, O. Vosyliūtė-Pakštienė, JAV mirus, E. Turaus
kas ; diplomatas, ministeris, Prancūzijoj. (Nuotrauką paskolino kan. A. Steponaitis, JAV).
Lithuanian student association “Lithuania" in 1921-1922 in Fribourg, Switzerland.

Prof. Stasys Šalkauskis pirmaisiais Lietuvos ne
priklausomybės metais, Ateitininkų ideologies
kūrėjas. (Miręs Lietuvoje).
Prof. Stasys Šalkauskis, author of the plat
form and principles of the Ateitis Federation.

Prof- Pranas Dovydaitis, Ateitininkų
kūrėjas, pirmaisiais Lietuvos nepri
klausomybės metais. (Miręs Sibire).
Prof. P. Dovydaitis, organizer of
the Ateitis, Cath. youth organization

įvykdytas 1927 metų vasarų įvyku
sioje reorganizacinėje konferencijo
je Palangoje. Visi ateitininkai nuo
to laiko sudaro vienų bendrų orga
nizacijų, vadinamų Ateitininkų Fe
deracija. Sekmingesniam veikimui
ateitininkai skirstosi į 3 atskiras
sųjungas: į 1) Moksleivių Ateitinin
kų Sųjungų, kuriai priklauso visi
moksleiviai ateitininkai, besimoku
aukštesnėse
mokyklose
(high
school), 2) Studentų At-kų Sųjun
gų, kuri jungia visus studentus at
eitininkus belankančius kolegijas ir
universitetus ir 3) Sendraugių Atkų Sųjungų, kurių sudaro visi bai
gę aukštuosius mokslus ateitinin
kai, gyvenų savarankiškai ir kurie
pagal savo išsilavinimų ir palinki
mus reiškiasi visuomeniniame ir
kultūriniame gyvenime.
Ateitininkų Federacijos nariu ga
li būti tik lietuviai ir tik katalikai,
be to, į Moksleivių Sųjungų ir į Stu
dentų At-kų Sųjungų, kaip jau pa
tys sųjungų vardai nusako, gali bū
ti priimtas tik mokslus einųs jau
nimas.
Ateitininkų Federacijos Vadas,
Federacijos Valdyba ir kiti vyriau
si organai, kaip Ateitininkų Fede
racijos Taryba, Garbės Teismas ir
Revizijos Komisija renkami penkeriems metams visuotiniame kon
grese. Dabar Ateitininkų Federaci
jai vadovauja prof. Simas Sužiedė
lis.
Tarp kitko reikia paminėti, kad
Studentų Ateitininkų Sųjunga yra
tarptautinės katalikų studentų sų
jungos “Pax Romana” narys, šie
met tos pasaulinės studentų sųjun
gos pirmininku yra išrinktas lietu
vis ateitininkas dr. V. Vygantas.
Ateitininkai ir politika

Nors daugelis ateitininkų sen
draugių yra aktyviai reiškęs! poli
tikoje ir užėmę Lietuvos valstybės
politiniame gyvenime aukštas ir
atsakingas pareigas, nors daugelis
ateitininkų sendraugių ir dabar iš
eivijoje aktyviai reiškiasi lietuvių
politiniame gyvenime, tačiau Atei
tininkų Federacija nėra politinė
organizacija ir jokių savo politinių
tikslų neturi. Kada Lietuvos vals
tybė dar kūrėsi ir 1918-20 metais
kovojo už savo nepriklausomybę,
Nukelta į 10 psl.
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kiek nedrąsiai, bet vėliau pro
pilkšvus kvapo debesėlius prasi
veržė galinga giesmė. Po evangeli
jos atsigręžė karo kapelionas j
mus ir tarė trumpą žodį:

—Mano mieli draugai! Nors mes
ir negalime giedoti giesmės apie
linksmą kalėdinį metą, tai vienok
siųskime aukštyn iš mūsų širdžių
giluhios “Gloria in excelsis Deo”,
nes Dievas gyvena ir virš rusiško
dangaus, žinau, jūs nenorite man
tikėti, jūs manote kad Jis jus už
miršo...
šalia manęs stovėjo Ctto Baumgartneris. Ar jo nekankina ta pati
mintis?

Du šimtai gulėjo ant narų mūsų
barake su rausvom dėmelėm ant
krūtinių; pusė jų jau kliedėjo karš
tyje, kiti laukė, kol ateis jiems eilė.

—Bet aš jums duodu šventą ku
nigo žodį: Jis buvo pas jus ir ten,
barakuose... — kalbėjo kapelionas.

Buvo šeši barakai: vienas mūsų.
Vakarais sunešdavome — Otto ir
aš — mirčiai pašvęstuosius į vieną
vietą.
—...Ir aš jums sakau, Jis matė
jus jūsų varge...
Ir kartais klausydavosi vienas iš
mudviejų, kurs tuo metu budėdavo,
pasirengęs ant tamsoj esančio kam
pinio naro krašto, ar dar kas kvė
pavo.

—...Jūs klausiate, kodėl? Kodėl?
Bet ar klausė prakartėlėje šąląs
Kūdikėlis, Kalėdų naktį pradėjęs
Kryžiaus kelią, ar klausė Jis nors
vieną kartą “kodėl?”

Russian border guards on the Lith. border investigating footsteps indicating an escapee-

Rytais paimdavome mirusiuosius
nuo kampinio naro ir sugėdydavo
me juos prieš namą, ant neštuvų.
Tada atvykdavo laidotojų koman
da užkasti mūsiškius ir kitus iš
penkių barakų stovyklos kapinė
se.

—O vienok, mano draugai, vienok
— Gloria in excelsis Deo!

DUONA IŠ LIETUVIŠKU VARPU
i-

WILLI GUTTING

šio rašinio autorius yra vokietis, buvęs Lietuvoje karo belaisvis. Jo
rašinys “Brot aus litauischen Aehren” laimėjo pirmąją premiją kon
kurse, kuri buvo paskelbęs generalinis Eucharistinio kongreso sekre
toriatas parašyti rašinį tema “Duona dėl pasaulio gyvybės. Mąno as
meniškas pergyvenimas”.
<
LAUKE BRĖŠKO KALĖDŲ
rytas. Pirmą kartą, kilus epidemi
jai, vėl buvo praverti spygliuotų
vielų tvoros, supančios ligoninę,
vartai. Otto Baumgartneris, Vestfajos ūkininkas, stabtelėjo po didžiu
le iškaba, pritvirtinta prie vartų
sijos: “Būdamas sveikas, nieko čio
nai neieškok. Vien mirtis čia lau
kia tavęs!”

šitą galėtų dabar jie nuimti, —
pastebėjo mano draugas, klampo
jant mums per gilų sniegą stovyk
los gatve. — Mirtis jau praėjo pro
mūsų namus...

Ant aukštos tvoros tupėjo juod
varnis. Už jų tiesės baltas, bekraš
tis laukas, gaubiamas pilko dan
gaus.
—Jie išvalė baraką, kur valgom.
Miško komanda atnešė eglių, —
pasakojo žingsniuojant mano drau
gas. — O kapelionas, sargybinio
lydimas, buvo nuėjęs į miestą, pas
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lietuvį kleboną. Pasiskolino, ką tik
galėjo gauti, nes kažinko ir pats
klebonas nebeturėjo. Iš viso, ar
tau nenuostabu, kad majoras lei
do, sako, tik šį vienintelį sykį.

Valgyklos barake stovėjo karei
viai petys prie peties, plikai nu.
kirptom galvom, nudėvėtais pal
tais. Prieky, tarp žalių eglučių, bu
vo pastatytas baltai apdengtas sta
las; dvi žvakės degė ant jo; prie
šais — karo kapelionas (taip va
dinome mes kariuomenės dvasiškį).
Nejudėdami, tyliai klausėsi ka
reiviai. Suskambėjo laiptų maldos,
seni žodžiai “Introibo ad altare
Dei”. Taip, jie tikrai klausėsi, tie
kareivėliai išbalusiais, įkritusiais
veidais. Kai buvo geresni laikai,
girdėjo jie tuos žodžius paskutinį
kartą.
Vienam užgiedojus “Es ist ein
Reis entsprungen” — “Išsprogo at
žala” *) įsijungė ir kiti iš pradžių

Geras buvo pamokslas, tiko kaip
tik mums, esantiems dėmėtosios
šiltinės stovykloje. Ramiai klausėsi
kareiviai savo vidaus balso.

Mišios tęsėsi. Karo kapelionas
pakėlė baltą duoną, išaugusią ant
lietuviškos žemės, ir sidabru spin
dinčią taurę su vynu. Lenkės ka
reiviai prieš Dievą, kurs kentėjo
kaip ir jie ir atėjo štai į jų šaltą
valgyklos baraką, kad čia būtų pri
imtas.

SPAUDOS ŽMONIŲ ŽODIS
LD dešimtmečio proga

...Lyg tyčia pasirinkote pakraštį,
kad viskas būtų pilniau matyti. Tik
rai “Lietuvių Dienos” yra pirmas
lietuviškos spaudos istorijoje žur
nalas, kuris taip plačiai ir vaizdin
gai atspindi mūsų dienas. Ne tik
smalsumą patenkina, parodydamos
veidus, bet ir reikšmingesnes min
tis dokumentuoja, tarytum tuo bū
du vaizdui parinkdamas turiningą
aplinką.
Itin vertingas
LD papildomas
kultūrinis darbas — lietuviškų kny
gų leidimas.
Linkėjimai šauniam mūsų leidė
jui A. Skiriui ir visam redakcijos
personalui kelyje į Lietuvą.
Benediktas Babrauskas

Man yra džiugu turėti Jūsų žur
nalą savo verslo įstaigoj, Stony
Brook Muzikos Konservatorijoj, ku
rią prieš metus įsteigiau ir kuriai
man tenka vadovauti. Laukiamaja
me prie kt. žurnalų ir knygų visada
guli ir keli numeriai “Lietuvių Die
nų”, kurios smalsiai vartomos mo
kinių ir šiaip svečių, — ir tokiu
būdu jie supažindinami su mūsų
ambicinga tauta, jos siekiais bei
nelaimėmis...
Pr. Lapienė

Stony Brook, N. Y.

...Mano nuoširdžiausi linkėjimai
“Lietuvių Dienoms” ir toliau sėk
mingai tęsti savo misiją — būti
teisingu
lietuviškojo
gyvenimo
veidrodžiu...
Elena Tumienė

...Mūsų Tautai didžiai svarbaus
LD žurnalo dešimtmetyje pagarbiai
lenkiuosi nepavargstančiam leidė.
jui, buvusiems ir esamiems redak
toriams.
LD yra už Tėvynės gyvenančių
jų pagarbioji jungtis, kultūrinio pa
sididžiavimo šviesulys, svetimie
siems rodiklis lietuviškojo geni
jaus, tviskančio visame pasaulyje.
Gyvuokite!
Jūsų Algirdas Gustaitis

...Sukaktis yra geriausias įrodymas, kad žurnalas gražiai tvarko
mas ir kad jis yra lietuvių skai
tančios visuomenės mėgiamas. Lai.
mingai vairuoti tuo keliu į sekan
čius jubiliejus!
Pr. Dailidė

Per Ite missa ėst, kai karo kape
lionas vėl atsisuko į mus, palaukė
jis akimirką ir pridūrė matomai,
prieš visas taisykles:
—Ak, jūs išlikusieji, jūs, išlikę
gyvi! Jūs, vargšai! Mano broliai!
O visdėlto, Gloria in excelsis Deo!

JONAS JURGILAS, M.D.

Kai jis nusisuko, mes pastebė
jom, kad jis pravirko. Taip, jis
verkė. Jo jauni siauri pečiai truk
čiojo po pilka palaidine.

GRANADA HILLS, CALIF.

Tylėdami stovėjo kareiviai ir
laukė, iki karo kapelionas išsiver
kė...
Vertė J. Medaitis

10718 White Oak Ave.
(kampas Chastworth Blvd.)

Ofiso telefonas: EMpire 3-5909
Namų telefonas: EMpire 3-5707
PRIĖMIMO VALANDOS:
Kasdien
10—12 priešpiet ir 3—7 popiet,

šeštadieniais
**) Vokiečię kalėdinė giesmė
Šimtmečio. Vertėjo pastaba.

iš

XVI

9—1 vai.

Romualdas Kisielius
Iš rinkinio “Pirmoji sėja”

PAVASARIO UGNYS
Gyvybės rankos paliečia laukus,
Ir jie žaliuoja, bunda, žydi...
— Pavasari! Pavasari! — šaukiu.
— Iš kur imi gaivinančios jėgos,
Kuri iš miego prikelia
Pasaulį didį'

Upėje saulė tirpdo jau ledus,
O medyie paukštelis linksmas
Čiulba, klega.
— Pavasari! Pavasari! — šaukiu.
— Kiek džiaugsmo atnešei tu mums,
Tavo gaivinanti ugnis
Visur liepsnoja, dega!..

NAKTIS ANT NEMUNO
Ten, kur naktis apgaubus žemę
Bežadžio liūdesio skara,
Ten tyliai Nemunas sruvena,
Ten spindi ašara tyra...

ROMUALDAS KISIELIUS, Brooklyn, N. Y., išleidęs pirmą poezijos rinkinį "Pirmoji sėja"R. KISIELIUS, Brooklyn, N. Y., recentl published his first book of poetry.

Jau gęsta viltys paskutinės
Šešėliuose naujų dienų.
Oi, kur tos naktys sidabrinės,
Nusėtos tūkstančių žvaigždžių!

Romualdas Kisielius yra vienas iš jaunosios kartos lietuviškojo jaunimo (g. 1932 m-),
kuris Lietuvos neteko vaiko metuose, viduriniuosius ir aukštuosius mokslys ėjo tremtyje
Europoje, o gyvena ir bręsta kituose kontinentuose; jo lietuvybė gyva tik kūdikystės at
siminimais, šeimos, lietuviškos mokyklos tremtyje įdiegta dvasia ir lietuviškos bendruo
menės veikla bei lietuviškąja spauda. Iš to Vytauto Didžiojo (1930) metę jaunimo ne
mažai pasireiškė literatūros ir dailės mene; augdami ir bręsdami svetimoje aplinkoje, vei
kiami svetimy įtaky, jy daugumas neatitrūksta nuo lietuviškyjy tradicijų, nepameta lietu
viškos dvasios- Jeigu jaunuosius dailininkus yra stipriai pasigavusi didžiyjy tauty be
spalvė srovė, tai jaunieji žodžio menininkai, paties lietuviškojo žodžio sąlygojami, yra
pasilikę žymiai arčiau savosios tautos. Vienas tokiy yra ir ką tik pirmuoju rinkiniu de
biutavęs R. Kisielius.

Taip viskas dingo, kaip svajonėj,
Taip viskas dingo, kaip sapne.
Tik žėrintys padangių kloniai
Dar skęsta Nemuno dugne...

ŠLAMĖKITE, BERŽAI

Pirmuosius eilėraščius R. K. išspausdino 1951 m- "Ateityje"; vėliau bendradarbiavo
Drauge, Darbininke, Karyje ir kt. Jo kuklus 50-ties psl- rinkinėlis "Pirmoji sėja" šalia neįgudusios eiliavimo technikos ir kity debiutanto silpnybiy turi nuoširdy lietuviškąjį pa
saulėvaizdį, jausmą ir net peisažą. Pirmieji recenzentai rinkinį sutiko palankiai. Linkėdami
autoriui augti ir bręsti, šiais keliais būdingesniais dalykais pristatome ir LD skaitytojams"Ateities miškai" yra prasminga ir išgirstina jaunosios kartos apeliaciją į vyresniuosius.

Šlamėkite, beržai gimtosios žemės!
Šlamėkite, nors jūs ir nieks negirdi!
Tegu šlamėjimas gaivusis
Vis budina iš nevilties lietuvio širdį...

Ji plaks, ji išsigelbės, liks gyva,
Jei nenuilsdami šlamėsite ir ošit,
Kartodami troškimą didį...
Todėl, šlamkite beržai gimtosios žemės,
Nors šiandien jūsų
Niekas nesupranta ir negirdi...

ATEITIES MIŠKAI

Suglauskite šakas, senieji medžiai!
Ko stiebiatės? Ko lenktyniaujat?
Padangių juk jau niekad nepasieksit,
Geriau auginkit mišką naują...

SAULĖLEIDIS

Prie šnarančio pievų šaltinio
Melsvutės žibuoklės pražydo.
Ir leidosi deganti saulė
Už juodojo vakaro skydo...

Jauni stiebai šešėliuose išgelsta,
O jie juk ateitis, rytojus naujas.
Jie jūsų įpėdiniai, jūsų žemės vaisius,
Jie jūsų gyvas palikimo kraujas...

Sėdėjau ten vienišas, liūdnas,
Pabėręs mintis po šaltinį,
Kurio vandeny spinduliavo
Saulėleidžio saulė auksinė...

Kad jie tvirti išaugtų ir į jus panašūs,
Užstokit vėjus, rodykit jiems kelią!
Suglauskite šakas, senieji medžiai,
Tegu aplinkui naujas miškas želia...
9

ATEITININKAI...
Atkelta iš 7 psl.
visose gyvenimo srityse, neišski
riant ir politines, buvo didžiausias
trūkumas inteligentų pajėgų. Tuo
met ateitininkų konferencijose bu
vo rimtai svarstomas į politinį dar
bą. įsijungimo reikalas, bet prieita
kitokios nuomonės ir dar 1919 m.
priimta tokia rezoliucija politinės
veiklos reikalu: “Ateitininkų orga
nizacija ir toliau pasilieka aukščiau
politinių partijų, nedrausdama jose
dalyvauti atskiriems nariams”.
Pagaliau 1935 m. Telšių kongre
se santykis su politika paryškintas
irgi tuo reikalu priimtoje rezoliu
cijoje:
“Ateitininkų Federacija,
kaip nepolitinė organizacija, savo
nariams
moksleiviams
griežtai
draudžia betkurią politinę akcijų,
o kitiems savo nariams palieka šiuo
klausimu laisvę. Tačiau, neprisiimdama jokiu atveju atsakomybės už
politinę betkurio savo nario akcijų,
ji reikalauja, kad tokia akcija, as
menine atsakomybe vedama, ne
prieštarautų katalikiškosios pasau
lėžiūros principams ir jo nekom
promituotų kaip Federacijos nario”.

Tokiu būdu buvo dar kartų aiš
kiai pasisakyta, kad Ateitininkų
Federacija tikrai jokių politinių
tikslų neturi. Jos tikslas yra išauk
lėti ir išlavinti savo narius kata
likiškosios pasaulėžiūros dvasioje,
kad jie būtų naudingi Dievui ir Tė
vynei.
žymesnieji

ateitininkų

ideologai

Patys žymiausieji ateitininkų ide
ologijos kūrėjai buvo prof. Pranas
Dovydaitis ir prof. Stasys Šalkaus
kis.

Profesorius Dovydaitis, Ateitinin
kų organizacijos kūrėjas, pirmasis
vadas ir garbės pirmininkas, davė
ateitininkams tvirtų ir nesugriau
namų pagrindų po kojomis savo
programiniu straipsniu “Trys pa
matiniai klausimai”, kuris buvo1 lyg
ateitininkų principų manifestacija
ir gairės ateities veikimui. Tada jo
pareikštos mintys dar nėra nusto
jusios savo aktualumo ir šiandien.
Antrasis, pats svarbiausias ir pa
grindinis ateitininkų ideologijos kū
rėjas, suformulavęs jų moksliškai
pritaikęs moderniems laikams, bu
vo profesorius Stasys Šalkauskis.
Jo didelis gyvenamojo momento
supratimas ir tolimas žvilgsnis ateitin įgalino jį sukurti tokių ideo
logijų, kuria ateitininkai didžiuoja
si ir kuria domisi net kitų kraštų
katalikai mokslininkai ir visuome
nininkai. Prof. Stasio Šalkausko su
formuluoti ir paskelbti penki ateiti
ninkų ideologijos principai: katali
kiškumas, tautiškumas, inteligen
tiškumas, visuomeniškumas ir šei
myniškumas bus ateitininkams kel
rodžiu jų gyvenime ir veikime il
gus laikus.
žinoma, ateitininkų ideologija ir
tradicijos nesusidarė viena diena,
nebuvo paskelbtos viena paskaita
ar vienu kuriuo straipsniu. Organi
zacija, gyvavusi jau 50 metų, turė
jo jau visų eilę svarbių suvažiavi
mų — konferencijų, kongresų, ku
rių metu buvo svarstomi tam mo
mentui svarbūs klausimai, priima
mi nutarimai, rezoliucijos. Iš jų,
taip pat kaip ir iš organizacijos va
dų, dvasios vadų ir kitų žymių at
eitininkų kalbų, atsišaukimų susi
darė patobulinimų ir papildymų. Iš
viso to susidarė veikimo pagrindai,
nusistovėjo tradicijos.

10

Kongresų vaidmuo ateitininkų
gyvenime

Pats pirmasis ateitininkų kon
gresas įvyko 1920 metais. Paskui
jie buvo rengiami kas penkeri me
tai: 1925, 1930 ir 1935. 1940 metais
ateitininkų kongresas jau nebega
lėjo įvykti dėl bolševikų okupaci
jos.
Nebuvo nei vieno ateitininkų
kongreso, kurio metu nebuvo pada
ryta kurių nors esminių sprendi
mų, nebūtų mestas koks nors ypa
tingai svarbus šūkis, kad pakeltų
ateitininkų dvasią, kuris būtų di
desniu akstinu pagyvinti jų veik
lą, paskatinti su didesniu pasiryži
mu kovoti už savo idėjas. Visų įvy
kusių kongresų čia neaprašysi, tad
teks paminėti tik vieną kitą svar
besnį.
1925 m. Kongresas įvykęs Kaune,
pasižymėjo nepaprastu atstovų gau
sumu. Jų dalyvavo apie 1700. šiame
kongrese prof. Stasys Šalkauskis
skaitė savo garsiąją paskaitą apie
ateitininkų principus ir pareigas.
Vėliau 1927 m. tie principai buvo
priimti specialioje reorganizacinėje
ateitininkų konferencijoje Palango
je, 1933 m. išleisti atskira knyga
“Ateitininkų ideologija”, kurios lai
kosi ir kuria vadovaujamasi iki
šiol. Minėtojoj konferencijoj buvo
nustatyta ir dabartinė Federacijos
struktūra, o prof. Stasys Šalkauskis
buvo išrinktas pirmuoju Ateitinin
kų Federacijos vadu.
Prieš tai visų ateitininkų vadu
buvo prof. Pr. Dovydaitis.
Ketvirtasis ateitininkų kongre
sas, įvykęs 1935 m. žemaičių sosti
nėje Telšiuose buvo žymus tuo, kad
jame Ateitininkų Federacija pade
monstravo didžiulę savo jėgą. Jame
dalyvavo apie 1500 atstovų ir daug
svečių. Buvo svečių ir iš užsienio.
Amerikos Lietuvių Katalikų stu
dentų ir profesionalų sąjunga buvo
atsiuntusi į tą kongresą 15 atstovų.
Nors 1930 m., tuoj po trečiojo at
eitininkų kongreso švietimo ministeris buvo moksleiviams uždraudęs
veikti aukštesnėse mokykose, bet
Lietuvos vyskupams prieš tokį
draudimą protestuojant, mokslei
viai ateitininkai nesustabdė savo
veikimo ir nuėjo į pogrindį, kitaip
sakant, veikė slaptai. Telšių kon
gresas parodė, kad ateitininkų ei
lės per penkeris draudimo metus
nesumažėjo, bet žymiai padidėjo,
kad jie labiau susiprato, susidrausmino ir kongrese labai gražiai pa
sirodė, o po 10 draudimo metų, t. y.
1940 m. vien tik moksleivių skai
čius išaugo iki 11.000. Mat, kiekkviena idėja, kai ją norima suvar
žyti, pasidaro daug įdomesnė ir
brangesnė.
Telšių kongrese Ateitininkų Fe
deracijos vadas prof. K. Pakštas
metė plačiai nuaidėjusį šūkį: “Pa
sukti Lietuvos gyvenimo laikrodį
100 metų į priekį!”, kas reiškė,
kad ateitininkai, kurie tuo metu
labai plačiai reiškėsi kultūriniame
Lietuvos gyvenime, turėjo pagrei
tinti kultūrinį Lietuvos gyvenimo
tempą.
Ateitininkų

atsikūrimas

tremtyje

Okupavus Lietuvą bolševikams ir
1940 m. numatytam kongresui Vil
niuje neįvykus, ateitininkai viešai
jau visai negalėjo pasireikšti, bet
jų dvasia nebuvo nuslopinta. Tie,
kurie antrojo pas. karo pasėkoje
atsidūrė V. Europoje, jau 1945 m.
rudenį deda pastangas susiorgani
zuoti ir atkurti savo veikimą trem
ties sąlygose. Tremtinių mokyklo
se susikuria moksleivių ateitinin
kų kuopos, universitetuose organi
zuojasi studentai, neatsilieka ir

sendraugiai. 1947 m. sušaukiama
vadinama Reino konferencija, kur
oficialiai atgaivinama Ateitininkų
Federacija ir jos vadu išrenkamas
dr. Adolfas Damušis. Jam emigra
vus į Ameriką jo pareigas ėjo Atitininkų Tarybos pirmininkas dr. A.
Maceina.
Kadangi daugumas ateitininkų
emigravo į J. A. V., tai visi vyriau
si Ateitininkų Federacijos organai
yra sudaryti čia ir iš čia vadovauja
ateitininkams išsiskirsčiusiems po
visą pasaulį. 1954 m. Čikagoje įvy
ko penktasis Ateitininkų Federaci
jos kongresas.

Yla, Jonas Rimašauskas ir kt.
Yra taip pat žinoma, kad likusie
ji tėvynėje, nors ir baisiose sąlygo
se, bet nenuleidžia rankų ir dirba
tarnaudami Dievui ir tėvynei ne tik
patys nepalūždami, bet paremdami
svyruojančius, įkvėpdami drąsos, iš
tvermės ir stiprybės ir kitiems.
Ateitininkai, peržvelgdami šiais
metais savo 50 metų nueitą kelią,
nežiūrint sutiktų sunkumų, pakeltų
vargų ir kitokių nesėkmių, neturi
dėl ko rausti, bet gali didžiuotis sa
vo atliktomis pareigomis Dievui ir
Tėvynei.

Ateitininkai Dievo ir Tėvynės
tarnyboje

žvilgsnis ateitin

Ateitininkai, kaip matėme, gimė
tais laikais, kada Lietuva nebuvo
laisva. Pirmojo Pasaulinio karo pa
baigoje, tvirtiesiems griūvant, silp
niesiems kylant, laisvė ir Lietuvai
atrodė ranka pasiekiama. Bet iš
tikrųjų ją reikėjo pirkti krauju.
Ateitininkai nestovėjo nuošaliai,
bet vieni iš pirmųjų šoko jos ginti.
Daugely Lietuvos gimnazijų, kaip
pav.,
Mariampolėj, aukštesniųjų
klasių ateitininkai paliko gimnazi
jos suolą ir išėjo ginti tėvynės. Vy
resnieji padėjo burti savanorius kai
muose. Pačių ateitininkų savanorių
kovos lauke buvo apie 80%. Pir.
mąją karo mokyklą Lietuvoje bai
gusių jaunųjų karininkų buvo apie
75% ateitininkai. Daug jų žuvo už
tėvynės laisvę, kaip lakūnas Kum
pis, Sideravičius, broliai Matulai
čiai, Vincas Dovydaitis ir kt. Dau
gelis grįžo apdovanoti pasižymėji
mo ženklais už narsumą.
Kada valstybė kūrėsi, vyresnieji
uoliai dalyvavo valstybės atkūrimo
darbe. Antrasis valstybės Preziden
tas Aleksandras Stulginskis buvo
ateitininkas. Ateitininkai buvo mi
nisterial pirmininkai: Leonas Bis
tras, Pranas Dovydaitis, Antanas
Tumėnas ir ministerial: Mykolas
Krupavičius (žemės reformos vyk
dytojas), VI. Jurgutis
(Lietuvos
Banko valdytojas), Kazys Bizaus
kas, V. černeckis, E. Draugelis, K.
Jokantas, A. Endziulaitis, P. Karve
lis, J. Masiliūnas, M. Reinys. Dau
gelis žinomų diplomatų, kaip E. Tu
rauskas, dr. St. Bačkis ir kt., buvo
ateitininkai.
Ateitininkai reiškėsi
įvairiose
kultūrinio, visuotinio ir ekonominio
gyvenimo srityse. Ypač didelį vaid
menį ateitininkai suvaidino katali
kiškos spaudos organizavime. Vien
tik Ateitininkų Federacija leido 4
žurnalus: Ateitį, Ateities Spinduius, Naująją Vaidilutę ir židinį. Jie
buvo suorganizavę arba vadovavę
daugeliui kitų laikraščių ir žurna
lų. Pav., Mūsų Laikraštis, ūkinin
kas, Lietuvos Mokykla,
Naujoji
Vaidilutė, žemaičių Prietelius ir k.
Antrojo pas. karo metu ir okupa
cijų metais ateitininkai visiškai ne
sustabdė savo veikimo, bet veikė
slaptai pogrindyje. Nors jie jau tu
rėjo tokio veikimo praktikos, bet
daugelis jų nukentėjo, atsidūrė Si
bire, kiti žuvo kaip partizanai, ko
vodami su savo tautos priešais.
Kada rusams besitraukiant 1941
m. birželio mėn. 23 d. buvo paskelb
ta laikinoji Lietuvos vyriausybė jos
sudėtyje buvo šie ateitininkai: J.
Brazaitis, A. Damušis, J. Matulio
nis, B. Vitkus, P. Vainauskas.
Kai vokiečiai tą vyriausybę nušali
no, vė buvo nueita į pogrindį. Dau
gelis ateitininkų dirbdami savo tau
tos labui vėl nukentėjo. Nacių kon
centracijos stovyklose buvo nukan
kinti K. Bauba, A. Januševičius, Z.
Masaitis, kun. A. Lipniūnas, K. ša
palas. Nukentėję kacetuose, bet iš
likę gyvi dr. A. Kučas, kun. Stasys

Ateitininkai, kaip jau pats jų
vardas rodo, yra ateities žmonės.
Jiems rūpi ateitis. Ateitis ne jų pa
čių, bet savo kenčiančios tautos.
Užtat jie, susirinkę rugsėjo mėn. į
savo kongresą Čikagoje, žvelgs pra
eitin, kad pasisemtų stiprybės iš
tų savo bendraminčių, kurie didvy
riškai kovojo už Dievo karalystę
žemėje ir už savo tėvynę, aukodami
net savo gyvybes, sustos ties tra
giška savo tautos dabartimi, kuri
taip pat tokia gausi herojiškumo
pavyzdžiais, pagerbs vienus ir ki
tus, pasiryš eiti jųjų keliais, pareikšdami visišką ištikimybę Kris
tui ir Lietuvai.

LIETUVIŲ DIENŲ LEIDYK
LA TURI
Ignas Šeinius

VYSKUPAS IR VELNIAS
Apysakos ir novelės

A. Baranauskas

FOREST OF ANYKŠČIAI
Anykščių šilelio vertimas angliškai

(Su liet, originalu)

S. W. Maugham

DAŽYTAS VUALIS
Romanas

#

*

«

Savo mažiesiems,
krikšto sūnums, krikšto dukroms
ir kitiems vaikams
būtinai nupirkite
ką tik išėjusią gausiai spalvotai
iliustruotą knygą
ALGIS TRAKYS
IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS.
Tekstą parašė Alg. Gustaitis,
piešiniai V. Stasiūnaičio.

Užsakymus siųskite:
Lietuvių Dienų Leidykla
4364 Sunset Blvd., Hollywood 29,
California

padarydavo. Buvo nebrangios: po
20 kapeikų už porą, vaikiškos po
15, bet per daugybę — daug rublių
uždirbdavo.
Tėvelis mirė 1918 m., grįžęs iš
Petrapilio pėsčias, privargęs, prisibadavęs.

Klumpes pagarsinti ir man teko.
1929 metais per Lietuvių spaudos
ir knygnešių draugijos 25 metų ju
biliejaus minėjimą Marijampolėje
pašokau su drauge seną žemaitišką
kadrylių: aš vaidinau moterį, Mari
ja šafranauskienė vyrą; abi buvom
su klumpėm (ž. foto). Už gražų
tautinių drabužių ir klumpių pade
monstravimą ir dovanų gavom —
sidabrinį laikrodėlį. Dovana viena,
o mes dvi — nėra kaip pasidalinti
— tai mes jį labdaringiem tikslam
loterijon išleidom. Klumpės, su ku
riom šokau, buvo klumpdirbio Pet
kaus; kainavo 7 litai; paliko Lietu
voje: ar toli su klumpėm nueisi...

KLUMPĖS

ŽEMAIČIAI SU KLUMPĖMIS- 1929 metais Lietuvoje, Marijampolėje, suvaidintas vaizdelis,
kuriame moters vaidmenį atlieka Marija Stiklienė (dabar M- Gr. Peik), o vyrą vaidina
Marija Šafranauskienė.
A scene from "Žemaičiai with Wooden Shoes", performed in Lithuania, 1929.

M. Groinytes Peik reportažas
žemaitiškos klumpės nėra taip
išgarsėjusios pasauly kaip olandiš
kos, bet ne dėlto, kad jos būtų
menkesnės, o dėlto, kad jų niekas
negarsino, kad jos ramiai sau mynė
žemaitišką, žemelę, toliau Priekulės
nenubrisdamos, net ir į Aukštaičius
retai teužkliūdamos, nei garbės, nei
garso neieškodamos.

Kadaise buvusios garsios Žemai
tijoje, šiandieną iš apyvartos visai
išnykusios, kitų su pašaipa mini
mos, gi okupantų Lietuvoje antiburžuazinei propagandai naudojamos.
Bet ir jos turi savo istoriją. Vie
ną tos istorijos lapelį aš čia ir no
riu atskleisti.

Meno istorikas P. Galaunė apie
klumpes taip sako:

“....... (žemaičių) klumpės pada
rytos vien iš medžio. Kitose Lietu

Juozapas Pr. Gronis, žemaičiy klumpdir
bys, miręs 1918 m., šio reportažo autorės
tėvas
J. P. Gronis, manufacturer of wooden
shoes in Žemaičiai, Lithuania (died in 1918)

vos srityse klumpėmis buvo vadi
namas odinis apavas su mediniu
padu, žemaičiai klumpes ėmė dirbdintis XIX a. pirmoje pusėje. Sa
koma, kad tokį apavą nešioti že
maičius paskatino vienas iš kuni
gaikščių Oginskių, atvežęs pavyzdį
iš Olandijos.

žemaičių klumpių forma pastovi,
o raštai gana kuklūs: eglutė, si
metriškai išdėstyti augmenijos mo
tyvai, stilizuotos tulpės. Retkar
čiais užtinkami širdies ir segmenti
nės žvaigždės raštai.
Savo metu Žemaitijoje klumpės
buvo taip paplitusios, kad jų gami
nimas virto beveik amatu. Per di
desnius turgus miesteliuose meis
trai parduodavo jų šimtus porų..”

*
Vienas iš tokių klumpdirbių buvo
Juozapas Pr. Gronis, mano tėvas.
Gimė jis 1859 m. Vilkaičių kai
me, Lieplaukės par., Telšių apskr.
Buvo did. ūkininko sūnus, bet ir
šeima buvo nemaža: 16 vaikų; už
augo tik 8, taigi kai kam teko iš
ūkio išeiti. Mirus tėvui, Juozapas
piemenavo pas brolius, o paaugęs
su 30 rublių dalios išėjo mokytis
staliaus ir mūrininko amato. Sta
liaus darbą dirbo vasarą, o mūrinin
ko žiemą, šalia to išmoko klumpes
dirbti, o tas neblogesnis amatas už
anuodu abu. žmogus jis buvo be
raštis, bet numerius ir pinigus mo
kėjo skaičiuoti, žmoną vedė pamo
kytą, ir tos rankose buvo ne tik
namų ūkis, bet ir visa buhalterija.

KLUMPĖMS DROŽTI įrankiy pavadinimai: 1. Varstotas — bukis; 2. medis dviems po
roms klumpiy; pusė kaladės
vienai porai — jau bukyje, klyneliais pritvirtintas; 4.
kirvis, kuriuo skeliamas medis ir tašomos klumpės; 5- kojos padas su kryžminėm — tai
kojos matas klumpėms; 6. pora gatavy klumpiy, iš viršaus; 7. klumpė iš profilio; 8. didgrąžtas bukyje gręžti klumpės kulnims, iš abiejy pusiy aštrus; 9. skaptas išgręžtoms
drožlėms nustumti; 10- skaptas šonams drožti ir vidui dailinti; 11. pugurėlis gėlėms ir
klumpiy pagražinimams drožti; 12. aštrus drožtuvas, kuriuo drožiama įkabinus į bukyje
esantį kablį. Naudojamas medis: liepa, gluosnis, alksnis, epušė.
(Piešė M. Peik)
Instruments for the fabrication of "klumpės", wooden shoes.

Juozapas klumpes droždavo, o jo
moteris pagražindavo — gėlelėm,
tulpėm, įnirtėlėm išrašydavo.
Kitąkart juodu per savaitę pada
rydavo klumpių visą vežimą. Nema
žai jų eidavo “eksportui” —pirkliai
paimdavo jo klumpes į Prūsus, nes
patogios eiti į tvartą. Aš abejoju,
ar tos būdavo raštais išmargintos
— bet miestelio žmonėms gražių
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rinj gyvenimą savarankiškiau nuo
Maskvos, staiga toji džiugi kibirkš
tėlė buvo dar labiau užgniaužta,
kaip iki tol, ir iki šiol nerodo jokio
palankesnio ženklo.
Iš tos pačios minėtos citatos mes
galime išskaityti dar vieną reikš
mingą atvejį: Lietuvos komunistai
(Lit. ir Menas spausdina tik tai,
kas sutinka su kp linija) norėtų
puoselėti lietuvių tautinę kultūrą anoje citatoje išreikštas džiaugs
mas, kad tokia galimybė buvo atsi
radusi, — tačiau jie nėra savaran
kūs (kaip nėra savarankus ir visas
kraštas); jie tevykdo tik tai, ką
jiems įsako ar leidžia Maskva. Dėl
šios priežasties ir minėtas jų
džiaugsmas (dar labiau — mūsų.
M. .) buvo perankstyvas...
šiuo metu statomi veikalai paverg
tos Lietuvos teatro scenoje

Dail- J. Surkevičiaus dekoracija ok. Lietuvoje statytam veikalui "Mes irgi ne angelai".

Decorations by J- Surkevičius for "We are no Angels", play of occupied Lithuania.
J. Surkevičius (Vilniaus valst akad. dramos teatro dekoratorius) yra apiforminęs dau
giau kaip 80 spektaklię, jų tarpe Sruogos, Apyaušrio Dalia, Žemkalnio Blinda, Putino

Valdovas.

LABANAKT, P A T RI C IJ A...
arba: "Teatras pavergtoje Lietuvoje"
Mečys Musteikis, Vakarų Vokietija
Teatrų veiklos vieta sovietiniame
režime

Visos kultūros sritys komunisti
niame režime panaudojamos ne tiek
kultūrai puoselėti, kiek, pirmoj vie
toj, sovietizacijai, bolševizmo idė
joms propaguoti, prisidengiant kul
tūros skraiste, šiuo atžvilgiu iš visų
kultūros sričių bene daugiausiai ko
munizmo idėjoms kelti yra panaujamas. Teatras. Menišku gyvenimo
vaizdavimu scenoje ir specialiu tu
riniu, teatras giliausiai gali veikti
žiūrovo dvasią, šitai komunizmo va
dai gerai suvokia ir todėl teatrui
skiria ypatingą dėmesį, jo veiklą
plačiai remia bei skaitina, tačiau
kartu laiko ir griežtoj savo kontro
lėj, kad teatras veiktų žiūrovus pa
grindiniams bolševizmo siekiams.
Kiek pavergtos Lietuvos teatruose
pasireiškia tautinė dvasia?

Bolševizmo siekių linkme oku
pantų kreipiamas ir pavergtos Lie
tuvos teatras. Mus tačiau labiausiai
domina, ar šiuo laiku Lietuvos te
atruose prasiskverbia
lietuviška
tautinė dvasia. Bolševizmo vadai
propaguoja, esą Sovietų Sąjunga
pripažįstanti ir net skatinanti pilną
tautinį-kultūrinį savarankumą įvai
rioms tautybėms, šitai tvirtina ir
dabartiniai Maskvos patikėtiniai
ok. Lietuvoje, užimą aukštuosius
postus, pabrėždami, jog tautinė lie
tuviška dvasia krašte ne tik nevar
žoma, bet esą puoselėjama labiau,
kaip kitados... Tokia propaganda
ypačiai brukama specialioje spau
doje tremtiniams (jų vadinamiems
“emigrantams”) Vakaruose, skati
nant sugrįžti į dabartinę Lietuvą.
Kad tokie sovietų tvirtinimai yra
melagingi, galima pastebėti ir se
kant vien tik teatrinę veiklą pa
vergtam krašte.
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Tik vienu trumpu laikotarpiu bu
vo tvykstelėjusi galimybė pasi
reikšti lietuviškai-tautinei dvasiai
krašto kultūriniame gyvenime, bū
tent, po Chruščiovo garsiosios “nustalininimo” kalbos XX-jame kp su
važiavime. Tai lengva buvo paste
bėti iš kultūrinei sričiai skirtos
spaudos ok. Lietuvoje. Anuomet,
1956 m., savaitraštis Literatūra ir
Menas rašė: “Džiugus faktas, jog
šiandien dauguma prieš kelerius
metus pamirštų kūrinių atgavo sa
vo vertę ir teisę (mūsų pabraukta
— M. M.) į sceninį gyvenimą” (L.
ir Menas, Nr. 32, 1956), ir ten pat
sumini Putino “Valdovą”, Sruogos
“Apyaušrio Dalią”, Krėvės — ’’Ša
rūną”, “Skirgailą”, ’’žentą’, Binkio
— “Atžalyną” Tai veikalai, kurie
persunkti lietuviška dvasia ir pri
klauso lietuviškajai kultūrai. Vien
čia pacituotas sakinėlis mums aiš
kiai pasako, kad iki tol minėti vei
kalai neturėjo teisės į sceninį gyve
nimą pavergtame krašte.
Vėliau, nuolatos sekdami okup.
Lietuvos kutūrinį gyvenimą iki pat
šio momento ir kartu taip pat rem
damiesi ana citata, mes galėjome
nustatyti, kad lietuvių tautinė dva
sia okup. krašto teatruose (supran
tama, ir visame kultūriniame gyve
nime), deja, neatgavo savo teisės;
iš suminėtų veikalų tebuvo pasta
tyti tik sovietų cenzoriams atrodę
nepavojingiausi — Binkio “Atžaly
nas” (Marijampolės teatre) ir Sruo
gos “Apyaušrio Dalia” (Klaipėdos
teatre) abu veikalai 1956 metais,
t. y. dar tebeveikiant pirmam ato
slūgio — nesusigaudymo momen
tui tuoj po Stalino “nustalininimo”.
Kai kurie aukščiau minėtų veikalų
(pav., Putino “Valdovas”) buvo jau
pilnai paruošti scenai ir paskelbta
data, kada įvyks premjera, tačiau
jie nebuvo pastatyti. Po Vengrijos

sukilimo, naujiems vėjams iš Mas
kvos papūtus, pradėta nuolatinė
įtempta kova prieš taip vadinamą
“revizionizmą”; revizionizmui pri
skiriamas kiekvienas lietuvių tauti
nės dvasios pasireiškimas visose
okup. krašto kultūrinėse srityse,
kaip teatre, literatūroj, tapyboj,
muzikoj ir tt. Revizionizmui pri
skiriama net ir tai, kas vaizduoja
tolimą Lietuvos praeitį, jei tik ten
Lietuvai yra kas nors palankaus.
Taip anuomet švystelėjusi galimy
bė krašte tvarkyti tautinį kultū-

Dabar ok. Lietuvoje statomi tik
tokie veikalai, kurie tiesiog propa
guoja sovietines idėjas, ar bent
joms yra palankūs. Statomi veika
lai ir Vakarų pasaulio dramaturgų,
tačiau tik tokie, kurie vaizduoja
skurdą darbo žmonių, “kapitalistų"
pastangas juos išnaudoti, “imperia
listų” kėslus prieš darbo liaudį so
vietiška prasme ir kt.
Kad skaitytojai patys tiksliau
pamatytų, kokie veikalai šiuo laiku
statomi krašte, patiekiamas visų
1959 m. naujai pastatytų veikalų
sąrašas ir daugelio tų veikalų ap
rašymai.
Dabar ok. Lietuvoje profesiona
lūs dramos teatrai veikia šiose vie
tovėse: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose,
Klaipėdoje, Panevėžy ir Marijampo
lėje. Prie šių teatrų dar priskirti
nas Kauno muzikinis teatras, dau
giau operetinio pobūdžio. Tačiau
čia neliesime veiklos Vilniaus ope
ros ir baleto teatro, kaip apiman
čio daugiau muzikinę ir šokio iš-

AUTORIUS IR AKTORIAI V. Rimkevičiaus pjesės "Vandens leija", statytos ok. Lietuvoje,
vienos repeticijos metu. Iš kairės: rašyt. V. Rimkevičius, akt. I- Leonavičiūtė, vaidinusi
veikalo Birutę, akt. A. Chadaravičus, vaid. vyr- veikėją, Vytautą Vyturį, komjaunuolį.
Author and actors of the play "Water Lilly" in occupied Lithuania.

Veikalas krašte susilaukė 100 spektaklių per metus; vaidintas saviveiklos ratelių, mo
kyklų ir kt. scenose. Jame vaizduojama moksleivių komjaunuolių kova su partizanais Tai
savotiškas komunistinis "Atžalynas". Su šiuo veikalu autorius reabilitavo rašytojo komu
nisto vardą, nekaip užsirekomendavusį su romanu "Studentai", kuriame kai kurių kritikų
žodžiais jis pasityčiojęs iš komjaunimo. "Vandens lelijos" pastatymo proga autorius spau
doje pareiškė: "Iš savo jaunystės nesityčiojama", o Leliją" jis pradėjęs rašyti romanui
dar neišėjus iš spaudos. Kaip ten bebūtų, bet dabar ir romanas vis geriau vertinamas.

raiškos sritį bei skirto daugiau iš
lavinto skonio rinktinei publikai, o
ne tautos visumai.
Vilniaus Valstybinis akademinis
dramos teatras
(teatrų pavadinimus rašome taip,
kaip rašoma pavergtam krašte) pa
statė šiuos veikalus:
1. P. Cvirkos 50 m. gimimo su
kakčiai paminėti pjesę jaunimui
“Lakštingala”, sukurtą. B. Luko
šiaus pagal P. Cvirkos apskymus
Lakštingala, Vartiklis, Paslaptis ir
Cukriniai avinėliai, šio veikalo sta
tytojų noras, kaip jo režisierė S.
Nosevičiūtė pareiškė (Lit. ir Me
nas, Nr. 11, 1959), “kad spektaklis
praskambėtų, kaip aistringa poema
apie mūsų tarybinius žmones, di
delius ir mažus, pasiruošusius viską
paaukoti tėvynei” (suprask: sovie
tinei tėvynei — M.M.).
2. V. Limanto dramą “Vestuvių
maršas”, rėžis. K. Kymantaitė. Vei
kale vaizduojamas sovietinės Lietu
vos “šiandieninis gyvenimas”, —
vieno inžinieriaus pastangos įsigy
ti namą, kas jam, susidėjus su
sukčiais ir pačiam besukčiaujant,
pavyksta. Veikalo pabaigoje, šven
čiant namo įkurtuves ir dukters
vestuves, suktybės išaiškėja, tačiau
namo savininkas laimingu būdu
bausmės išvengia. (Veikalas kriti
kos pultas, kam nepravesta griežtai
pasmerkianti linija, o kartais su
daromi tokie momentai, kad publi
ka “nusikaltėliams” linkusi net
simpatijas reikšti...).
3. Šekspyro tragedija “Hamletas”,
rėžis. J. Rudzinskas.
Kam statytas Hamletas? Ogi tai
pačiai “komunistinių idėjų perga
lei”, dėl kurios jie dieną naktį ko
voja. štai kaip Hamleto supratimą
nusako švyturio (Nr. 13, 1959) re
cenzentas: “Per amžius daug kartų
keitėsi pažiūra į šią tragediją ir jos
herojų. Hamletas buvo laikomas
ir bevaliu svajotoju, ir pretendentu,
siekiančiu karaliaus sosto... Tarybi
nis teatras traktuoja Hamletą kaip
savo laikmetį peraugusios asmeny
bės maištą prieš tą “sugverusią
epochą”(jų pabraukta.M.M.).
4. Klaros Fechner (vengrės) ko
mediją “Mes irgi ne angelai”, rež.
R. Juknevičius.
Kauno Valst. dramos teatras (iki
1959 m. buvęs Jaunojo žiūrovo te
atras)
pastatė šias premjeras:

1. Kazio Binkio pjesę “Generali
nė repeticija”, rež. H. Vancevičius,
šį veikalą sovietiniai cenzoriai
“pataisė”: parodė ne šešių paveiks
lų dramatinį montažą, kaip savo
pjesės žanrą formulavo pats Binkis,
bet “mažojo žmogaus” tragediją;
“pastatyme grynai humaniška paci
fistinė tendencija, kiek įmanoma,
paverčiama griežtu antiimperialistiniu protestu, kuris beveik tolygiu
intensyvumu persunkia visą spek
taklį”, kaip charakterizavo “Lit. ir
Menas”, Nr. 24, 1959. Tuo būdu mi
rusį autorių sovietai išniekino, kas,
žinoma, sovietinėje santvarkoje yra
dažnas reiškinys.
2. N. Hikmeto sovietiškai filoso
finio turinio dramą “Keistuolis”,
rež. A. Galinis. Veikale komplikuo
tais vaizdais keliamas klausimas,
“kuris teisingas yra paprasto žmo
gaus gyvenimo kelias išnaudotojiš
koje visuomenėje” (Lit. ir Menas,
Nr. 44, 1959). Atsakymas aiškus iš
anksto: “kovoti išvien su darbo
žmonėmis” — už komunizmą.
3. M. Stehliko (čekų rašytojo)
komediją “Kaimiška meilė”, rėžis.
K. Tumpa.

Kauno Valst. muzikinis teatras (iki
šiol vadinęsis Kauno Muzikinis dra
mos teatras) turėjo 3 naujus pasta
tymus:
1. Satyrinę operą “Frank Kruk”,
sukurtą pagal to paties vardo P.
Cvirkos romaną, kurios autorius
yra jaunas muzikas Benjaminas
Gorbulskis. Libretą operai eilėmis
parašė P. Raščius ir V. Grivickas.
Veikale išjuokiami praturtėję lietu
viai išeiviai, o juos rodant Lietuvo
je, pašiepiamas ir nepriklausomos
Lietuvos gyvenimas, šį pastatymą
gerokai iškritikavo Lit. ir Meno kri
tikas, pareikšdamas, kad “Frank
Kruk” reikėtų vertinti kaip naujo
tipo muzikinį-sceninį kūrinį —
satyrą, nepretenduojančią į di
džiąją operą” (Lit. ir Menas, Nr. 26,
1959).
2. Kalmano operete “Silva”, rež.
R. Andriejevas, dirigentai J. Indra
ir S. Graužinis.
3. J. Grušo pjesę “Vedybų su
kaktis”, rėžis. H. Vancevičius. Vei
kale pavaizduojama dviejų brolių
— klastingo ir tauraus — konflik
tas. Tomas (vyr. brolis), neteisėtai
grobstydamas valdišką medžiagą,
pasistato vilą, puikiai įsikuria ir
veda. Jo brolis, Andrius, begaben
damas savo broliui statybinę me
džiagą (nežinodamas, kad ji yra pa
vogta),pagaunamas ir dėl brolio
Tomo klastos nubaudžiamas kalėji
mu. Atlikęs bausmę, po penkerių
metų grįžta atgal, kaip tik tuo lai
ku, kai Tomas ruošiasi minėti ve
dybų sukaktį. Prasideda ginčas.
Andrius, savo motinos, Tomo, jo
žmonos ir uošvio akivaizdoje, iške
lia Tomo padarytą jam baisią
skriaudą, iškelia Tomo nesąžiningus
darbus ir graso skandalu svečių
akivaizdoje, šie Andriaus kaltini
mai atrodo neįtikėtini, nes iki šiol
Tomas turėjo gerą vardą ir apie jo
klastas beveik niekas nežinojo. To
mas užsigina ir susidaro įspūdis,
kad neteisingas Andrius. Tik kai
pastarasis pagraso parodysiąs do
kumentus, kuriais įrodysiąs visas
Tomo klastas, Tomas prisipažįsta
grobstęs stambią “socialistinę nuo
savybę” ir, norėdamas išsigelbėti,
išsižada net savo žmonos, kurią ki
tados, kol ji buvo dar netekėjusi,
mylėjo Andrius.
Kauno Jaunojo žiūrovo teatras
1959 m. pastatė tik vieną veika
lą — R. Mikalauskaitės insceniza
ciją “Duokit jiems sparnus” pagal
M. Sluckio knygą “Geri namai”, rė
žis. P. Likša. Tai iš visur surinktų
prieglaudos vaikų tema, kuri po II
pas. karo ir ok. Lietuvoje gana ak
tuali.
Po šio pastatymo J. ž. teatras sulikviduotas ir jo vieton įkurtas mi
nėtasis Kauno Valst. dramos teat
ras pastatęs Binkio G. Repeticiją
ir kt.

Šiaulių dramos teatre pastatyti šie
nauji veikalai:
1. Gunaro Priedės (latvių dramaturgo) drama “Nors ir ruduo”, rež.
latvė V. Vacumiece. Dramoje vyks
ta “apmąstymai apie tarybinį žmo
gų, apie tai, kaip jis turi pragyven
ti savo gyvenimą, kad sutiktų der
lingą, gražų rudenį, kad nebūtų
gaila tuščiai prabėgusių metų”
(Lit. ir Menas, Nr. 6, 1959).
2. H. Pfeifeio pjesę “žibintų šven
tė”, rež K. Tumkevičius. Turinyje
— meilė dviejų jaunuolių: papras
tos mergaitės japonės ir gydytojo
amerikiečio. Jų meilė prasidėjo Na
gasaki miesto griuvėsiuose, “kai
dar girdėjos sužeistųjų aimanos,
susiliejančios į sukrečiantį protes
tą prieš karo siaubą, prieš atominę
bombą. Abu jaunuoliai kovoja ne

Graborius Frank Kruk reklamuoja savo laidojimo įstaigos grabą. Scena iš ok. Lietuvoje
pastatytos komiškos operos "Frank Kruk" pagal to pat vardo Cvirkos satyrinį romaną.
A scene from a comic opera "Frank Kruk", in occupied Lithuania.

tik už savo asmeninę laimę, bet ir
skelbia karą visiems, kurie nenori
matyti saulės šviesos, slepia savo
širdyje nesuvestas kruvinas sąskai
tas” (Lit. ir Menas, Nr. 38, 1959).
3. Ramešo Mechta (indų dramai
turgo) pjesę “Kas kaltas”, rež. K.
Tumkevičius.
4. L. šaragodskio ir J. Korbino
vodevilį “Pavasario sielvartai”, rė
žis. Stasys Paska.
Panevėžio dramos teatre pastatyta:

1. Eduardo de Filipo komedija
“Mano šeima”, rež. J. Alekna.
2. G. Skulskio (ruso) drama “Tik
roji moteris”, rež. V. Blėdis. Veika
le vaizduojama moters egoistinės
pastangos išgarsėti savo vyro sąskaiton; jai “rūpi, kad jos vyras
išbandytų savo sukonstruotą lėktu
vą, kurio tinkamumu dar pats abe
joja. Jei bandymas ir skridimas pa
vyks — vyro garbės spinduliuose
suspindės ir ji. Jos manymu, šis
tikslas pateisina visas priemones”
(Lit. ir Menas, Nr. 20, 1959).
3. S. Fiheiredo (brazilų drama
turgo) pjesė “Lapė ir vynuogės”
(“Ezopas”), rež. J. Miltinis. Pjesės
veiksmas vyksta antikinėje Elado
je, bet veikalo autorius seno siuže
to pagrindu sprendžia “aštrias
šiandienines kapitalistinio pasaulio
problemas” (Lit. ir Menas, Nr. 37,
1959). Veikalo centre Antikos filo
sofas ir pasakėčių autorius Ezopas
pavaizduotas aplinkoje, “kurioje
jis vertinamas tik kaip sąmojingas
vergas, kurioje už tiesos žodį gali
ma susilaukti mirties bausmės, turi
šių dienų buržuazinę visuomeninę
potekstę” (ten pat). Iš šio nusaky
mo lengva pastebėti bolševikiška
dialektika: juk beveik tik komunis
tiniam režime už tiesos žodį galima

susilaukti mirtes bausmės, bet ano
je citatoje, kaip ir iš viso, tatai pri
metama “kapitalistiniam” pasauliui.
Klaipėdos dramos teatre pastatyti

trys nauji veikalai:
esto E. Vaiguro drama “Dvejos
Vedybos”, rež. A. žadeikis; kinų
dramaturgo Cao Jui drama “Taifū
nas”, rėžis. V. Jasinskas; ispanų
dramaturgo Lope de Vega pjesė
“šokių mokytojas” (Apskritai, apie
Klaipėdos teatro veiklą sovietinė
ok. Lietuvos spauda kažkodėl duo
da labai mažai žinių).
Marijampolės dramos teatras (pra
dėjęs veikti 1956 metais) turėjo
šiuos naujus pastatymus:
1. Skribo ir Leguve (pranc.) ko
medija “Meilės beieškant”, rėžis.
S. čaikauskas.
2. V. Adomėno 4 v. komedija
“Užvis sunkiausia”, rež. S. čaikaus
kas. Veikale vaizduojamas kolchozi
nis gyvenimas. Agronome myli kol
chozo pirmininką, bet ji myli ir
darbą bei turi pareigos jausmą, pa
sisako už naujoves. Kolchozo pir
mininkas, išvedęs kolchozą iš atsi
likimo, irgi darbštus, tik jis daug
darbų organizuoja nelaiku ir vykdo
tokiomis priemonėmis, su kuriomis
nenori sutikti kolchozninkai. Jie
nevengia ir šunkelių, kad tik pir
mautų, kad tik pastatytų ‘ant savo’.
Dėl to neturi laiko pagalvoti nė
apie vestuves. Ir jis myli agronomę,
tačiau nepatenkintas, kad ji akiplė
ša, kad tiesą žeria į akis. Komedija
baigiasi vedybomis (žiūr. L. ir M.,
Nr. 19, 1959).
3. A. Lijves (esto) pjesė “Naujų
jų Metų naktį”, rež. S. čaikauskas.
Veikalas sprendžia “tikrosios žmo
gaus vietos gyvenime problemą”. Jo
turinyje — “klystančio ir parpuoluNukelta į 17 psl.
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LIETUVOS, Lenkijos ir kt. sąjunginė kariuomenė sumuša kryžiuočius ir jy talkininkus bei
samdytinius ties Žalgiriu 1410 m. liepos 15 d. (Piešinys iš filmo "Lietuva — Europos
nugalėtoja", kuriai medžiagą surinko ir tekstą parašė Alg. Gustaitis, o ekranui pritaikė

ir fotografavo P. Jasiukonis). '
The victorious troops of Lithuania and Poland during the battle of Gruenland against
the Teutonic Knights, July 15, 1410.

kalbomis. Apie Žalgirio kautynes,
toje vietoje statomus paminklus bei
sukamą filmą pagal Sienkevičiaus
romaną “Kryžiuočiai” rašė šių me
tų balandžio ir birželio numeriuo
se. Gaila, kad visa propaganda vie
našališka: niekur neminima nei
lietuviai, nei Vytautas — tų kauty
nių vyriausias karo vadas. Tokio
istorijos klastojimo meisteriai iki
šiol tebuvo komunistai.

ŽALGIRIS
Laimėtojai

Minėjimai ir klastojimai....

Žalgirio pergalės 550 metų sukak
tį mini lietuviai ir lenkai, Kokios
vienų galimybės ir kokios kitų?
Lenkija sukaktį mini plačiausiu
vastybiniu mastu, kai Lietuva (oku
puota), atrodo, tesiunčia į sukak
ties minėjimą tik savo delegaciją.
Okupuotoji Lietuva, žinoma, tiek
tegali minėti, kiek jai tatai leidžia
okupantas.
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r minėtojai

Visa laisvoji ietuvių spauda su
kaktį atžymi kiek galima plačiau ir
vaizdingiau. Chicakos lietuviai, Da
riaus-Girėno minėjimą sujungę su
Žalgirio sukakties minėjimu, pada
rė didelę demonstraciją.

Kaip Žalgirio kautynes savo pro
pagandai naudoja lenkai, ryškiai
matome iš Varšuvoje leidžiamo mė
nesinio žurnalo Poland, lenkų, ang
lų, prancūzų, vokiečių ir ispanų

Paminklas kautynių vietoje
Žalgirio vietovės išpuošimo pro
jektų konkursą yra laimėję lenkai
iš Krokuvos: skulpt. J. Bandura ir
arch. W. Ceckiewicz. Jų priežiūroj
padarytas granitinis paminklas su
dviejų riterių veidais, 90 pėdų aukš
čio plieniniai stulpai su rodyklėmis,
kur kokios kariuomenės buvo. Pla
ti aplinka, lyg banguojanti jūra
marmure, žiūrovui padės susidaryti
įspūdį. Paviljone išdėtos informa
cinės žinios. Ten pat didelis relje
finis žemėlapis. Amfiteatras. Jo
papėdėje meno ga,erija. Galerijos
viduje yra ir kino teatras.
Sakoma, būsiąs saugomas ir ma
žutis vokiečių akmeninis lyg ir
antkapis, pastatytas ten žuvusiam
jų magistrui von Jungingen atmin
ti. Pralaimėjimo “paminklas”.

Spalvotas filmas pagal...

...Sienkevičių? Rodos, taip. Filmo
premjera turėjo būti liepos 10. d.
Lenkų vyriausybė filmui metė mil
žiniškas sumas, talkininkais ir sta
tistais dalyvavo ištisi lenkų karino^
menės daliniai. Kaip filmas atrodo,
kiek jame tiesos ir kiek melo, ne
žinia, nes jis nepasiekė JAV, ir ne
žinia, ar pasieks.

Iš Krokuvos — ugnis j Žalgiri,
o iš Vilniaus?

Lenkai iškilmes pradėjo 10 dienų
prieš liepos 15-tą. Iš Lenkijos isto
rinės vietovės, Vavelio pilies Kro
kuvoje, nuo Jogailos kriptos motociklistai vežė ugnį į aukurą Žalgiry
je. Liepos 15 d. iškilmėse numaty
ta apie 100.000 dalyvių, jų tarpe ir
atstovai iš Lietuvos. Po paminklu
padėtos urnos lenkų karių pelenų,
žuvusių “dėl Lenkijos ir kitų tautų
laisvės” O Vytautas minėjimo iš
kilmes stebėjo gal tik iš senolių
vėlių aukštos menės, su savo ka
riais girkšnodamas senų amžių mi
dų ir apgailėdamas palikuonis, ku
rie kacapų diriguojami stato tokius
filmus, kaip “Kalakutai”.
Tikri kalakutai...
(a g.)

Detail of the Gruenwald battle monument, showing
faces of the Knights.

ŽALGIRIO PAMINKLO, lenky pastatyto, bendras vaizdas (plačiau žiūr- tekste 14 psl).
PANORAMIC VIEW of the monuments at Gruenwald which commemorate the defeat
of the Knights of the Cross by Vytautas the Great.
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KOVOJANTIS VYTAUTAS, dail. Jurgio Juodžio paveikslas. Vytautą kaip Žalgirio kautyniy
kovotoją ir mūšio nugalėtoją yra piešę ne lietuviy, bet ir lenkę dailininkai (Mateika),
tik nežinia, kokiais politiniais motyvais jie Vytauto nemini 550 m. sukakties minėjįme.
FIGHTING VYTAUTAS THE GREAT. Painting by J. Juodis.

Jogaila, kurį lenkiškam filme "Kryžiuo
čiai" vaidina akt. Emil Karewich.

King Jogaila, played by Emil Karevich
in the Polish film "The Crusaders", based
on Sienkiewich novel.

MYKOLAS VAITKUS

DIDYSIS TYLUSIS
Vienas iš paskutiniųjų mohikanų

Tai — arkivyskupas metropolitas
Juozapas Skvireckas. Vadinu jj
čia didžiuoju Tyliuoju. Toks man
susidarė įspūdis iš viso jo gyveni
mo. Tikiuos, su tuo vardu sutiks ir
visi, kur Skvirecką arčiau pažino.
1959 gruodžio 3 jis pabaigė savo
žemės kelią, ilgą-ilgą, nes 86 metų.
Retam kam tenka tiek daug metų
išgyventi, o dar daug retesniam
kam visą tokią eilę metų pripildyti
tokių didžių darbų ir visa tai atlik
ti tyliai-tyliai...
Kai perskaičiau laikrašty jį mi
rus, pajutau, lyg kad didingoj ka
tedroj, kur belikę tik trejetas_ dar
neužgesintų didžiųjų žiburių, urnai
užgesinta pats svarbiausiasis — ir
iš karto daug tamsiau pasidarė, ži
noma, ne kiekvienas lietuvis tokį
įspūdį gavo, kadangi ne kiekvienas
lygiai aiškiai vaizdavos, ką tame
veliony turėjome — tad per jo mir
tį praradome.
Man teko arkivyskupą Skvirecką
nuo 1903 m. rudens ligi 1944 m. ru
dens iš arti ar iš kiek tolėliau ste
bėti, tarpais jį stipriai mylėti, kar
tais kiek pasipykti, stengtis jam
priešintis, atvėsti, atitolti ir vėl
priartėti, bendrai darbuotis, kart
kartėmis apie įvairius dalykus išsikabėti, susirašinėti. Stengiaus vi
suomet kritiškai į jį veizdėti — o
vis tik tekdavo vis ir vis pajusti ir
pripažinti didelę jo asmenybes jė
gą—stiprią valią, aiškų protą, dide
lę žiniją, įnirtusį darbštumą, kilnią
nors gal kiek santūrią žmonėms
širdį, gryną sielą. Ir dabar ne panegyrikas plūsta iš po mano plunks
nos, o reikiamai šaltas svarstymas.
Tačiau vis tik negaliu apsiginti nuo
lydinčio šį rašymą šilto pagarbios
meilės jausmo bei šviesaus liūdesio,
net skausmo: taip, šitoji mirtis pa
teikė mums tikrą, didelį nuostolį,
kurį ne vien protu įvertinu, o ir
širdim jaučiu. Atsitraukė visam iš
mūsų tarpo vienas iš paskutiniųjų
nedaugelio įžymiųjų, kur augo ir
brendo dar “Aušros” spinduliuose,
o pradėjo įtakingai veikti sparčiai
atgimstančioj tautoj, draug su Smetonais, Kairiais, Vaižgantais, Stau
gaičiais, Gustaičiais, Margaliais,
Paltarokais, Aleknom ir kitais to
kiais... O kiek iš jų bėra mums iš
likę gyvųjų tarpe? Iš čia vardais
suminėtųjų — vien tik Kairys, tas
irgi “tylusis”, nors ir kovotojas...
čia norėčiau dar paminėti vieną ty
lųjį, ne iš mažųjų, kurs irgi be
triukšmo kovojo dėl Lietuvos kultū
ros, būtent, vien teptuku: tai —
Adomas Varnas. Atleiskite kiti, ku
rių čia nepaminėsiu, iš maždaug to
pat dešimtmečio (1870-1880), nes
tai ne mano čia uždavinys apie vi
sus ką nors parašyti. Rūpi man čia
Skvireckas ir jo pašaukimo bendra
amžiai ir tai ne iš paprastųjų karei
vų... žvalgaus savo atminty ir iš jų
beprisimenu du. Vienas, be galo ty
liai ėjęs per gyvenimą, bet visą
laiką uoliai darbavęsis, tyliai, bet
ištvermingai, drąsiai ir griežtai ko
vęsis su savo idėjų priešais ir daug,
bet vis tyliai kentėjęs, vyras, kurs
pats netrimitavo sidabro trimitais
apie savo žygdarbius, bet kurio pa
tys darbai bei kovos garsingai skel
bė ir skelbia pasauliui: štai didvy
ris, kankinys, šventuolis! Tai didy
sis vyskupas Teofilis Matulionis.
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Dabar antrasis:
bbbaigiąs de
vintą dešimtį savo amžiaus, ilgame
tis tylus, bet vaisingas darbininkas
Kristaus dirvoje, profesorius ir ar
kivyskupijos generalvikaras, prela
tas Kazimieras šaulys. Ir tai —
maždaug visi dar gyvieji didžiojo
mūsų Tyliojo amžininkai. Liūdna...
žinoma, mums, stovintiems netol jų
savo amžium, gimusioms devinta
jame praeitojo šimtmečio dešimt
mety. Nedyvai, kad ilgesingai krei
piamės į praeitį, kada anie švytu
riai visu intensyvumu švytėjo, o
mes jaunesnieji mielai jų spindu
lius gėrėme.
Mūsų pirmosios pažinios

1903 metų rugsėjo pradžia. Leng
va širdim, smalsia mintim lekiu
traukiniu į Kauną, į žemaičių semi
nariją, į tą naują, įdomų pasaulį.
Bet iš šaulių dar užsuksiu į Kurtu
vėnus pas buvusįjį savo kapelioną
mylimąjį kleboną Joną Visbarą,
kurs kviečiamajame laiške prane
šė: rasi pas mane ir vieną savo bu
simąjį profesorių Juozapą Skvirec
ką.
Kurtuvėnai. Klebonija. Valgoma
sis. Klebonas, aukštas, lieknas, vy
riškai gražus, švytėte švytįs nuo
stabiai draugišku nesentimentaliu
šypsniu, jo brolis Feliksas, politech
nikas, žėrėte žėrįs jaunu grožiu bei
šauniai saguota uniforma, ir mes
keletas kitų pilkųjų stovim aplink
stalą ir laukiam. Netrukus įeina ir
laukiamasis - profesorius Skvirec
kas. Aš akimis kibte prie jo priki
bau. Tai štai busimasis vienas ma
no mokytojas!
Pirmasis įspūdis — kažkas liek
na, šviesu, jauna, gražu. Vidutinis
stotas, šviesūs truputį garbiniuoti
plaukai, grakšti galvutė, švelnūs,
dailūs bruožai, šviesiai žydrios
akys. Mergaitiškos lūpos vos jau
čiamai, kukliai šypso. Bet visa po
vyza rimta, ir žiaunos tvirtais su
kąstos, nors gana švelnus smakriu
kas tartum neliudija kieto ryžtin
gumo. šneką sąmojingai ir suma
niai pina beveik vienas šeiminin
kas, gausingai į tą vainiką įsipinant jaunajam politechnikui. Paše
riama juokų. Mes kiti gana laisvai
juokiamės. O Skvireckas — vien lū
pelių kerčiukėm. Į šnekos upelį jis
retai tesiterpia, o ir tai trumpam
ir paprastais, aiškiais posakiais. Iš
viso — laikos tartum kiek atokiai
nuo draugijos, tartum
atsargiai
duoda justi tvirtą, sąmoningą rim
tumą, nors to pats ryškiau ir ne
pabraukia, netgi pasilieka kuklus,
net tartum nedrąsus. Per visą tą
susitikimą nė žodeliu su manim nepersimetė, regis, nepasisveikino nei
(jau tikrai) neatsisveikino. O kiti
kunigai, net kai kurie profesoriai
paprastai stengdavosi santykiuose
su klierikais (netgi vien kandida
tais) susipažinti, kiek suartėti, pa
drąsinti, parodyti palankumo. Taip
ir palikau Kurtuvėnus su Skvirec
ku, nešdamasis į Kauną įspūdį:
tylus, rimtas, santūrus, nuošalus...

štai ir seminarija. Viskas nauja,
keista, įdomu. Dūzgia lyg avilys —
tiek tų gyvų, greitų, linksmų jau
nuolių. Kiek apsižvalgęs, imu žvilg
čioti į aną nuošalų, kuklų, dviejų
aukštų namuką, kur gyvena mano
naujoji pažintis - profesorius Skvi

reckas. Norėčiau, kad toji pažintis
nenutrūktų. Bet dar nedrįstu pas jį
eiti. Klierikai pasakoja jį esant ga
na vienišą, nelabai temėgstant ben
dravimą, juo labiau bičiuliavimąsi
su moksleiviais, tačiau esant vi
suomet mandagų ir priimant lanky
tojus korektiškai maloniai, tik
esant trumpakalbį, nes nemėgstant plepėt apie niekus.
šeštadienių popietės. Bene ket
virtą valandą einame į erdvią seną
seminarijos bažnyčią, apytamsę ir
tylią, kur senovinėse sunkiose
klausyklose sėdi rinktiniai, o iš
šalių ilgesnės ar trumpesnės eilės
klierikų, rimtų, net susijaudinu
sių, atgailojančių. Ilgiausios eilės
prie mylimojo profesoriaus Henriko
Lovmianskio, o gal ne trumpesnės
ir prie Skvirecko:
šį klierikai
mėgsta už tikslius sprendimus, aiškius-praktiškus patarimus bei pa
raginimus — visa gražiai paremta
š. Rašto posakiais. Tuoj pasirodo,
kur profesoriaus Skvirecko mintis
bei širdis susitelkusi, ką patvirtino
ir visas jo gyvenimo darbas.
Nors savo dvasios negandais ge
bėdavau
dažniausiai
pavarginti
švelnųjį karštaširdį Lovmianskį,
bet kartais išdrįsdavau stot ir į
Skvirecko eiles. Ir pajusdavau tai
pat, ką ir kiti: čia aiški galva, ra
mus, bet tvirtas autoritetas, tikslus
gražių š. Rašto posakių pritaiky
mas, taip, jog pajunti sieloj kažko
kią šviesą ir harmoniją.
Bet kokį įspūdį padarytų tas rim
tasis tėvas pas save namie? koks
atrodytų jis tenai?.. Ne dieną ir ne
antrą jau ryžinėjaus nueiti pas jį,
kaip kad nueidavau pas jo draugą,
o savo kapelioną Visbarą, gerbiamo
bei mielo autoriteto spinduliuose
pasišildyti. Galų gale ryžaus ir nu
ėjau. Skvireckas pats atidarė duris
ir pažvelgė į mane, matyti, nelabai
tenudžiugęs, bet stengdamasis būti
korektiškai malonus. Kiek atsime
nu, nepaprašė sėstis. Nepaisant ma
no neprityrusių pastangų įtraukti
šeimininką į elegantišką konversaciją, taip ir nepasisekė ilgėliau pa
sisvečiuoti. Aiškiai supratau rei
kiant skirtis, o jis nė nebandė pa
ilginti vizitą — tad gavau pasakyti
sudie ir padaryt išvadas. Būčiau
norėjęs, kad jis paprašytų dar kuo
met apsilankyti (kaip būtų padaręs
ne vienas kitas kunigas), bet Skvi
reckas to nepadarė. To eksperimen
to galutinai dar neatbaidytas, ban
džiau dar kartą pas jį apsilankyti,
šį kartą jau su tikru reikalu: visai
dar neprityręs teologijos labirintuo
se, nors tuokart jau buvau antrus
metus seminarijoj ir klausiaus do
rovės mokslų, atsidūriau prieš vie
ną moralinę problemą, kuri man
atrodė neišsprendžiama, — tad ry
žaus ją pateikti Skvireckui, kad
išspręstų.
Nuėjau ir pasisakiau ko atėjęs.
Profesoriui mano sunkus klausi
mas, matyti, pasirodė visai nepai
nus, ir jis beregint jį perkirto, kaip
Aleksandras Gordijo mazgą kalavi
ju. Nesvyruodamas, aiškiai, galuti
nai. Lyg būtų tokius niekniekius
seniai raižęs. Toks jis buvo ir vė
liau gyvenime, kai tekdavo tokius
dalykus spręsti. Galvą turėjo. Ir ne
bet kokią: aiškią, tikslią, šaltą,
griežtą. Buvo pratęs dalykus svars
tyti vienas pats, ramiai, nuodugniai.
O kai tekdavo numonę pareikšti,
tai jau nemėgdavo plačiai diskutuo
ti, juoba ginčytis. Taip — taip, ne
— ne! Ir nutildavo... didysis Tylu
sis. O žinodavo jis daug bei tiks
liai, ne vien iš savo srities ar šiaip
jau iš knygų, o ir iš gyvojo gyveni,
mo ir tai iš įvairių sričių, kartais
visai tau netikėtų. Akylas buvo ir
plačiom akim veizdėjo
aplink.
Rods, neką teturėjo matyti, o žiū

rėk - bus labai daug pastebėjęs —
tik stebėkis.
Mes klierikai savo mažajame se
minarijos pasauly gyvenome neuž
simerkę ir per kelerius metus ge
rokai apsipažindavome su juo — su
draugais, o ir su viršininkais bei
profesoriais; ko patys negalėdavo
me pastebėti, apie tai papasakoda
vo jų patarnautojai, sekretoriai ir
k. p., o mes jųjų bei savo pastabo.
mis pasidalindavome su kits kitu.
Apie Skvirecką sužinojome, jog
jis beveik visuomet būna namie,
skaito bei rašo. O ką? Ir tai vei
kiai nugirdome: esąs pasinešęs iš
versti visą šventąjį Raštą lietuviš
kai! Nebūdavo matyti, kad jis daž
niau išeitų į miestą, net dažnai ar
ilgai vaikščiotų po seminarijos so
dą. Vaikščiodavo arba vienas, arba
su artimu kolega profesorium Hen
riku Lovmianskiu. Iš šalies žiūrint,
nebūdavo galima pastebėti, kad
Skvireckas kuomet pasikarščiuotų,
pajuokautų,
besikalbėdamas
su
draugu; šnekėdavo vis rimtai, ne
garsiai, be gyvesnių mostų, leisdadamas daugiausia kalbėti antrajai
pusei, kuri gražiai ir naudodavos
proga — gyvai, judriai, pamostaguodama, iškaitusi, raiškia mimika.
Toks pat tas Tylusis būdavo
anuomet ir atostogose. Teko bene
1907 m. draug su juo praleisti gerą
atostogų galą žemaičių Darbėnuo
se pas kun. Visbarą. Nemačiau, kad
jis būtų išėjęs kur tolėliau pasi
vaikščioti (o buvo kur); net aplink
kleboniją ar bažnyčią nepasisukinė
davo; vien į bažnyčią nueidavo ir
į kleboniją sugrįždavo, kur, paval
gęs draug su mumis, vėl užsidary
davo savo kambary įsimiręs dar
buotis. Prie stalo buvo mandagiai
tylus, o jei prabildavo, tai trumpai
drūtai ir vis rimtai.
Beje, apie tą jo nuolatinį darbą
ėjo kuždesys, dabar jau tikresnis:
verčia š. Raštą! Tardavome tuos
žodžius su nemaža pagarba, kadan.
gi ir tuomet jau truputį nujausdavome, jog tai didelis ir drąsus už
simojimas. Dabar, po 57 metų, gy
viau suprantu, jog neklydome.
šv. Rašto vertėjas

Jau vien š. Rašto dydis, štai tu
riu rankose vieną anglišką jo laidą,
sutalpintą vienam tome didoko (in
8°) formato. Kiek, manote, yra čia
puslapių? Na gi — bemaž pusant
ro tūkstančio! Jei tai būtų lengvo
turinio knyga ir nereikėtų rūpintis
tikslumu bei stilingu estetiškumu,
— ją išversti nebūtų toks jau žyg
darbis. Dabušis, Sužiedėlis, Talmantas ir kiti tokie yra išvertę ir dau
giau puslapių (NB: čia neliečiu jų
vertimų vertės, vien puslapių skai
čių). “Lengvai” verčiant, galbūt,
nebūtų sunku vieną anokį puslapį
išversti per pusantros valandos,
taigi — visą didžiulę knygą per
maždaug 450 dienų, darbuojantis
kasdien po penkias valandas.
Betgi taip “lengvai” versti šv.
Raštą visai neįmanoma, šv. Raštas
yra paties Dievo žodis — tad ne
apsakomai brangus tikintiesiems.
Jie privalo jį turėti išverstą labai
tiksliai, aiškiai, patraukliai, stilin
gai kad būtų galima lengviau pajus
ti Dievo dvasios dvelkimą.
Lengva pasakyti, o kaip sunku
atlikti! Tarp tų poros ar trijų
tūkstančių vertimų, kurie yra įvai
riomis kalbomis paskelbti, ar daug
rastume tobulų?
Kodėl gi taip? Mat, iš gero šv.
Rašto vertėjo reikalaujama svarbių
privalumų; paminėsim svarbiau
siuosius:
1) šv. Rašto vertėjas turi būti
nemažas lingvistas. Pirmykščiai š.
Rašto tekstai yra parašyti trimis

kalbomis: senhebrajiška, sirochaldajiška, arba aramajiška, ir nebeklasiška graikiška. Koks ilgas laiko
tarpas!Nuo Mozės per pranašą Sa
muelį, karalių Dovydą bei Saliamo
ną, per Izają ir kitus pranašus, per
pobabiloninius rašytojus, galop —
per evangelistus.
Nuo maždaug
1500 metų prieš Kristų iki pirmojo
krikščionybės amžiaus galo! Per
tokį ilgą laikotarpį kiek turėjo pa
kitėti minimosios kalbos! Į tuos
pakitimus vertėjas turi gerai atsi
žiūrėti.
2) Vertėjas turi gerai mokėti ir
poklasikinę lotynų kalbą, kuria iš
verstas šv. Raštas,nuo senų seno
vės oficialiai vartojamas šv. Kata
likų bažnyčios.
3) Negana vertėjui mokėti tas
pagrindines kalbas: jei nori kuo
geriausiai suprasti šv. Rašto teks
tus, jis privalo būtinai susipažinti
ir su geriausiais įvairių naujųjų
kalbų vertimais, kaip štai vokiečių,
prancūzų, anglų, rusų, lenkų.
4) Jam būtina gerai apsipažinti
ir su kitais lietuviškais katalikų ir
nekatalikų vertimais.
5) Kadangi šv. Raštas rašytas la
bai tolimais bei įvairiais laikais,
kadangi kalba apie labai senus įvy
kius įvairiuose tolimos senovės
kraštuose su maža panašiom į mū
siškes kultūrom, — vertėjui opiai
privalu gerai pažinti anų kraštų ge
ografiją, istoriją, žmonių buitį, pa
pročius, pasaulėžiūrą ir t. p.
6) Na, kas be ko — vertėjas turi
gerai mokėti kalbą, į kurią verčia.
Ar metropolitas - arkivyskupas
Juozapas Skvireckas gerai atitiko
tuos reikalavimus? Seniai svarstau
tą klausimą ir priėjau išvadą: taip,
Skvireckas turėjo visas svarbiąsias
gero šv. Rašto vertėjo kvalifikaci
jas. žinoma, lietuviai kalbininkai
bei literatai ras, ką vertėjui prikiš
ti. Bet reikia suprasti tą vyrą. Jis
buvo ūkininkų sūnus ir gimė bei
augo, o ir mokslus ėjo tais laikais,
kada mūsų liaudies kalba dar ne
buvo stipriai apgadinta menkakalbių knygelių bei laikraščių, ne
mokšų moksleivių ir neką už juos
mokšesnių inteligentų, nors ir labai
lietuviškai nusiteikusių. Vadinas,
Skvirecko lietuvių kalbos pagrin
das buvo sveikas. Kunigų seminari
joj lietuvių kalbos mokytojų, taip
pat dvas. iškalbos profesorium tu
rėjo kun. Kazimierą Jaunių. Anksti
ėmė dalyvauti tautiniam atgimime
ir darbuotis plunksna, ir tai visai
vykusiai. Nedyvai tad, kad anksty
vas jo veikalas “šv. Povilas” buvo
visuomenės bei kritikos priimtas
labai palankiai, ir kad žemaičių
vyskupijos kunigija, norėdama tu
rėti dažnesnį nei mėnesinį organą,
pasikvietė redaktorium-leidėju ne
ką kitą, tik Skvirecką (1913).
Teko man tuomet su juo metus
darbuotis toje “Bažnytinėje Apžval
goje”: kalbos dalykuose besąs už
tenkamai pažangus ir mokąs gra
žiai rašyti. Tik po I pas. karo Skvi
reckas nebeskubėjo bėgti lenktyn
su pasileidusią šuoliais kalbos evo
liucija, kai ėmė kaip grybai dygti
kits kitą neigią autoritetai, kai
šiandien darės klaida, kas vakar
buvo dėsnis... Rimtam šv. Rašto
vertėjui nepriderėjo gaudyti kiek
vieną “autoritetų” nusičiaudėjimą.
Jis meilijo palūkėti, iki klausimai
liks tikrai autoritetingai išspręsti,
o ne vien “autoritetingai”. Beje,
Skvireckui toli gražu ne kiekvienas
autoritetas buvo autoritetas.
O kaip su anomis keturiomis
klasikinėmis šv. Rašto kalbomis?
Lotynų kalbą jis mokėjo labai gerai
teoretiškai ir praktiškai (keliolika
metų buvo net jos profesorium
Kauno [žemaičių] seminarijoj). He

brajų (aramajų-sirochaldajų) kal
bą turėjo tinkamai išmokti Peter
burgo dvas. akademijoj, nes kur
sas to reikalavo, o beversdamas
š. Raštą ir bedėstydamas jo moks
lą Vytauto D. un-te kaskart labiau
savo žinias tobulino.
Be to, buvo gerai išmokęs pran
cūzų, vokiečių, rusų, lenkų kalbas,
o senatvėje pramoko net angliškai
— tad galėjo pasinaudoti gerai
siais tų kalbų vertimais kai reikėjo
tiksliau suprasti tamsesnes š. Raš
to vietas.
Ar vertėjas buvo gerai susipaži
nęs su šaliniais mokslais, reikalin
gais geriau suprasti š. R. tekstams,
galima spręsti iš to, kad jis kelias
dešimt metų buvo š. Rašto profe
sorium kunigų seminarijoj ir teo
logijos-filosofijos fakultete Kaune.
Prieš pirm. pas. karą jis buvo jau
numatytas kviesti į Petrapilio dva
sinę akademiją š. Rašto profeso
rium — vadinas, buvo net svetim
taučių laikomas vienu iš geriausių
to mokslo atstovu visoj didžiulėj
Rusijos imperijoj. O kuris kitas, net
iš didžiųjų, šv. Rašto vertėjų galėjo
pasididžiuoti tokiu stažu?
Yra dar kelios ypatybės, kurių
privalo gausiai turėti kiekvienas š.
Rašto vertėjas: tai aiškus kritiškas
protas, mąstymo bei išraiškos tikslumas, kruopštus darbštumas, są
žiningumas. Tų ypatybių Skvirec
kas turėjo iki valiai.
Vadinas, anuometinis kunigas
profesorius, vėliau kanauninkas,
paskiau vyskupas, Juozapas Skvi
reckas buvo lyg šaukte pašauktas
imtis versti visą šv. Raštą pirmą
kartą į lietuvių kalbą.
Bet tai buvo drąsus ryžimasis. Iš
kur paimsi reikiamą didelę sumą
pinigų, arba dėl to kur rasi leidė
ją? Juk gal gi nebus reikiamo skai
čiaus pirkėjų: juk kunigai visi turi
lotynišką ar lenkišką vertimą ir yra
prie jų pripratę; o pasauliečiai in
teligentai šv. Raštu nesidomi; gi
liaudis toli gražu nėra pratusi iš
leisti tokį glėbį pinigų vienai kny
gai, nors ir pačiam šv. Raštui, įsi
gyti. Juk, ana, kiek metų katalikiš
koj Lietuvoj niekas neišdrįso iš
spausdinti visą šventraštį lietuviš
kai, skirtą katalikams!
Pabaiga kitame nr.

TEATRAS PAVERGTOJE
LIETUVOJE
Atkelta iš 13 p-

šio žmogaus (pasidavusio girtavi
mui), per kurį abejingai negali per
žengti kiti tarybiniai žmonės, paki
limas” (Lit. ir Menas, Nr. 42, 1959).

Prošvaisčių nematyti...
Iš čia patiektų faktų, paremtų pa
vergtos Lietuvos sovietinės spaudos
duomenimis, skaitytojai patys gali
matyti, kaip siaura yra teatrinio
gyvenimo kultūrinė skalė, kiek ma
ža lietuviškų veikalų ir kad pasku
tiniu laiku lietuviškos tautinės
dvasios jame ir su žiburiu nesurasi.
Priešingai — nesunku įžiūrėti, kad
perteikiant beveik vien tik sovieti
nes idėjas, kultūrinė teatrų veikla
panaudojama daugiau krašto tauti
nei sąmonei užmarinti, jai sugniuž
dyti. Nematyti nė giedresnių proš
vaisčių. Kova prieš vadinamą “revizionizmą”, kuriam, kaip jau minė
ta, priskiriamas kiekvienas lietuvių
tautinės dvasios pasireiškimas, ve
dama nesumažėjusiu tempu ir to
liau. Gi sovietinės specialios spau
dos bei radijo varoma propaganda
apie krašto lietuvišką - kultūrinį
klestėjimą yra tik įžūlus melas vi
lioti naiviesiems.

KNYGOS IR AUTORIAI
Vytauto Alanto “Tarp dviejų gyve
nimų”

Viena iš gražiausiai, skoningiau
siai išleistų lietuvių tremtyje kny.
gų yra neseniai iš “Draugo” leidylos išriedėjęs Vytauto Alanto roma
nas. Dailininkės Ados Korsakaitės
abstraktinis piešinys viršeliui pasi
žymi įdomiu spalvų deriniu ir nu
jaučiama mintim, nesvetima roma
no idėjai; gražiai išdėstytos nevie
nodo didumo titulinės raidės.
Didesnių ir išsamesnių veikalų
partizaninėm temom tremty nėra
dar gausu. Vieni jų mėgino įžvelgti
istorinę partizanų aukos prasmę, ki
ti — iškelti jų kančių ir nevilties
didybę. Vyt. Alantas savo romanu
“Tarp dviejų gyveninių” tarytum
norėjo pastatyti lietuvių laisvės ko
votojams paminklą. Taip šią knygą,
rodos, ir turėtume priimti: pagar
bos išreiškimą tiems, kurie žuvo,
kad mes “liktume laisvi per am
žius”.
Ar šis paminklas literatūriškai
išskobtas ir nudailintas iki tikrojo
grožio, gali pajusti kiekvienas, tik
tai knygą perskaitęs. Jausmas pri
klausys ne vien nuo autoriaus at
likto darbo, bet ir nuo skaitytojo
grožio supratimo bei literatūrinio
išprusimo.
Sekančiomis mintimis nemėgin
siu teigti ar neigti, o tiktai pasisa
kyti savas mintis, kilusias perskai
čius šį Vyt. Alanto romaną.
Knygai spalvingas siužetas pa
sirinktas iš realaus Lietuvos ant
rojo bolševikmečio gyvenimo (1943,
gal ir 1944 metai). Atėjūnai rusai ir
vietiniai komunistai sudegina ra
mių, pavyzdingų ūkininkų Radvilų
namus, nužudo tėvus, išprievartauja
moteris ir uždaro į kalėjimą Domą
Radvilą, taip pat jo seserį Rūtą, žū
damas nuo rusų durtuvų Domo tė
vas sušunka: “Sūnau, atkeršyk už
mane!” Ir prasideda Domo, Rūtos
bei jų bendrų dienos kovose, tar
tum tarp dviejų gyvenimų: tarp
nuolatinių pavojų miškuose ir pri
siminimų bei svajonių buvusios
gražios laisvės; tarp meilės ir
smurto; tarp žmoniškumo ir žvė
riško linkimo žudyti, sunaikinti,
keršyti. Būdingos dvi romano ten
dencijos: 1. žudyti — savo gyvy
bę apsaugoti, žudyti — gintis; ir
2. žudyti — keršyti už patirtą blogį.
Jaučiama ir trečioji, visuotinesnė
bei kilnesnė tendencija — gintis
nuo atėjūnų, kovoti už savo žemės
laisvę ir nepriklausomybę.
Iš realistinio romano rekalauja
ma precizinės gyvenimo tikrovės.
Autorius, atrodo, turėjo tikros, gy
venimiškos savo knygai medžiagos,
nes čia randame ne tiktai tikslius
antrosios bolševikų okupacijos me
to įstaigų bei karinių-policinių vie
netų terminus, bet ir gana tikslų,
įtikinamą mažesnių ir didesnių ko
vų vaizdą. Tačiau galima pastebėti
trūkumų, autoriui tą medžiagą, gal
autentišką, perduodant, ją perkuriant. Pavyzdžiui. Lietuvoje tebe
vyksta kovos, o jau raudonųjų pul
kininkas įsitaisęs provincijos mies
te su visa šeima; rusų leitenantai
turi patogius butus, prikrautus iš
plėštų gėrybių ir t. t. Nesinori tikė
ti, kad fronto metu okupantai, kad
ir dideli“šiškos”, taip greitai ’’įsi
kurtų”. Taip pat sunku patikėti,
kad Lietuvos miškuose susispietę
gintis nuo pavergėjų beveik vien
inteligentai, štai romano žmonės:
partizanų vadas Domas Radvila —
teisininkas, Rūta — gimnazijos mo

kytoja, Varnalėšas — raštininkas,
poetas, Brūzgaila — profesorius,
Brūzgailaitė — studentė, Nausėda kapitonas, žiogrys — daktaras, ku
nigas Svyrąs — gimnazijos kapelio
nas. Tik suminima, kad “zuikiauti”
išėjo studentai, mokytojai, ūkinin
kai... Veikale plačiau minimas (iš
“žemesnio luomo”) tik vienintelis
ūkininkas — šaunus partizanas Mi
kas Genys, pusiau komiško charak
terio davatka Marė ir užkliudomas
vienas mergišius kaimo bernas.
Neįtikimybių apstų veikėjų cha
rakteriuose. Rūta būtų buvusi labai
įdomus išdidžios, savarankiškos, iš
tvermingos inteligentės lietuvaitės
paveikslas, bet autorius be reikalo
apstatė ją garbintojų būriais. Ją
beviltiškai įsimylėję dr. žiogrys,
kun. Svyrąs, Aušrys, enkavedistų
vadas žerebcovas, ją užpuola mergišius bernas, ją simpatizuoja Varna
lėšas. Nieko būtų ypatingo: meilė
priklauso romanams. Galėtum pati
kėti, kad Rūta buvo beveik įsimy
lėjusi Aušrį, keisto, sudėtingo cha
rakterio vyrą. Bet imi šypsotis, kai
autorius pasakoja kapeliono ir ža
vingosios Rūtos išvyką laiveliu į
ežerą, jų dviprasmišką pašnekesį,
kai autorius Rūtos garbei pakloja
daktaro, Aušrio, iš dalies ir žerebcovo gyvybes.
Komunistiniai herojai visi per
dėm neigiami, išskyrus Aušrį, kuris
švysteli ir šviesesnėmis spalvomis.
Bet jis, mat, lietuvis ir vėliau asiverčiąs, savas kaltes lietuvių tau
tai nuplaunąs naudingu patarnavi
mu, net savo krauju.
Kunigą Svyrą autorius truputį
prievarta valksto į šalto evangelis
to teoretiko ir paskui į šilto, žmogų
suprantančio kunigo apdarą. Galė
jo kunigo persikeitimas būti įdo
mus, gyvenimiškas reiškinys, jei
autorius tarpuose nebūtų kun. Svyro elgesių aiškinęs.

Įtikiną charakteriai yra humaniš
kos daktarės Radvilienės, Miko Ge
nio, Niurkos, Aušrio ir Domo Rad
vilos (kuris pradžioje kiek perdėtai
aukštinamas). Tik Mikas dažnai
kalba tokiu pat stiliumi, kaip moky
tas Radvila. Visiems veikėjams bū
dinga tarpais pakalbėti grynai au
toriaus lūpomis, ypač kai komunis
tai kolioja “prakeiktus fašistus”,
arba kai partizanai mini neapken
čiamus raudonuosius (vis tais bendrais, publicistikoj kartotais ir kar
totais vardais). Dėl pavienių išsi
reiškimų: yra ir labai būdingų, iš
radingų, literatūriškai įdomių ir
“riebių”.

Iš kalbinių Vyt. Alanto keistumų
norisi paminėti šiuos stiliaus ir kal
bos “nenušlifavimus”: per dažnai
vartojama “kažin kaip, kažin ko
dėl, kažin kaip...”; “Jo draugai jį
tūrėjo savotišką didvyrį...” (43 p.),
“tūrėjo save didelį kalbėtoją ir agi
tatorių...” (45 p.).
Veikalo intriga vykusiai sumegz
ta, traukianti skaitytoją gilyn ir gi
lyn, iki pat atomazgos: Radvilų
keršto įvykdymo. Yra nemažai ir
antrinių intrigėlių, kaip Aušrio pa
slaptis, komunisto kaimiečio Niur
kos ir jo Betratės (autorius rašo
Petrūtė) tragedija, Miko ir jo Ane
liutės (rašoma Aneliutė) romanas,
Darmojiedovo dukters Olgos tra
gedija tarp sugedusio tėvo ir skais
čios meilės Varnalėšui (kuris vie
nur vadinamas vargonininko sūnum,
kitur — zakristijono), šuvalovo
šeimos tragedija ir kt. Dėl to kny
ga įdomi, ypač skaitytojui, pirmoje
eilėje ieškančiam intrigų ir netikė
tumų.
Alė Rūta
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— Mirusieji, pasak prel- Krupavičių, —
taip pat rašo istoriją- Kodėl? Ogi todėl,
kad jų kapus puošia savi, tautiniai kryžiai
ir paminklai, juose sava kalba užrašai... O
ką jie bylos metų metais? Gi, kad čia lie
tuviai ilsisi sugulę amžinam polsiui..— O ar mums lietuvio vardas ką nors
reškia? klausė pamokslininkas— Taip, — čia pat ir atsakė- —Tėvynės
meilė — tai Dievo įstatymasTodėl
kas atsižada Tėvynės, tautybės, —nusi
kalsta pačiam Aukščiausiajam Tvėrėjui ir
Jo nustatytiems dėsniams.
— Kapinės, — tolia kalbėjo prelatas,
— tai tikrai esanti istorija. Ne kas kita,
kaip kapų iškasenos pasakė, kas juose
buvo palaidota, kokios tautybės žmonės,
nors jų net antkapiai su ženklais neženk
lino- Tie patys kapai, esą, parodė ir be
žodžių pasakė, kokios kultūros tie žmo
nės buvo, kokį civilizacinį lygį jie gyve
nime buvo pasiekę..Todėl ir lietuviškosios kapinės, esą, te
būnie mūsosios kultūros fiksavimo vietaTegul lietuviški kryžiai ir antkapiai bus
papuošti lietuviškais vardais, mūsų dva
siai artimomis frazėmis ir mintimis. Ypatin
gai vardai tebūna iškalti ir įrašyti tokie,
kokiais mus sena mamytė vadino, o jie
tikrai liudys, kad kapuose ilsisi lietuviai...
O kol gyvi, visi veikime, dirbkime, kovo
kime dėl Tėvynės, dėl Lietuvos ir lietuvio
vardo ateities.

Kapuose dar kalbėjo J. Matulionis, kapų
komiteto pirm., dr. A. Trimakas, Vliko pir
mininkas, Canados Fed. valdžios narys
adv. Maloney ir kt.

šį pavasarį Illinois un-te gavęs
daktaro laipsnį; tai tik antras lietuvis tremtinys,
Chicagoje baigęs medicinos mokslus.
Nuo atvykimo į JAV (1949) Manelis buvo vie
nas veikliausių lietuviškos Chicagos veikėjų; jis
vadovavo pirmai moksleivių at-kų kuopai JAV-se,
taip pat yra steigėjas sporto klubo "Ateitis". Stu
dijuodamas J. M- priklausė ir aktyviai reiškėsi
Psi Chi, Nu Sigma Nu ir Kęstučio korporacijoms,
stud, ateitininkų S-je (Chicagos ir Urbanos drau
govių ir c- valdyybos narys), Lietuvių Studentų
Sąjungoje, Newman klube ir kt.
J. MANELIS, who received his doctor of medi
cine degree at the University of Illinois Medical
School this spring.
Juozas Manelis,

Racine, Wis.,
neseniai atšventę 25 metę vedybinio gy
venimo sukaktį, su sūnumis Algiu ir Vy
tautu. J- K. aktyvus SLA, TMD ir Sandaros
veikėjas, vadovavo vietos ALTo skyriui.
Sūnus Agis, baigęs Wisconsin© un-te che
miją, tarnauja JAV laivyne. Vytautas, bai
gęs to pat univ. žurnalizmo skyrių, dirba
UPI biure Milwaukee, Wis. Jo pastango
mis ne vienas straipsnis apie Lietuvą ar
lietuvius tilpo amerikiečių spaudojeJurgis ir Felicija Kapočiai,

PREL- M. KRUPAVIČIUS sako kalbą Kanados Šv. Jono lietuviškų kapinių šventini
mo iškilmėse gegužės 29 d. Toronte. Kapinės yra Port Credit, prie Queen Eli
zabeth kelio. Iškilmėse dalyvavo dar Vliko pirm. dr. A. Trimakas, J- Matulionis,
kun. T. Placidas, OFM, kun. Riekus, T. Borevičius, SJ, kun. B. Pacevičius ir daug
lietuvių. Kapinės įsigytos šv. Jono Kr- par. kleb. kun. P. Ažubalio rūpesčiuRt. Rev. M. KRUPAVIČIUS at the dedication of St. John's Lith. Catholic cemetary
in Toronto, on May 29th, 1960.
Foto S. Dapkus

i/šium m yniziifii
(ILIUSTRUOTA KRONIKA)

Mr. & Mrs. J. Kapočius, who recently
celebrated their 25th wedding anniver
sary, whith their sons Algis and Vytautas-

TAUTODAILĖS darbai,

sukurti Viktorijos
Tubelienės, Chicago, Illinois. 1933 metais
ji baigė keramikos kursus ir šioje srityje
reiškiasi ne kaip profesionalė, bet kaip
meno mėgėja, savo gražiais darbais papuošdama savo, savo artimųjų namus, o
kai ką išstatydama ir parduoti.
Viktorija ir Bronius Tūbeliai yra veiklūs
senosios ateivių kartos darbuotojai Balfe
ir kt. organizacijose; jie daug padėjo Vo
kietijos stovyklose buvusiems tremtiniams,
nemažai jų atsikvietė į JAV.

CERAMICS by Mrs. Victoria Tūbelis of
Chicago who is also active in Lithuanian
Community.
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PASIRENGĘ NAUJŲ STATYBŲ VAJUI.

|

Nekalto Marijos Prasidėjimo Sesery Kon
gregacijos Rėmėjy dabartinė centro valdy

ba, besiimanti vadovauti naujy

statyby

vajui.
Iš kairės — I eilėj: Sės. M. Augusta —
kasininkė, M- Watkins — viceprm., prel.
P- Juras — pirmininkas, K. Mockus — vicepirm-, Z. Kucinienė — sekr., kun. St.
Yla — dvasios vad.; II eilėj: Pr. Keblinskas, kpt. Wm- Šimkus, Pr. Pauliukonis, V.
Vaitkus, kun. V. Martinkus, V. Kulbokienė, V. Zemaitaitienė, dr. P. Kaladė.

Foto B- Kerbelienė
The Central committee in charge for the
building fund drive for the Immaculate
Conception Convent, Putnam, Conn.

ČIA NE PASLAPTINGAS "viršūniy" pasitarimas, bet vaizdas iš Chicagos ir Illinois

meisterio Povilo Tautvaišos pagerbimo vakarienės Jaunimo centre. Iš kairės: A.
Grumbacher, M. Šimkus, kun. J. Kubilius, A. Zujus, P. Tautvaišas; dr. Daužvardis.
Foto E. Šulaitis
Guests at the supper, honoring P. Tautvaiša, champion in the Illinois^ chess
tournament.
Foto E. Šulaitis

PIRMOJI PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOS Kennebunkporte laida: iš kairės A. Lubus, A. Mureika,

provincijolas J. Gailiušis, direktorius G. Baltrušaitis, Gerardas Jarašaitis, R. Sprindžiūnas;
ll-je eil. Al. Pareigis, R. Sužiedėlis, G- Ivaška, V. Grybauskas, S. Dėdinas ir J. Šeškevičius.

KIELŲ ŠEIMA po mėty gyvenimo Amerikoje padidėjo dukrele Audrone Marija.

Pranciškony gimnazija įsteigta prieš 4 metus centrinam jy vienuolyne prie pat Atlanto,
Kennebunkport, Me. Mokykloje išeinamas kolegijoms ir universitetams paruošiamasis kursas
su sustiprinta lituanistika. Priimami tik lietuviškos kilmės moksleiviai. Prįe mokyklos yra
bendrabutis, kuriame jaunieji auklėjami lietuviškoje ir katalikiškoje dvasioje. Už viską metams
400 doleriy. Yra mokiniy iš visy JAV-biy, net nuo Pacifiko pakrantės, iš Los Angeles.
FIRST GRADUATING CLASS of the Kennebunkport High School whic is sponsored
by Lithuanian Franciscan Fathers.

Emilija Kielienė užpernai atvyko iš ok. Lietuvos- Sūnus Arvydas yra 15 mėty.
Marijonas Kiela verčiasi namy prekyba.
(Privati foto nuotrauka)
Mrs. E. Kielienė, who arrived from occupied Lithuania last year, gave birth
to a daughter, Audronė Marija.
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS pas saviškius atvyko į Chicagą A. Kaušienė su dukrele Irena.
Čia jas matome pasitiktas aerodrome, drauge su vyru Petru Kaušu.
Pastaruoju laiku atvyko jau keletas vaiky pas savo tėvus: į Omahą atvyko Dalia
Kavaliauskaitė, dukters susilaukė čikagiškiai Ripskiai, pas J. ir E. Sirusus — jy 16 mėty
Danutė; per Lenkiją į Kanadą atvyko Teišerskis su 6 mėty dukrele.
Mrs. A. Kaušas and hed daughter Irene, who recently arrived from occupied Lithuania,
is met at the airfield by her husband Peter and friends-

— Kun. J. Švagždys iš Brockton, Mass.,
sumokėjo garbės prenumeratą. Taip pat
garbės prenumeratą sumokėjo dr. St. Pet
rauskas iš Elizabeth, N. J-
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— LD leidykloje ir redakcijoje, prieš iš
vykdamas atostogų į Havajus, lankėsi inž.
Br. Budginas, savo laiku buvęs pogrindžio
kovotojas.

— Buv. Resp. Prezidento dr. K. Gri
niaus žmona su sūnum inž. L. Grinium
lankėsi LD leidykloje ir tarėsi dėl tolimes
nio dr. K. Griniaus atsiminimų leidimo,
l-mas tomas išleistas prieš keletą mėty;
dabar norima leisti sekantys tomai.
— Rašytojas J. Švaistas - Balčiūnas su
žmona, atvykę iš Chicagos ir tuo tarpu su
stoję Santa Monicoje, pačioje Pacifiko pa
krantėje, aplankė LD leidyklą ir redakciją.
Balčiūnai Santa Monicoje rengiasi ir namus
įsigyti.
— LD leidyklą aplankė iš Chicagos at
vykę į Los Angeles "apsidairyti“ grožinės
literatūros vertėjas iš ispanų k. P. Gaučys
su žmona ir L- Dailininky S-gos pirm. dail.
V. Vaitiekūnas .Pastarasis Los Ange'es pa
siliko ilgesniam laikui ir tikisi čia įsikurti.
— Gyvenąs Montrea'yje inž. S. Naginionls, užsimokėdamas prenumeratą laiške pa
geidauja žurnale "daugiau nuotrauky iš
Nepr. Lietuvos gyvenimo bei jos gamtovaizdžiy, taip pat daugiau apžvalginiy
nuotrauky iš įvairių vietoviy. Nežiūrint į
tai, žurnalas yra puikus", rašo-

—Chicagietis veikėjas Ign. Daukus, ap
mokėdamas prenumeratą sau ir Reisgienei
Australijoje, rašo:
"LD žurnalas yra vienas iš gražiausiy ir
geriausiy. Gražios iliustracijos ir įdomūs
straipsniai, kur nėra part, politikos ir ne
apykantos... Tad linkiu geriausio pasiseki
mo LD redaguojant ir leidžiant. Kiekviena
lietuviy visuomenės šeima turėty LD skai
tyti".
— Komp. B. Budriūnas, miesto burmis
tro Poulseno pakviestas, su kai kuriais sa
vo choro dainininkais dalyvavo demokraty
konvencijos koncerto programoje.

— Prieš kiek laiko į Los Angeles atvyko
ir čia įsikūrė V. Bacevičius. Gavęs geresnį
darbą ir įsigijęs rezidenciją, atsikvietė iš
žmoną su trimis dukromis, kurioms kelionę
lėktuvu iš Hartfordo apmokėjo darbovietėVyr. dukra lankys garsiąją Immaculate
Heart kolegiją.
— Dr. J. Juozevičius, Chicagos alkoho
likų ligoninės direktorius, dalyvavo savo
specialybės gydytojy suvažiavime Los An
geles mieste- Paskiau su žmona gyd. A.
Stulginskyte - Juozevičiene susipažino su
gražesnėmis Kalifornijos vietovėmis.
—Dail. Vytautas Stasiūnaitis, kurio ilius
truotą knygą mažiesiems "Algis Trakys ir
taksiukas Šleivys" (Alg. Gustaičio tekstas)
neseniai LD išleido, pradėjo dirbti Encyclo
pedia Britanica Films, Inc-, Chicagos sky
riuje. Jis rengia ir daugiau lietuvišky fil
my, kurios visuomenei bus parodytos šį
rudenį.

— "Lietuviy Dienoms" demokraty tauti
nėje konvencijoje, vykusioje Los Angeles
mieste, atstovavo T. M. Jakutis. Susitiko
su visa eile žymiy demokraty veikėjy- No
ri taip pat stipriau paorganizuoti demokra
tus, kaip kad gerai yra susiorganizavę lie
tuviai respublikonai. Konvencijoj dalyvavo
ir daugiau vietos lietuviy; "Vienybė" įsi
dėjo Cappi Petrash, Petrašiy iš Richmond
Hill, N. Y., dukterį, kuri buvo nuvykusi
kaip NBC radijo tinklo reporteris ir apklau
sinėje eilę politinių asmeny.
— Mr. W- Jekenta, dėstąs Los Angeles
mieste prancūzy kalbą, LD leidykloje nu
sipirko įvairiy knygų ir užsakė LD savo
tėvams Kanadoje.
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— Pr. Vičiulis iš Kanados, užsimokėjęs
už 2 metus prenumeratą, spaudai remti
pridėjo dar $1.60; prie apmokėtos prenu
meratos spaudai remti auky pridėjo po
$1. A. Koje'aitis iš Kanados, J. Stasiukonis
is Chcagos.

—Kun. J. Pragulbickas iš Elizabeth, N.
Jersey, mokėdamas savo prenumeratą,
taip pat apmokėjo prenumeratas dviem
savo draugam Ispanijoj ir Anglijoj-

— Los Angeles gyv. V. Varnas, kuris LD
skaito nuo 1949 m., sumokėjo LD prenu
meratą už 3 metus. Prenumeratą dviems
metams Į priekį sumokėjo — Dr- V. Ma
jauskas iš Detroito, Tėvai Pranciškonai iš
Toronto, J. Raugailis iš Waterburio, J. W.
Savage is Bethsedos, Md-, B- Dapkus iš
Waterburio.
— LD bendradarbė dr- M. AlseikaitėGimbutienė, remiama Moksly Akademijos
Washingtone, išvyko į Europą rinkti me
džiagos savo studijai apie Ryty Europos
priešistorinius laikus; studiją leis amerkiečiai. Šį LD nr. renkant ji lankosi Vilniuje.
— Filmų aktorė Rūta Kilmonytė rugp15 d. pasirodys Los Angeles mieste statomoj operetėj Jermo Kerns "Showboat"
Fi.harmonic auditorijoj; vaidins Ellie rolę
6 savaites Los Angeles ir 6 savaites San
Francisce.

-—Žinomasis architektas J. Mulokas ruo
šia projektą lietuviškos koplytėlės Angelei
ir Jonui Andruliams, kurie tuo nori iš
reikšti savo padėką Kūrėjui už pasiektuo
sius laimėjimus ir kartu pagerbti savo tė
vus. Koplytėlė bus iš italų marmuro ir
bus pastatyta šalia kelio prie jy rezidenci
jos, Fountain, MichAndruliai turėjo savo paviljoną tarpt,
prekybos parodoje Chicagoj, kur buvo iš
statę savo gamintus lietuviškus sūrius. Tokį
paviljoną jie yra pasiryžę turėti ir atei
nančiais metais.
-—BALFas praneša, kad nuo š. m. spalio
1 d. pertvarkomas vaisty siuntimas į Sov.
Sąjungą ir į jos okupuotus kraštus. Nuo
tos dienos visi vaistai privalės turėti re
ceptus, išrašytus soviet, daktarų, su įrašu
"vaistams iš užsienio". Be tokių receptų
vaistų siuntinėliai nebus įteikiami. Todėl
BALFas pataria chroniniams ligoniams etcpasiysti didesnes vaistų atsargas prieš
rugsėjo 1 d., bet tiek, kad nebūty gavėjai
įtarti besiverčią spekuliacija.

—V. Skrinska, SLA 16 kuopos narys ir
Worcester Lithuanian Business Men's As
sociation pirmininkas, rašo, kad "reiktų
ypač remti respublikonus" nes šiais lai
kais tik jų žmogus, išrinktas į prezidentus,
gali užtikrinti "saugumą, gerovę ir tinka
mai vadovauti pasauliui" — panašiai, kaip
kad kadaise kandidatas į JAV prezidentus
Wendell Wilkie padėjo prezidentui A.
Smetonai sudaryti pabėgėliams globoti
fondą etc.
—Dr. Lucija Biržytė, dirbanti mokslinį
tiriamąjį darbą Stanford© un-to Stanford
Research Institute, atvykusi su savo ma
myte iš Palo Alto, Calif., į Los Angeles
miestą, kur dirbo anksčiau, aplankė LD
leidyklą, eilę senų bičiulių, taip pat sve
čiavosi pas dr. ir ponią Naujokaičius jų
naujoje puikioje rezidencijoje Clarmonte,
Calif., kalnuose.
—"Musų siuntinių skyrius persikėlė
Į naujas patalpas:
1169 N- Virgil AveLos Angeles 29, Calif.,
Tel. NOrmandy 2-7805
Vieta yra rajone Santa Monica—Vermount—Fountain—Sunset Blvd. — Santa
MonicaNuoširdžiai prašome lankyti mus ir to
lau ir rekomenduoti savo draugus bei pa
žįstamus.
Nuoširdus ačiū"
LIUDAS REIVYDAS

— V- Lukšis,
gyv.
Bordeaux mieste
Prancūzijoje, naujai užsisakęs LD, rašo:
"LD patinka, gražus žurnalas, kurį nesarmata parodyti ir kitataučiams. Man pa
čiam įdomu pamatyti lietuvių gyvenimą,
kur ir kaip jie gyvena, ką veikia- Turiu
38 metus. Karas mane atskyrė nuo tėve
lių ir kitų lietuviy.
Prieš karą gyvenau šiaurės ryty Pran
cūzijoje. Susirgau. Man duoda mažą pen
siją, nes per karą aktyviai dalyvavau par
tizaniniame sąjūdyje ir buvau nacių ka
lintas. Prieš karą, atsimenu, namie su ki
tais lietuviais skaitydavau Lietuvos Žinias,
Kultūrą, Ūkininką... Dabar, gerai išmokęs
prancūziškai, rengiuosi rašyti1958 m.
buvau su liet, grupe Liurde.
Atrodė,
lyg mūšy vagonas važiuotų kur per laisvą
Lietuvą. Bet čia dabar nėra aplink mane
daugiau lietuviy..."

— Pr. Lavinskas savo spaudos rinkinį
padovanojo Pennsylvanijos un-tui Philadelphijoj. Ten yra dar dr. J. Šaulio visa
archyvinė medžiaga, jo vertingas senųjų
Lietuvos žemėlapių rinkinys ir apsčiai ki
tos lituanistinės medžiagos.
•
Skandinavai šoka lietuvišką "Kubilą"

— Liepos 3 Lewis ir Clark un-te Portlande buvo tautinių šokių festivalis. Jame
dalyvavo tarptautiniai šokėjai iš Washingtono ir Oregono valst.
Iš Saem, Oregon, pasirodė ansamblis,
kuris pašoko liet, šokius "Kubilą" ir "Ma
lūną". Visi šokėjai svetimtaučiai, daugiau
sia skandinavų kilmės. Visi, vyrai ir mo
terys, aukšti, gražaus ūgio, tai sudarė gra
žy įspūdį, kai įžengė į sceną, puikiai pa
sipuošę gerai imituotais liet, tutiniais
drabužiais, nešdami gėlių puokštes bei
valgio ryšulius su užkandžiais. Du jaunuo
liai įnešė Vytautą Beliajy įsodinę į kubi
lą, kuris buvo prikrautas morkų, bulvių,
burokų ir kitų daržovių. Šį kubilą su Beliajum pastatė vidury scenos, o aplink jį
pašoko "Kubilo" šokį. Prieš šokį per gar
sintuvą buvo paaiškinti lietuviy papročiai,
truputis apie lietuvius ir pareikšta padėka
Beliajui už supažindinimą kitataučių su
gražiąja liet, tautosaka bei šokiais- Gru
pė puikiai pašoko "Kubilą" ir "Malūną",
sužavėjusi publiką, kuri garsiai ir ilgai
plojo.
— Vytautas Beliajus šią vasarą važinėja
po JAV
ir
Kanadą mokydamas įvairiy
tauty šokiy, tarp jy ir lietuvišky. Maršrutas
trūks ligi lapkričio 1. Po kelionės ap
sigyvens laikinai Denver, Colo.

ILIUSTRUOTO

REPORTAŽO

KONKURSAS
baigiamas
šiame L. Dienų numeryje. Skaitytojai,
bendradarbiai, vietų redaktoriai, prašomi
aktyviai ir gausiai dalyvauti sprendimeMalonėkite perversti visus metų bėgyje iš
ėjusius LD numerius ir dar kartą patikrinki
te juose paskelbtus reportažus. Balsuokite
tik už vieną. Sąlygas pakartojame:
Sprendimas.
Sprendimo teisę turi visi LD skaitytojai
ir bendradarbiai.
Balsuojama už visus tuos reportažus,
kurie pasirodė "Lietuvių Dienose" 1959 m.
II pusm- ir 1960 m. 1 pusmBalsavimas
Balsuoti kviečiami visi skaitytojai, bendardarbiai redaktoriai ir foto redaktoriai.
Balsams teikiami taškai: skaitytojo balsas
turi 1 tašką, redaktoriaus atsk. mieste —
5 taškus, foto bendradarbio — 3 taškus.
Imkite atviruką ir tuojau siųskite savo
"balsą".

FOTO KONKURSO
davinių pranešime praėjusiame LD per ne
apsižiūrėjimą liko praleista vieno laimėto
jo pavardė, būtent,
G. Penikas, kuriam premija skiriama už
charakteringas momento nuotraukas, pir
moje vietoje atžymint "Stebėtojus" (ji de
dama šio LD nr. 26 psl-

LIETUVIŲ DIENŲ

PIKNIKAS
tradicinė Los Angeles, apylinkių ir
Kalifornijos lietuvių diena
šiemet ruošiama sekmadienį, rugsėjo 11 d.
12:30 vai.
BUENA

VISTA

PARKE,

Burbank,

Calif.,

ten pat, kur būdavo ruošiama ir paskuti
niais metais, pavėsingoj ir erdvioj vietojVisiems dalyviams bus duodami
skanūs lietuviški valgiai ir šalti gėrimai-

Tą dieną bus dovanų traukimas: I dovana
Kelionė į Kaliforniją (arba $100 grynais)
ir visa eiiė kitų dovanų-

ANTANAS F. SKIRIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE
INSURANCE
Kreipkitės

telefonu

NO

4-2919

arba įstaigoje

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29,
Calif.

Asmeniškai piknike dalyvaujantiems ir tu
rintiems lot. bilietėlius skiriama
radijo aparatas ir kt. dovanų.
LD piknikai kasmet darosi gausesni,
į juos atsilanko lietuvių taip pat iš kitų
kolonijų.
Atsilankykite ir Jūs, nes tai gera proga
susitikti su pažįstamais ir iš kitur atvyku
siais lietuviais ir atsigaivinti šiltą vasaros
dieną.

Iki pasimatymo!

LITHUANIAN REALTY
COMPANY
Charles Luksis Realtor
Phone:

EX. 4-2986

3020 Wilshire Blvd.

Mielai patarnauja norintiems pirktiparduoti namus ir sklypus; apdraus
ti automobilius, namus ir kitokj
turtą; gauti paskolas.
Atlieka notaro darbus.
SANTA MONICA, CALIF.

P. V. RAULINAITIS
NOTARY PUBLIC
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. Daro dokumentų vertimus.
Kartu su George S. Bacon, realtor,
padeda parduoti ir pirkti namus.
NO 3-3030

SEN. JOHN F- KENNEDY, Democratic Presidential nominee, with distuingished Lithuanian
leaders, 1958, in Boston, Mass.
J. F. KENNEDY, Demokratę nominuotas į Prezidentus, su lietuviy veikėjais ALT su
važiavime Bostone su liet- veikėjais. Iš kairės: vysk. Brizgys, dr. A. Trimakas, ministeris

J- Kajeckas, J. F. Kennedy, vysk. Padolskis (miręs), inž. A. Chaplikas, A. Devenienė,
K. Mockus, V. Sidzikauskas, LL kom. pirm.
J. Kennedy yra atvejy atvejais susitikęs su iletuviy veikėjais ir tuos momentus LD
žurnalas yra užfiksavęs nuotraukomis (žiūr. keletą 1958 m. LD numeriy).

THE FORGOTTEN NATIONS
By LEONARD VALIUKAS, Los Angeles, California
Twenty years ago the Communist Russian hordes overran the
republics of Lithuania, Estonia and Latvia. Those three peaceful
and freedom-loving countries were among the first victims of the
Soviet Russian aggression. The Communist aggression did not stop
there. During the last twenty years many other nations were en
slaved directly or indirectly by the Soviet Union. Last yea r the
United States Congress, proclaiming in one of its resolutions a Cap
tive Nations Week, listed the nations for us in a frightening and pain
ful litany: Poland, Hungary, Lithuania, Ukraine, Czechoslovakia,
Latvia, Estonia, White Ruthenia, Rumania, East Germany, Bulgaria,
mainland China, Armenia, Azerbaijan, Georgia, North Korea, Al
bania, Idel-Ural, Tibet, Cossackia, Turkestan, North Vietnam, and
others. When shall the list end?
The Communist Russian imperialists not only keep the enslaved
nations in their captivity but also they exterminate, annihilate and
Russianize the peoples. Several nations no longer exist in the prison
of Communist Russian republics. For instance, one hundred per cent
of the entire Chechen-Inguish, Crimean Tartar and Kalmuk people,
including the very oldest men and all the way down to the just born
babies, were done away by the Soviets in 1944. One and only crime
that those people committed against the Soviets was that they had
desired and fought for their freedom and independence and had
wanted to get rid of the Communist Russian yoke.
Lithuania and other nations have suffered greatly during the
last twenty years of the Communist Russian captivity. In Lithuania
alone it is estimated that from 25,000 to 30,000 freedom fighters died
during the uprisings against the Soviets from 1940 until 1952. Until
now the Soviet rulers in Lithuania have carried out seven open mass
deportations of the people to Siberia and other far-off regions of
Russia. These operations were in addition to the systematic detention
and exile of from 2,000 to 3,000 persons monthly. The total number
of those thus far deported from Lithuania to the interior of the Soviet

Russia for slave labor and death , primarily to Siberia and the Arctic
regions, is of at least 350,000. The extermination of other enslaved
nations by the Soviets goes to the same extent as in Lithuania.
Just recently one of the Russian-American functionaries told me
that it was ridiculous for the United States Congress to list some
of the nations in the 1959 Captive Nations Week resolution because,
as that Russian-American put it forth, “some of those nations do not
exist any longer’. If we, Americans, are not going to do anything
about it, probably in some ten or more years there will be no more
Lithuanians in Lithuania, no more Estonians in Estonia, no more
Latvians in Latvia, etc. Then probably some one again will say:
“It is ridiculous to list Lithuania because she does not exist any
longer...”
The American soldiers won the World War II in the battle fields,
and the Roosevelt and Truman administrations lost it at the confer
ence tables in Yalta and Potsdam. Almost all the captive nations, now
sufferin under the cruel Communist yoke, were sold out dircetly or
indirectly to the Kremlin thugs.
The Democratic platform, recently adopted during the 1960 De
mocratic National Convention in Los Angeles, does not give any hopes
or promises of liberation for the captive nations. The Democrats just
proclaimed in their platform “an enduring friendship to the suffering
peoples. I do not believe that anybody who himself, his parents or
his ancestors came to the United States from one of the countries
which at the present time are in the Communist captivity could
subscribe to this year's Democratic Party platform regarding the
question of the enslaved nations.

I firmly believe that all the captive nations should be not onlv
remembered by us, all patriotic and freedom-loving American, in
our hearts and prayers, but also given a support in their efforts of
trying to get rid of the Communist yoke.
21

LITHUANIAN PRIESTS on their way to Lithuania after years of banishment into Russia. They
were exchanged with political prisoners in Lithuania on Oct. 19th 1933- Bishop Teofilis
Matulionis (with cane) in center- Of the above priests one is now in Chicago, others are
still in Lithuania, but most have since died. Years of hardship are engraved on their faces.
Another view of the above priests after their clothes were exchanged for the habit of
the priesthood.
KUNIGAI, buvę bolševiky kaliniai, grįžę į Lietuvą 1933 m., Lietuvai su Sovietais pasikei
čiant politiniais kaliniais. Ne vienas anuo metu į šiuos kunigus iškeistyjy komunistę šian
dieną okupuotoje Lietuvoje, dabar ją visą kunigams ir tikintiesiems bei nekomunistams pa
vertę kalėjimu.
TIE PATYS KUNIGAI, buvę soviety kaliniai, kunigiškais drabužiais. Vid. vysk. Matulionis-

BISHOP T. MATULIONIS, is celebrating his diamond anniversary in the
clergy this year. A prisoner of the Soviets, he returned to Independent
Lithuania as an exchange prisoner, but now is again under great pres
sure from Soviets.
VYSK- TEOFILIS MATULIONIS, Kaišiadoriy vyskupas, Lietuvos epis
kopato seniūnas; šių mėty kovo 17 suėjo deimantinė jo 60 metŲ
kunigystės sukaktis. Bolševiky kalinys, Nepriklausomybės metais pa
sikeičiant politiniais kaliniais, grįžęs į laisvę, šiandieną vyskupas vėl
bolševiky kalinys, kurio veikla suvaržyta.

SOVIET PROPAGANDA VERSUS FACT
Journalists in Vilnius Expose Soviet Lie

of "Religious Freedom"
Continued from the last issue

Desecrated Churches

“The old university church, St.
John’s, now serves as a paper ware
house. When I insisted to be
shown the interior of the St. Casi
mir, Patron Saint of Lithuania’s
Church, I was told this could not
be done, because the church is
now used as a school. Then I ask
ed to be allowed to see interior of
that school, but had no success.
“Only the next day, when I suc
ceeded sheddin my
(officially
apointed) companion and was able
to take a walk through the city
alone, did I understand why I was
not supposed to see the interior of
the church: it was full of barrels
of wine. The church building did
not house any school which was in
the adjoining building.
“Continuing my promenade, I
entered another church. At the one
end of it, a girl was making kneebends; on the left, several athletes
were lifting weights on a floor
strewn with sawdust, while in the
central nave a girl was pirouetting
through the motions of a discus
throw in the direction of the main
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altar, in front of which a net was
hanging.”
The Religious and National Spirit
of the Population

“The people on the streets (in
Vilnius) provided me with the most
interesting information. They would
approach me on their own. I would
warn them immediately that I was
being followed by the police. But
they would pay no attention to
that, saying that they had gone
through so much that nothing
worse could happen to them any
more.
“All, with whom I had the oppor
tunity to talk, were regular listen
ers of the Vatican radio, because
Soviets are unable to jam its wave
length, so far. The decision of the
new Pope not to recognize the cre
dentials of their envoy (in Vati
can) has created much bitterness
among Lithuanians; they see in
this act an official recognition of
their country’s annexation by Rus
sia, which recognition has been
conditionless and not compensated
by any improvement of the re

gime’s methods and ways with re
gard to the religious life of Cath
olics. It is aesy to understand
that in this country (Lithuania)
religious sentiment is very much
strenghtened because of national
motives, and that these two often
coincide. To attend church here
today is equivalent to a show of
protest. This is for the Baltic
people, perhaps, the only way to
show that thy do not accept the
present political situation.”

Jack J. Stukas among the first
American tourists to visit Lithua
nia since the Russians occupied it
in 1940, has returned “more anti
Communist than ever”, he said to
Elizabeth Daily Journal reporter.
He was accompanied by Elmer R.
Krueger, president of the Paper Art
Co., Indianapolis.
Here are excerpts from the E.
Daily Journal.
Mr. Stukas visited the Russian
occupied country from April 14 to
20, following a six-week tour of
Africa, the Middle East and Europe
as international manager of the
National Sales Executives Inter

national, a group seeking to im
prove methods of sales and market
ing.
“I’ve always been anti-Communistic,” Mr. Stukas, who is of Lith
uanian ancestry stated, “but a visit
to the Iron Curtain countries
strengthened my stand. American
fellow-travelers all should be ex
posed to the “benefits” of the
“People’s Democracy.”
“The economic condition of the
people is poor in Lithuania,” he
continued. “The average workman
earns only 700 rubles monthly, but
a suit of clothes cost 2,000.
“The farms are neat, even pretty,
but all show signs of great pov
erty and of people who have stop
ped caring. They have been con
fiscated by the Russians and are
operated as collective centers.
Apartments are being built to
house the farmers.
“My uncle and aunt still live on
my grandfather’s farm, but today
they own nothing but a sheep.
They came to Vilnius, the capital,
to visit me and brought homemade
beer and eggs to celebrate Easter
Sunday..” / Continued next page

TWENEY YEARS OF DESPAIR IN BALTIC STATES

PASIRINKITE PATYS, KAS GERIAUSIAI PATINKA

minds of Baltic people. No word
can be said or written that implies
criticism or lacks glorification of
the present regime or economic
or social structure.
Those countries have been sub
jected to a ruthless colonial ex
ploitation. Everything is shipping
out of those countries and very
little received in return. New fac
tories are geared to serve Soviet
needs, rather than Baltic or West
ern Europe needs.
Pauperization of those countries
is progressing. While independent,
Baltic countries had enough food
for local consumption and export
— now only bread, potatoes and
vodka are in ample supply. All
other food products or manufactur
ed goods are scare, or available
only at exorbitant prices. Real
wages have fallen to the barest
subsistence minimum.
The plight of collectivized farm
ers is severe. They earn very little
and are chained to their farms.
Economic progress has been ar
rested. Housing conditions have
deteriorated to the point where
whole families live in a single
room.
This is th result of 20 years of
life under Soviet occupation. It is
a hard life, full of despair. Our
sympathy must go to he oppressed
Baltic people. They are looking
toward us for a ray of hope.

Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos Bendrovė yra pasiryžusi ge

These excerpts were written by the
Lithuanian journalist Pranas Aiženas.
Originally they appeared in the influen
tial Canadian daily "The Globe and Mail",
1960.6.3. ED.

While fervently hoping that
Baltic States will, rejoin the family
of free nations, every free man
should also note what has hap
pened there during the two decades
of Soviet oppression. Baltic States
have been obliterated as States.
Their representatives no longer at
tend international conferences. All
attributes of statehood, such as
national flags, passports, currency,
stamps have been taken away. Bal
tic States cannot be found among
United Nations.
Baltic States have ceased to be
a trade partner with other States.
Their products are sold as Soviet
goods, through Soviet trading or
ganizations. The Baltic people have
been isolated from the West. No
exchange of ideas is permitted. No
Baltic students attend Western uni
versities. No books or magazines
may be sent through the mails.
Foreign broadcasts are jammed.
Everything Western is vilified.
Russification is being pursued
with utmost zeal. Only Russian ac
complishments are permitted to be
glorified. Baltic national heroes,
their past, even the struggle of
those States against Russian czars
are forbidden. Folk dances and
songs are cultivated as a mere
means of propaganda. Teaching of
Baltic States’ languages, history
and geography has been drasticaly
curtailed.
Communism has imprisoned the

timiesiems Lietuvoje siuntinių.

štai šįkart Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos Bendrovė siūlo
jums ilgai nelaukiant pasirinkti ir užsakyti saviesiems vienų ar kelis iš
šių siuntinių:

SIUNTINYS 3VK:
trys atkarpos labai vertingos ir geros, gražios ir tvirtos angliškos
vilnonės medžiagos vyriškiems ar moteriškiems kostiumams, kiekviena po
31/2 jardų, Boston serge, worsted arba barathea, pilkos, juodos, rudos
ar mėlynos spalvos su įaustais įrašais arba su anspaudais “All Wool Mųde
in England”.
Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $76.
SIUNTINYS 3VKP:
trys atkarpos po 3 jardus grynos angliškos vilnos Ulster medžiagos
paltams, rudos, mėlynos ar žalsvos, arba viena atkarpa kostiumui, kųip
siuntinyje 3VK, ir dvi Ulster paltinės atkarpos, arba dvi atkarpos kos
tiumams ir viena paltui pasirinktinai.
Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokečiais $76.

SIUNTINYS 3K:
trys atkarpos kostiumams, kiekviena po 31/2 jardų, tvirtos ir gražios,
lygios ar dryžuotos, vyriškos ar moteriškos pusvilnonės medžiagos (vilna
su medvilnės priemaiša), su antspaudais “Made in England”.
Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $40.
SIUNTINYS 4K: 4 atkarpos kostiumams po 3 1/2 jardų tokios pat,
kaip siuntinyje 3K medžiagos — $50.

SIUNTINYS 5K: 5 atkarpos tokios pat medžiagos — $60.

SIUNTINYS 10K: 10 tokių pat atkarpų — $115.
Prie šių siuntinių galima už papildomų mokestį pridėti dar pamušalų,
moteriškoms suknelėms ir kitokių medžiagų ar kitų daiktų.

Garantuotas pristatymas per 3—5 savaites.
Ypač skubiai vykdomi vaistų ir visi kiti užsakymą,

SOVIET

INEQUALITIES

IN OCCUPIED LITHUANIA

“Only a few churches, all affili
ated with the Roman Catholic
Church, are left. These are jam
med; but persons in government
positions or studying in the uni
versities do not dare attend be
cause they will lose their jobs or
fail their courses.”
“The country is overrun by Rus
sian soldiers. There are few private
automobiles, but taxis are avail
able. I was denied permission to
visit my uncle and aunt’s home,
only an hour and half trip, but
we did drive in a taxi to Kaunas,
the second largest city, two hours
away, because the Russians wanted
us to see a new dam on the Ne
munas River built to provide power
for the expanding electric indus
try...”
“The hatred against the Russians
is intense. One man told me the
Lithuanians managed to survive
under Russian occupation from 1795
to 1918 and this has been only 20
years’ occupation.
“We can last tool” Mr. Stukas
said the man declared.
“Many churches in Lithuania
were built during the 15th and 16th
century and are all of Romanesque
architecture,” Mr. Stukas continu
ed. “Only a few are still open. The
cathedral is now a museum, an
other is a radio factory and others
are used for offices.
The roadsides of Lithuania used
to be dotted with wayside shrines.
All but one have been removed by
the Russians. The figure of Jesus
has been removed,” Mr. Stukas
reported.

riausiai patarnauti visiems tautiečiams, kurie tik nori pasiųsti savo ar

Pavyzdžių ir katalogų bei informacijų galima pasiprašyti, o taip pat
siuntinius užsisakyti tiesiog Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos B-je
Londone, arba per šiuos jos atstovus, kurie turi pilnus medžiagų pavyzdžių
komplektus, pagal kuriuos vietoje galima pasirinkti, kas pageidaujama:

Cucumbers...

V. Bačanskas, 897 W. Lombard St., Baltimore 1, Md., USA.

One of Lithuania’s collective
farm’s overseer was complaining
over the Vilnius radio that it was
necessary to dispose of 4 tons of
cucumbers (at the cost of 60.000
rubles) last year, because they
were impossible to sell. The same
situation existed with excess cab
bage. Many other collective farms
which grow greater quantities of
vegetables had the same problem.
But in the wintertime neither
markets nor restaurants have any
canned or preserved vegetables,
because the canning industry is
not capable yet to produce a Harger
amount of canned vegetables.

A. Dabšys, 3803 Evans St., Los Angeles 27, Calif., USA.

The head shephard in the collec
tive farms of oc. Lithuania

During the Czar’s serfdom regime
the Lithuanan farms had a head
shephard. This practice was aban
doned during the
independence
years. Now again the head shep
hard is in existence in the collec
tive farms of Soviet occupied Lithu
ania.
On May 26 the Minister of Agri
culture Vazalinskas had a meeting
in Kaunas with the head shephards
(they now number 7-8 thousand)
and cow milkers.
No one single good brick...

A brick factory had been built in
Gailutiškė four years ago. During
that time it had used up 1 million
200 thousand rubles and had not
turned out one single good brick,
despite all efforts by experts, ge
ologists and other. Pure clay bricks
are being made.

J. Dagys Agency, 114 N. Rockton Ave., Rockford, Ill., USA.
J. Daugirdas, 337 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y., USA.

K. Dulkys, 407 Burden St., Prince George, B. C., Canada.
D. Jurjonas & Co., Inc., 3251 So. Halsted St., Chicago 8, Ill., USA

K. Kudukis, 1702 W’hitehall Dr., London, Ont., Canada.
A. Kusinskis, 61 Front St., Apt. 3, Sudbury, Ont., Canada.

A. Mylė, 991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q., Canada,

/Mich. USA

J. Petrulionis, Gaiva-Refreshemnts & Gifts, 3570 W. Vernor, Detroit 16,
L. Radzevičius, 180 N. Cumberland St., Port Arthur, Ont., Canada.

A. Steikūnas, 3824 Hemlock St., East Chicago, Ind., USA.

J. Vaičaitis, 359 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. USA.

J. Valaitis, Hamburg-Altona, Daimlerstr. 44, Germany.
G. Zaborskis, 130 Bradford St., San Francisco 10, Calif., USA.

E. Žukauskas, Marquette Gift Parcel Service, 2439 West 69th St.,
Chicago 29, Ill., arba: 4839 W. 14 St., Cicero 50, Ill., USA.

K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, Brisbane, Australia.

STANKŪNAS & MASIULIS
LITHUANIAN TRADING COMPANY
108A, Whitechapel Rd.

London, E. 1, Great Britain
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JONO IR ANGELINOS ANDRULIU IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan
Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite Michigan Farm
Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 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 Sūrį, kuris paliko visų mėgiamiausias. Mes pasižadame
ir toliau jums gaminti tik patį geriausių sūrį.
MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC.

1- View of Vidžeme with Gaisina Hill and Coats-of-Arms of Livonia, Latvia. — Vidžemės
vaizdas su Gaizinkalniu Latvijoje. 2. Statue of King Sigismond August, Warsaw, Poland.
— Karaliaus Zigmanto Augusto statula Varšuvoje. 3. View of Zemgale, Latvia. — Zemgalės vaizdas Latvijoje.

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS

Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

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

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 6-2622

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
Tel. Hyde Park 3-3975
24 Prospect Street, Hyde Park, Mass.
GEORGE GALONAS
1400 Caniff, Detroit, Mich.

Tel. T. O. 8-7062

STANLEY METRICK
1804 W. 47th St., Chicago, Illinois

Tel. Yards 7-8393

JOHN SHURNA
5418 So. Albany, Chicago, Illinois

Tel. Grovehill 6-7783

ALLAN STEWART
4310 No. Broad Street, Philadelphia, Pa.

Tel. Glazstone 5-1310

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

Tel. NOrmandy 1-0292

BEN GRAŽULIS
6905 Superior Ave., Cleveland, Ohio

Tel. HE 2-2395

JOHN TENZI
9% Union Street, Inkerman, Pittston, Pa.

Tel. OL 4-1083

FRANK KUPINSKI
131 Inslee PI., Elizabeth, New Jersey

Tel. 4-0970

Makes Lithuanian Rye bread also.

MANIGIRDAS MOTEKAITIS, a student who majored in piano at the De Paul University
of Chicago, is shown here playing for attentive listeners. Motekaitis soloed with his
professor's composition "Fantasie" during the University's symphonic performance.
AA- AAOTEKAITIS, jaunas pianistas, skambina savo draugams. AA- AA., kurio abitūros
koncertas įvyko šį pavasarį De Paul un-te, buvo parinktas kaip geriausias absolventas
atlikti koncerte piano solo partiją, palydint simf. orkestrui. Koncertas įvyko birželio mėn.
Pianistas susilaukė gerų įvertinimų amerikiečių ir mūsų spaudoje.

Part XXX
The young prince Sigismond Au
gust (1520-1572) was educated at
the royal court at Cracow by his
mother Queen Bona, surrounded by
luxury, comfort and even depravi
ty. He grew up well trained and
educated, but was a person of weak
will and a ruler without character.
Queen Bona brought with her to
Poland and Lithuania Italian scien
tists, humanists and artists. The
humanists here spread their ideas,
while artists, sculptors and archi
tects built in Vilnius and elsewhere
many most beautiful churches, of
ficial and private buildings, of
which some are still remaining.
Because King Sigismond the Old
er was aged and unable to reign
properly his double-state, Queen
Bona was the actual leader of all
government affairs, and already in
1522 the infant-prince Sigismond
August was pronounced as the fu
ture ruler of Lithuania. In 1530 he
was pronounced as the future king
of Poland. In 1544 he came to Vil
nius and took over the government
affairs, and, after his
father’s
death, in 1548 he returned to Cra
cow and was crowned as King of
Poland.
As already mentioned, the pres
ent territories of Latvia and Esto
nia were sieged by another mighty
enemy of Lithuania — the Order
of the Swords. But in last years
the Order vegetated only. Protes
tantism gained foothold in Livonia
also, and many of the clergy and
civilians became Lutherants.
As the Order grew weaker, the
neighbours started to divide its
lands. And so, Moscow occupied the
lands of Tartu bishopric, the Swe
des — town of Tallinn and its sur

roundings, the Danes — lands of
bishopric of Kurland and the Saremaa island.
In the presence of danger, the
Order’s Master Fuerstenberg asked
Lithuania for help. In 1557 the
Master met King Sigismond in Pa
svalys and apologized for all harms
that the Order did to Lithuania in
the past, and asked for help. A
special treaty was signed. In 1559
the treaty was renewed with the
new Master Kettler. Lithuania’s
army marched into the Order’s
lands and drove away the invading
Russian troops.
In 1566 Livonia, by the will of
the people, was joined to Lithuania
as a seperate province. The popu
lation of the land received their
religious freedom. Of the remaining
lands of Kurland and the lands of
Zemgale a new dukedom was form
ed (under Kettler) with the capital
in Jelgava. The town of Riga and
its surroundings became a free city
(until 1582).
And thus the second branch of
the Teutonic Order — the Order of
the Swords finished its existence.

(To be continued)

The Castle at Riga, Latvia.
It was the
Seat of the Order of the Swords, Livonia.

Rygos pilis, kalavijuočių ordino būstinė.

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

Furniture Center, Inc.
Vietinių ir importuotų baldų prekyba.
3207 So. Halsted Street

Chicago 8, Illinois

Baldai siunčiami Į visą Ameriką ir už jos ribų.
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LITHUANIAN S
• A magazine, entitled “The
Rights of the Baltics” is to be pub
lished in Munich, Germany. The
contents will be works in all lan.
guages about the Bibliography of
Baltic Rights. Among the editors
is Dr. A. Gerutis from Bern, Swi
tzerland.
• In the book “Sculpture of this
Century” by Michel Seuphor, we
find mentioned the only Lithuanian
sculptor, Juozas Bakis of Toronto.
The book contains biographies and
samples of their work of 400 sculp
tors of the world.
• The Polish translation of “In
the Altar Shadows” by V. Mykolai.
tis-Putinas (see our last issue) is
being published in a second edition.
It has also been translated into
the Czech language.

• Miss V. Valikonyte of Chicago
won first prize as a vocalist at the
talent contest, sponsored by the
Lithuanian weekly “Dirva”. Second
place winner was G. Antanaitytė.
Violin first two prizes went to B.
Pumpolyte (March issue, 1959) and
S. Alkaitis. In ballet, the younger
group, the winner was M. Jokubaitytė, and the older group — T. Sta.
saite and L. Kasperavičiutė.

. . • H. Montvilienė, who received
her Ph. D from the New York Uni
versity last year, was accepted into
the New York Academy of Scien
ces. The academy has over 15,000
members in 57 countries. Dr. H.
Montvilienė has an important po
sition as senior mathematician at
RCA.
• A rising vocalist D. Mongirdaitė graduated from the college of
music at the Boston University.
She was well received during the
final concert. She also performed
the principal part of the opera
“Angeligne” at the university.
• “Basler
Nachrichten”
in
Switzerland recently published an

MAKE NEWS
editorial by S. Lozoraitis, entitled
“An Episode of the Cold War or a
Turning Point in History”.

• Joana Beleckaitė-Vaštokienė
was the winner, among 12 candi
dates, of the Queen Elizabeth
scholarship to study art and ar
chitecture. Her husband, Romas
Vaštokas, a graduate of the Toron
to University, is preparing for his
PhD in archeology.
® E ngineer K. Sekmanas, a
graduate of the University of Vy
tautas the Great in Lithuania, is
the manager of laboratories at the
Chicago and Armour Research In
stitute. He already has to his cred
it several discoveries and improve
ments.
© Artist V. K. Jonynas partici
pated with two of his works at
the international graphic exhibi
tion in Berlin. Fordham University
of New York has accepted him as
professor of art recognizing his
European years of study to the
equivalent of a PhD.
© L ithuanian cemetary was dedi
cated by the Rt. Rev. M. Krupavi
čius recently in Toronto. Pastor
Rev. A. Ažubalis and others were
responsible for purchasing the cem
etery.

• The Ohio Lithuanian Physi
cian’s Society handed a
$1000
prize to the Čiurlionis Ensemble
which this year celebrates its 20th
anniversary. The prize was present
ed during the ensemble’s anniver
sary concert on June 4th. It is the
group’s third prize. In 1946 it was
presented by VLIK and in 1947 by
the Society to Free Lithuania.
• This years’ Canada’s .Lithua.
nian Day is being organized by the
Lithuanians in Toronto. It will in
clude a concert of the combined
choruses, folk dances, etc. A con
vention of Lithuanian youth is also
being planned.

PIVARONAS
BAKERIES
MODERNIŠKAI ĮRENGTOS KEPYKLOS

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

4622 So. Marshfield Ave
CHICAGO, ILLINOIS
Telephone FRontier 6-16

STAGE DECORATIONS for the Protest Meeting of the Baltic States in New York- A
sickle is cutting into the three Baltic States, above which their three flags are flying.
At the piano A- Mrozinskas.
Photo J. Tysliava, Jr.
PABALTIEČIŲ PROTESTO SUSIRINKIME birželio 12 d. Town Hall New Yorke scenos
dekoracija: tris Pabaltijo valstybes kerta sovietiškas pjautuvas, o virš jy plevėsuoja ap
draskytos vėliavos. Prie fortepiono — pianistas Aleksas Mrozinskas.

©On June 12th the Lithuanians
Latvians and Estonians of New
York organized a Day of Protest,
protesting the occupation of these
three Baltic States 20 years ago.
The protests were begun with a
special Holy Mass at St. Patrick’s
Cathedral and St. Peter’s Lutheran
church. Afterwards there was a
parade with flags and posters (see
page 3).
At the Town Hall Auditorium a
mass meeting was held. The main
speaker was Congressman John V.
Lindsey. The State Department,
former pres. H. Hoover, Gov. N.
Rockefeller sent their statements.

• Miss Elenas Brazytė has been
selected queen to represent Lithu
ania at the Internnational Com
merce Show in Chicago, June 21st
to July 5th.
• Lately there has been more
information on TV and the press
about the true communistic world.
A whole series of American news
papers have been publishing ex
cerpts from N. N. Krasnow, Jr’s,
book “The Hidden Russia” (pub
lished by Henry Colt and Co.) in
which the author, among others,
speaks of the many Lithuanians he
met at forced labor and concentra
tion camps.
• The second volume of memoirs
by prof. Steponas Kairys, who was
among those that signed Lithua
nia’s Independence Act, is ready
for the press.

• These Lithuanians graduated
from the University of Toronto this
spring: Natalija šalkauskaitė — ar
chitecture; R. L. Sinkus — engi
neering; Judita Matulionytė - den
tistry; A. V. Priščeponka — com
merce; E. Krikščiūnienė — modern languages; V. žiemelytė —
music. Graduates from the college
of Liberal Arts and Science are: G.

M. Norkutė, R. V. Dagilis, K. A.
Poškus and J. M. T. Vaštokienė.
•♦
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• 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
7529 S. Normandie

©
•

PL. 95058
PL, 3-9676

Clem Taberskl, savininkas
••• «$♦ «£♦ ••• •••

••• ♦j*

«£♦
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STEBĖTOJAI / SPECTATORS

A prize winning photography by G. Penikas.
STEBĖTOJAI. Dr. H. Lukoševičius, V. Sidzikauskas, J. Budrys, N. Augulis Vyties korp.
šventėje. LD foto konkurse premijuota G. Peniko nuotrauka.
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PROGRAMOS,

RADIJO

LIETUVIU

Rochester, N. Y.
Lietuvių Radijo Klubas

kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis'’.

Los Angeles, Calif.

Hartford, Conn.

LITHUANIAN MELODY HOUR
Transliuojama šeštadieniais iš ryto 10 vai.

"TĖVYNĖS GARSAI"
Connecticut valstybės kultūrinė valandėlė

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

iš XEMO-860 KC stoties iš San Diego.
Direktorius Bruno Gediminas, 4023 W. 60
St., Los Angeles 43, Calif.
AX 5-2260
Reikalų vedėjas — George Rudelis, 5027
Zelzah St., Encino, Calif.

Hartford — WPOP — 1410 klc.
Kiekvieną sekmadienį 11:30 iki 12:30 pp.
Programos vedėjas J- Petkaitis, 60 Lincoln
St., Hartford, Conn. Tel- JA 2-5556Kultūrinės dalies ved. A. Dragūnevičius,
273 Victoria Rd., Hartford, Tel. CH 9-4502

Amsterdam, N. Y.

Madrid, Espana

Lietuviška programa

VYKDOMOSIOS VLIKO TARYBOS
RADIJO BIURAS MADRIDE

Roma, Italia

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.

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.
Circonvaizione Appia 158.

New York - New Jersey

Sao Paulo, Brasil

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ"
Radijo valanda girdima

"TĖVYNĖS GARSAI"
Lietuviška muzikos valanda

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

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:

WCSS — 1490 klc.
Sekmadieniais 7-8 vai. vakaro.
3rogramos vedėjas - Juozas Olšauskas.
Reikalų vedėjas ir pranešėjas:
Leonardas Hartvigas

17 Eagle St., Amsterdam, N. Y.

Baltimore, Md.
"RADIJO

PROGRAMA

LIETUVIAMS"

Girdima Marylande ir Washington, D. CSekmadienių popietėmis 12:30—1:00
WBMD 750 kilocycles
Programos vedėjai: Albertas Juškus,
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.

Norwood, 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
LIETUVIŲ

SOPHIE BARČUS
ŠEIMININKIŲ PROGRAMOS

Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio
10:00 — 11:00.
Šeštadienį ir sekmadienį — 8:30 - 9:30.
"Vakaruškos" pirmadienio vak. 7:00-8:00Visos programos iš
WOPA Stoties 1490 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 TJ, 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

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
Pittsburgh, Penn.

in

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.
■i©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*

ADOLPH and CECELIA
CASPER
Laidotuvių Namas
COWLEY & CASPER
praneša, kad dėl freeway'jaus pravedimo
susidariusių nepatogumų, persikėlė į nau
ją vie'ą ir susijungė su

LUKE O'CONNOR &
SONS MORTUARY
931 W. Venice Blvd.
Richmond 9-1061
Mes čia patarnausime savo draugams lie
tuviams su tuo pačiu nuoširdumu ir simtija kaip ir anksčiau.

/edėjahR. Gaidytė, St. Ilgūnas, D. Šiuriiienė, H. Žemelis.

Ši

valandėlė

girdima

visose

Amerikose.

Toronto, Ont, Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

Kiekvieną sekmadienį nuo 1 iki
2 pp.
WHLD stotis, Niagara Falls, N. Y. Banga
1270. Programos ved. J. R. Simanavičius,
132 Havelock St., Toronto, Ont., Canada
Telef.: LE 4-1274

Vatikanas, Italia
Programa transliuojama 8 kartus savaitėje
Sekmad. rytais 10:30- 11:00 Lietuvos laiku
kiekviena vakarą 20:15-20:30 Liet, laiku.
Bangos: 31, 25, 19 ir 196 metrų.
Vedėjas Kun. Dr. V. Kaziūnas.
Adresas:
Sezione Lituana, Stazione Radio
CITTA DEL VATICAN©.

WASHINGTON D.C.
Voice of America — Amerikos Balsas

Voice of America, Washington 25, D. C.
Pusės valandos programa duodama kas
dien Lietuvos laiku 19 vai. 30 min. —
11, 13, 16, 19, 25 ir 31 metro bangomis;
jos kartojamos 21 vai. 30 min. — vidutine
251 m. banga ir 6 vai. ryto 25, 31, 41 ir
49 m. bangomis.
Pastaba: vasaros laiku, kai Lietuvoj 19:30,
— Washingtone 12 vai- 30 min. dieną,
Chicagoje — 11 vai. 30 min. ryto
ir Los Angeles — 9 vai. 30 min. ryto,
o Europoj Grinvičo laiku 16 vai. 30 vak.

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ

RADIJO

PARTIJA

WATR, Waterbury, 1320 kilocycles.
Kiekvieną šeštadienio vakarą
^.40 iki 7:30 p. m.
Programos vedėjas ir direktorius,
John D. Adams-Adomaitis

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

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

DIENŲ"

"LIETUVIŲ

ŽURNALO

IR LEIDYKLOS LEIDINIŲ

PLATINTOJAI
JUNGT. AMERIKOS VALST.I
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. Minkus, 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. Rūdai
tes.
E. St. Louis, III. — A. Vaitkus.
E. Chicago, Ind. — E. Vilutis.

Grand Rapids, Mich. — J. Belinis.
Hartford, Conn. — VI. Plečkaitis.
Los Ange.es, 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, HI. — 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. Pieinys,

S. Bakšys.
St. Catherines, Ont. — K. Kudukis.

Montreal, Que.— P. Rudinskas (Parish LibWinnipeg, Man. — S. Bujokas.
/ rary)
W. Lome, Ont. — A. Kojelaitis.
Welland,Ont. — K. Žukauskas.

ITALIJOJE:
Rome — Kun. V. Mincevičius.

ISPANIJOJE:
Madrid — Kun. K. Patalavičius.

NAUJ. ZELANDIJOJE:
Auckland — G. Procuta.

VENECUELOJE:
Rev. A. Perkumas. Z. Domeika

Linkėjimai

.. taupytojams ir skolintojams ..

CRANE SAVINGS &
LOAN ASS'N
B. R. PIETKIEWICH,
President

2555 W. 47th St.,

Chicago 32, Ill.

HELEN'S
HOUSE OF BEAUTY
New Address:
HELEN MOCKUS

5265 Fountain Ave.

HOLLYWOOD

California

New Telephone: NOrmandy 5-3351

JOHN F. KENNEDY
Democratic Presidential Nominee
L. ŠIMUTIS, ALT President, J. KAJECKAS, Lith. Minister to the U.S.

