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ATEITININKŲ KONGRESO KONCERTO programos atlikėjai. Iš kairės: sol- J. Vaznelis, ARTISTS who performed during the "Ateitis" congress concert, Chicago, Illinois, 
sol. Danutė Stankaitytė, muz- A. Kučiūnas, viol. M. Saulius ir sol. Stasys Baras. Foto V. Maželis

LYGIOMIS TEISĖMIS IR LYGIOMIS PAREIGOMIS
STASYS LŪŠYS, Brooklyn, N. Y.

Lietuvių tautos nelaisvės kelias jau užbaigė dvidešimtuosius me
tus. Tas šimtmečio penktadalis parodė saviesiems ir svetimiesiems, 
su kokiu kietumu ir atkaklumu ta rami svetinga tauta priešinasi oku
pantui. Romantiškoji rūtų ir rūpintojėlių šalis paraudo ne nuo pievų 
žiedų, bet nuo pralieto kraujo. Jis persunkė visus miškelius, visas 
lankas, visus rūtų darželius. Partizanų žygiai ir aukos dydis prilygsta 
karžygiškiausiems Lietuvos istorijos įvykiams. Pilėnai ir Margio 
sprendimas pasikartojo daugybę kartų.

Laisvė, tiesa, tuo nelaimėta, bet laimėta neužgesinamos ugnies 
gaisras lietuvio širdyje ir sąmonėje. Tas gaisras nėra specifiškai lie
tuviškas, bet jis yra išimtinai žmogiškas, bedegąs ir besiplečiąs ne 
tik šimte milijonų pavergtųjų europiečių, bet taip pat pas juoduosius 
Afrikoje, pas geltonuosius Azijoje ir visur ten, kur tik kieno nors lais
vė atimta. Maironio matytas pavasaris Karpatų kalnuose pasiekė jau 
Himalajus h' eina visais žemės rutulio kalnais. Pasieks jis ir Šatrijos 
kalną. Viskas ten atgis, sužaliuos ir pražys. Rusiškojo komunizmo už
krauta nelaisvės našta bus numesta.

Tik čia nereikia suklysti. Laisvė nėra paprastas daiktas, bet didelė 
brangenybė. Brangenybių niekas veltui nedalina. Neduos laisvės 
veltui niekas ir Lietuvai. Kalnais beeinąs pavasaris, visų pavergtųjų 
pakilimas atgauti laisvę, rodo mums tą galingą stichijos srovę, kurios 
bėgimo niekas nebesulaikys, bet sudeginti okupacijos pančius Įveiks 
tik savanorių ir partizanų Įžiebtos ugnies gaisras, degąs ne kuo kitu, 
kaip mūsų širdimis. Tų lietuviškų širdžių liepsna turi uždegti didžią 

aukos ir pasiaukojimo dvasią ir nukreipti ją Į patį didžiausią lietuvių 
tautos siekimą — Lietuvos išlaisvinimą. Tokios pasiaukojimo dvasios 
pasiekus niekam nebeateitų Į galvą piršti naujų organizacijų kūri
mą, nes lietuviai savaji NATO — Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą — daug anksčiau yra sukūrę.

1943 metais prarymota nemaža dienos ir nakties valandų beieš
kant tokios bazės, tokios organizacinės formos, kurioje sutilptų visos 
gyvastingos tautos jėgos sunkiam, ir, gal, netrumpam laisvinimo dar
bui. Dvi neginčijamos realybės stovėjo tada prieš akis: pirmoji — tai 
tautos diferenciacija — ideologinė, politinė, socialinė; antroji, kad 
tautos atsiklausimas balsavimo keliu okupacijos sąlygose buvo neį
manomas. Reikėjo surasti formulę, kuri įvairiai diferencijuotos tau
tos grupes apjungtų ir iš to bendro junginio kiltų vyriausias organas 
visam pavergtos tautos išlaisvinimo darbui vadovauti. Abi tos realy
bės, iš karto pažvelgus, atrodė sunkiomis kliūtimis. Partijomis su
siskaldžiusią tautą kaip suvienyti? O jei tai ir pavyktų, kaip patikrinti 
pasitikėjimą vyriausiu organu, jei balsavimas neįmanomas?

Nuodugniai reikalą išgalvojus ir giliau pažiūrėjus, problema pa
sirodė lengvesnė, negu iš karto atrodė. Ji kažkaip sprendėsi pati. 
Nuostabu, kad sprendimo raktą davė ne kokios žmonių gudrybės, 
bet tautos diferenciacija pati. Jei tauta būtų buvusi nediferenciuota, 
jei būtų buvusi neorganizuota ir nedisciplinuota, ji būtų prilygusi 
masei, kuri gali sukilti, sugriauti ir net pati save sunaikinti, bet nieko 
negali pastatyti ir nieko sukurti. (Kongo ir Katanga to pavyzdys).

/ Tęsinys sekančiame puslapyje
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JUOZAS LINGIS, etnologas mokslininkas ir muziejinin
kas, literatas ir vertėjas, gyvenąs Stockholme, Švedijoje.

Šių mėty parlamento rinkimuose J. Lingis buvo nely
ginant "lietuviškas Kennedy Švedijoje". Švedijos libera- 
Ių partijos krikščioniškasis falangas Stockholme J. Lingį 
išstatė kandidatu į Švedijos parlamento antruosius rū
mus. Iš 21 nario J. Lingis buvo 14-tas. Po Gustavo Vazos 
laikę tai buvo bene pirmas kandidatas katalikas.

Universitetą pradėjęs Lietuvoje, J. Lingis baigė 
Švedijoje, apgynė filosifijos licencijato darbą ir išlaikė 
daktaro laipsniui egzaminus. Nuo 1939 m. buvo Stock
holm©, o vėliau Upsalos universiteto lektorius. Paskuti
niu metu dirba Švedijos kar. laiv. muziejuje.

Šalia mokslinio darbo J. Lingis yra daug rašęs Lie-tu- 
vos laisvės ir poitikos temomis. Studentaudamas Kaune 
jis reiškėsi grožinėje literatūroje, o vėliau yra išleidęs 
keletą beletristikos vertimę, iš kurię pažymėtina Nobelio 
laureato Sillanpaa romanas Silja. Yra išvertęs švedę 
beletristikos, kurią išleidus būtŲ gražus įnašas į Lietu
vos-Švedijos kultūrinį bendradarbiavimą.

Po Šeinaus J. Lingis yra vienas didžięję lietuvybės 
ambasadorię Skandinavuose. Jo patriotizmas ir tėvynės 
meilės darbai stebina kiekvieną, kuris turi progos iš 
arčiau stebėti. Jo gausi lituanistikos biblioteka yra tarsi 
lietuvybės tvirtovė šiaurinėje Baltijos pakrantėje.

Prieš dešimtį metę vedęs Brigitą, augina dvi dailias 
dukreles Jūratę ir Ramunę. Šiemet šauniai paminėta jo 
50 metę amžiaus sukaktis.

Juozas Lingis, Lithuanian scholar residing in Stock
holm, Sweden. In this year's election he was a candi
date to the lower house of Sweden's parliament.

Atkelta iš 3 psi. 
Lietuva — susipratusi, organizuota tauta

Tokiai vienalytei masei vadovybė ateina papras
tai dviem keliais: arba iš jos pačios kas prasi 
veržia į vadus jėga, arba kas pašalinis jai vadus 
primeta smurtu. Okupacijos sąlygose tokia ne
organizuota tauta būtų visiškai paniekinta ir 
sutrypta. Iš jos pačios į vadus prasiveržti nie
kas negalėtų, o okupanto paskirtieji, kad ir 
iš jos pačios žmonių, dirbtų okupanto naudai.

Todėl keistu nesusiprtimu nuaidi kai kurių 
lietuvių pasisakymai apie susiskaldymo blogy
bes, o ypač apie politinės diferenciacijos žalą. 
Blogybės glūdi kur kitur. Sumasėjimas, nete
kimas idėjų, nustojimas ugnies ir noro gyve
nimą gerinti, jį tobulinti, kelti aukštyn, būtų 
pati didžiausia blogybė. Išnyktų tada tyras sro- 
vėmis tekąs vanduo, ir atsidurtume užsitven
kusio liūno likime su blogu kvapu ir perspek
tyva išnykti.

Laimei, lietuvių tauta buvo ir tebėra gaji ir 
pažangi. Masės ir liūno vieningumas niekada 
jos netraukė ir, be abejo, netrauks. Visos di
džiosios idėjos, kurios kada iškilo kultūringa
me pasaulyje, rado atgarsio ir Lietuvoje. Vie
nos jų pasireiškė moksle, kitos mene ar groži
nės literatūros kūryboje, o dar kitos — politi
niame, socialiniame ir visuomeniniame gyve
nime. Kai kurios jų liko knygų puslapiuose ar 
meno kūriniuose, o kai kurios sukėlė sąjūdžius 
ir sukūrė organizacijas. Tokių organizacijų
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buvo, tiesa, nemaža, bet nė vienai jų netrūko 
pozityvaus darbo. Tauta ėjo šviesyn, jos hori
zontai plėtėsi susipratimas ir nusimanymas 
apie įvykius savame ir kituose kraštuose buvo 
labai aukštas. Ir vieni, ir antri Lietuvos oku- 
panti inertiškos masės Lietuvoje neberado. Ra
do šviesią, giliai susipratusią, gerai organizuo
tą ir iš vidaus disciplinuotą tautą.

Lietuvis savo Įsitikinimus kietai gina

Lietuvis savo įsitikinimus giliai išpažįsta ir 
kietai juos gina. Tat priveda kartais ir prie 
srovinių nesusipratimų, ypač gerais laikais. 
Tautos gi nelaimių metu sroviniai skirtingumai 
nustoja savo jautrumo, ir išeina į priekį ben
drieji interesai ir bendrieji pavojai. Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto organizavimo 
metu pavojus tautai buvo nepaprastai didelis, 
todėl srovinių ar partinių ginčų kaip ir nebuvo. 
Visi norėjo vienos bendros vyriausios vadovy
bes. Visi siekė, kad ta vadovybė būtų kompe- 
tetinga, pajėgtų vadovauti okupuotai tautai, tu
rėtų pilną jos pasitikėjimą ir sugebėtų veikti 
slaptai, kol bus tinkamas metas išeiti į vie
šumą. Kaip tokią vadovybę sudaryti, nuomonės 
ne visų iš karto sutapo. Teko čia daug sykių 
kalbėtis, vieniems kitus įtikinėti, pasiūlymus 
derinti. To išdava — apsijungimo bazė išryš
kėjo ir vyriausio organo sudarymo principas 
pasidarė aiškus. Sutarta atsiremti į politiškai 
susipratusią organizuotą Lietuvos visuomenę. 
Visos politinės partijos, turėjusios atstovų Lie
tuvos seimuose ir visi naujai atsiradę kovos ir 
rezistencijos sąjūdžiai, pasireiškę pasipriešini
me prieš okupantus, vyriausiam organe atsto
vaujami. Iškilo atstovavimo proporcijos klausi
mas, bet ties juo ilgiau nesustota. Visiems bu
vo aišku, kad partijų, o taip pat ir sąjūdžių, 
svoris nėra vienodas. Buvo didelių, buvo ir ma
žų. Niekas tačiau nebūtų galėjęs įtikinančiai 
pasakyti, kuri partija ar sąjūdis yra didesnis ar 
mažesnis už kitus ir kiek. Vien tik balsavimas 
tą klausimą neginčijamai išspręstų, bet jis 
anuo metu nebuvo galimas. Tada padarytas 
antras principinis susitarimas, kad visos parti
jos ir visi sąjūdžiai vyriausiam organe atsto
vaujami lygiai. Nuspręsta siųsti po vieną at
stovą nuo kiekvienos grupės. Taip atsirado Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir 
1944 metais vasario 16 dieną prisistatė Tautai, 
paskelbdamas savo istorinę deklaraciją.

Aukščiausio laipsnio vieningumas
Tie du principiniai sutarimai, kad vyriausia

jame organe dalyvauja visos partijos ir visi 
sąjūdžiai ir kad tos partijos ir tie sąjūdžiai at
stovaujami lygiai, nesigilinant, kas didesnis ir 
kas mažesnis, turėjo nepaprastai didelę reikš
mę ne tik tautos visų gyvastingų jėgų sutelki
me, bet ir Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui pilno pasitikėjimo laimėjime. Atėji
mas visų partijų ir visų sąjūdžių reiškė atėjimą 
visos organizuotos tautos, o pripažinimas lygy
bės reiškė talentingo apdairumo surastą būdą 
bereikalingiems ginčams išvengti ir sėkmingai 
dirbti. Tos dvi realybės, kurios pačioj Vliko 
organizavimo pradžioj sovėjo prieš akis kaip 
sunkio klūtys, nebuvo taip sunkios nei apsi- 
jungimui realizuoti, nei vyriausiam organui pa
sitikėjimą gauti. Lietuvių tautos vieningumas 
pasiekė aukščiausią laipsnį, o Vliko žodžiai ir 
darbai priimta su pasididžiavimu, kaip visų 
valios veiksmas. Tada atsirado dvi naujos rea
lybės, ir jos atsistojo šį kartą prieš okupantų 
akis: stipriai susicementavusi tauta kovoti iki 
pergalės ir aukštų kvalifikacijų vyriausias tai 
kovai vadovauti orgns su pilnu tautos pasitikė
jimu.

Okupantai Lietuvoje pasikeitė, bet okupantų 
pažiūra į Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą pasiliko ta pati. Jie ir dabar žino, kad 
ten sutelkta didelė politinė ir moralinė jėga, 
kuria kenčianti lietuvių tauta visiškai pasitiki 
ir iš jos daug laukia. Todėl su visu, tik bol
ševikams charakteringu įžūlumu, melo gasy- 
be ir prasimanymų spiečiais puola ir pačią 
instituciją, ir ten dirbančius žmones. Puola 
pirmiausia pačioje Lietuvoje, o per agentus ir 
laisvųjų Vakarų valstybėse, norėdami pakirsti 
autoritetą ir palaužti pasitikėjimą. Kas nesu
pranta, kad okupantui to labai reikia. Net padai 
svyla kompartijos vadeivoms, kad tik vyriausią 
lietuvių tautos vadovybę kas nors sugriautų. 
Susipratusi lietuvių visuomenė tai žino, ir tos

SOCIALDEMOKRATAI
už ir prieš kovą su "klerikalais"

Reportažas iš Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos suvažiavimo rugsėjo 4 d. Paknio ūkyje,

Connecticut

Suvažiavime sąjungos delegatai tarėsi dau
giausia savo organizaciniais reikalais, buv. 
valdybos nariai padarė apyskaitinius praneši
mus. Pranešimą apie LSS veiklą padarė centro 
komiteto sekr. J. Pakalka; apie Literatūros 
Fondą pranešė K. Bielinis; iš Fondo išleistų 
veikalų — S. Kairio Lietuva budo ir K. Bieli
nio Dienojant ir Penktieji metai iki šiol išpla
tinta 1,164 egz. ir dar lieka 2,387 egz. Fondo 
lėšas sudarė aukos ir testamentiniai palikimai, 
iš kurių $500 yra iš Povilo Kručo palikimo. 
Laukiama, kad Fondui dar bus gauta $5,000.

Fondas dar šiais metais yra numatęs išleisti 
S. Kairio atsiminimų II-jį tomą; bąigiama 
rengti spaudai K. Bielinio III tomas; laukiama 
atsiminimų iš VI. Požėlos, gyvenančio Australi- 
jo.

Apie spaudą pranešė J. Januškis (apie ‘Ke
leivį”) ir J. Sonda (apie “Darbą”). Nutarime 
nariai raginami, be kita ko, susirūpinti, kad 
“Darbas nenukryptų nuo jo leidėjo — Lietuvių 
Darbininkų Draugijos užsibrėžto kelio.

Kadangi LSS atstovai dalyvauja ALTe, su
važiavimo dalyviams apie ALTą pranešimą 
padarė dr. P. Grigaitis, ALTo centro sekreto
rius.

ALTo reikalu suvažiavimas pasisakė, kad 
LSS ir toliau Taryboje “dalyvaus lygybės ir 
susitarimo pagrindu su kitomis Amerikos lie
tuvių srovėmis, kurios siekia laisvos, demokra
tinės nepriklausomos Lietuvos atstatymo, ap
gailestauja, kad kai kurios formaliai ALTe 
dalyvaujančios grupės puldinėja kitus ALTo 
pareigūnus, pageidauja didesnio vieningumo ir 
susiklausimo tarp kovojančių už Lietuvos lais
vę srovių bei organizacijų. Suvažiavimas ra-- 
gina LSS narius ir simpatikus remti Amerikos 
Lietuvių Tarybą finansiškai ir morališkai, 
niekuomet neužmirštant, jog mūsų visų ben
dras tikslas — padėti mūsų tėvynei Lietuvai 
nusikratyti svetimu jungu ir įeiti į laisvųjų 
tautų šeimą kaip lygiateisis narys.”

Suvažiavimas padarė keletą rezoliucinių nu
tarimų. Rezoliucijoj dėl Lietuvos laisvės sako
ma: “Suvažiavimas pasisako už tai, kad kova 
dėl Lietuvos išlaisvinimo turi būti tęsiama sie
kiant, kad išsilaisvinusioje Lietuvoje būtų at
statyta demokratinė santvarka”, kad “griežtai 
atmeta defitizmo nuotaikas”, kad “vyriausias 
visų mūsų uždavinys yra siekti, jo*g Lietuva 
kiek galima greičiau atgautų laisvę ir nepri
klausomybę”.

Suvažiavimas užkliudė ir Amerikos politikos 
reikalus. Jis pasisakė, kad “JAV turi parody
ti daugiau iniciatyvos užsienio politikoje, 
daugiau drąsos ir aiškumo” ir kad “pavergtųjų 
tautų atžvilgiu nebūtų tenkinamasi vien tik 
gerų norų bei simpatijų pareiškimais paverg
tųjų kraštų žmonėms, bet kad būtų vykdoma 
visapusiškai apgalvota laisvinimo politikos 
programa. Suvažiavimas laiko, —sakoma toliau 
rezoliucijoj, — klaidinga iliuzija tikėti, kad 
totalitarinis sovietų despotizmas evoliucionuos 
liberalizmo ir demokratijos kryptimi. Kol tas 
despotizmas gyvuos, tarp jo ir laisvojo pasau
lio eis nepaliaujanti kova. Mūsų pareiga į tą 
kovą dėtis, kad būtų pagreitinta laisvojo pa
saulio pergalė.”

Prof. Stp. Kairys padarė informacinį prane
šimą apie socialistinių partijų programų revi
ziją (skaitė J. Pakalka). Tas klausimas susi
laukė gyvų diskusijų. Kalbėjusieji pripažino 
socdm. programos revizijos reikalingumą, nes 
“socialdemokratija amžinomis dogmomis ne
gyvena, o eina kartu su gyvenimu” Besikeičiąs 
gyvenimas “verčia socialdemokratus savas vei
kimo gaires kitaip nustatinėti. Bet tai nėra



socializmo teorijos išsivadėjimas ar nuo tos 
teorijos pagrindų nukrypimas.” Tai tik takti
kos dalykas, kad į socialdemokratų sąjūdį 
daugiau gyventojų sluogsnių įsitrauktų. Tokį 
taktikos posūkį dabar pavartojo vokiečių so
cialdemokratai.

Tas klausimas sukėlė nemažas diskusijas.
Kad vokiečių socialdemokratai revizuoja

moje programoje ryškiau pasisako dėl religi
jos tolerancijos, pasak Šveikausko, čia maža 
kas naujo, nes Anglijos darbo partija jau se
niai tokios pakantos tikintiems laikėsi ir savo 
gretose turėjo nemaža bažnyčios tarnų.

Michelsonas pareiškė, kad kova su klerika
lais neišvengiama, nes, pasak jo, “klerikalai... 
deda pastangas visą gyvenimą pajungti bažny
čios autoritetui.”

Dr. Grigaitis pastebėjo, kad Vokiečių social
demokratai padarę didesnių nuolaidų ir su sa
vo “revizija” gal per toli nušokę, tačiau, ma
tyt, tai padiktavęs Vokietijos sąlygos. Tačiau 
apskritai imant, programos “perkratinėjimas” 
yra būtinas.

J. Jonuškis pastebėjo, kad Vokietijos social
demokratai buvo perdaug įsitikinę, kad gyve
nimas tolydžio eina jų naudai... Revizija būti
na. Ir svarstytina.

Po plačių diskusijų, pavesta centrui sudaryti 
komisiją, kuri tą klausimą išstudijuotų ir ki
tam suvažiavimui referuotų. Į komisiją suva
žiavimas paskyrė: S. Kairį, dr. P. Grigaitį, S. 
Michelsoną, K. Bielinį, J. Januškį, P. Šveikaus
ką ir J. Vilkaitį.

LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ KOMITETAS, sušaukęs 
paskiausią atstovę suvažiavimą, kuriame aptarta organi
zaciniai reikalai ir susipažinta su Vokietijos socialdemo
kratų partijos programos reformomis-

Iš kairės (sėdi): dr. P. Grigaitis, Br. Spudienė, adv. S-

Briedis, K. Bielinis; stovi: J. Pakalka ir J. Sonda-

Lithuanian Social Democrat Committee, which orga
nized the latest congress of its members-

Foto B. Kerbelienė

V

Į naują centro komitetą išrinkta: J. Pakalka 
— pirmininkas, adv. S. Briedis — vicepirm., 
J. Vilkaitis — sekretorius, nariai — dr. Pijus 
Grigaitis, J. Sonda, F. Bronskis ir K. Bielinis. 
Revizijos komisiją sudaro: P. Kriaučiukas, 
V. Barčiauskas ir A. šulaitis.

Steponą Kairį suvažiavimas išrinko centro 
komiteto karbės pirmininku.

Iš S. Kairio pranešimo apie Vokiečių Social
demokratų programos reviziją

☆

Asmens gyvenimas, jo garbės ir jo sąžinės 
reikalai turi būti vyresni už valstybės reikalus.

☆

Socialdemokratų partija... pasisako, kad par
tija esanti prieš neutralumo politiką santykiuo
se su Sovietais; už visuotinį apsiginklavimą; 

už Vokietijos dalyvavimą Atlanto valstybių 
sąjungoje; už galimumą pavartoti atominius 
ginklus apsigynimui nuo Sovietų agresijos.

* *
ūkio politikos dėsnii turi būti: ūkis planuo- 

gerovė ir teisingas tautos pagamintų gerybių 
tautoje paskirstymas. Pašalinamas išnaudoji
mo ir negarbingos žmogaus priklusomybės.

ūkio politikos tikslas — vis didėjanti tautos 
jamas tiktai tiek, kiek būtina, kiek varžybų 
gamyboje naudingiausia. Programa pasisako 
prieš visuotinį ir nedemokratišką planavimą 
Sovietų pavyzdžiu.

ūkininko teisė į privačią žemės nuosavybę 
yra neliestina. Geriausia priemonė kelti ūkio 
našumą yra laisvosios kooperacijos jame ska- 
tinimas.

* *
...socialdemokratijos skelbtas dėsnis, kad ti

kybos dalykai yra privatus kiekvieno asmens 
reikalas, programoje papildomas pareiškimu, 
kad tik visiška tolenracija kito žmogaus įsi
tikinimams ir jų gerbimas gali patikrinti vai
singą žmonių politinį bei visuomeninį bendra
darbiavimą. Dėl to partija gerbia bažnyčią ir 
religines bendruomenės ir jų aktyvų dalyvavi
mą visuomenės gyvenime, dabojant minties bei 
sąžinės laisvę, o taip pat laisvę skelbti savo 
įsitikinimus.

* *
Apie Vokietijos socialdemokratų programos 

reviziją pranešimą baigdamas, S. Kairys, tarp 
kita ko pažymėjo, kad tie “taktinio pobūdžio 
pasikeitimai turi tikslo palengvinti socialde
mokratų partijos tolimesnę kovą už socializ
mo idealų įgyvendinimą, nekeičiant nei jos 
ideologinio nusistatymo, nei jos pasirinktojo 
kelio. R. Kn.

"KELEIVIO" ir "NAUJIENŲ" redaktoriai su artimaisiais 
bendradarbiais metiniame socialdm. suvažiavime: (iš kai
rės): S. Michelsonas, J. Sonda, J. Vilkaitis, dr. P. Gri
gaitis, VI. Barčiauskas. Foto B. Kerbelienė

Editors and correspondents of the social democratic 
daily "Naujienos" and weekly "Keleivis".
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4 TARPTAUTINIO EUCHARISTINIO KON
GRESO Miunchene, Teresės aikštėje, "Al
toriaus sala", po paskutiniųjų pamaldų, 
kuriose dalyvavo daugiau kaip milijonas 
maldininkų, jų tarpe apie 400 lietuviy.

Priešais — žurnalisty dėmesį atkreipu
sios lietuvaitės, dalyvavusios buv. Dachau 
koncentracijos stovyklos iškilmėse rugp.
5 d- — stud. G. Dubauskaitė (kairėj) ir 
mokyt. A- Šležienė kartu su dviem indėm.

G. Dubauskaitė, left, and A. Šležienė, 
right, in Lithuanian native costumes after 
the festivities at Dachau concentration 
camp. (Beside them, two girs from India).

In rear: Altar in Theresa's square in 
Muenchen, W. Germany.

Foto K. Kucevičiaus 
ir kun. I. Gedvilos

LIETUVIAI EUCHARISTINIAM KONGRESE
M. MUSTEIKIS, Vokietija

Liepos 31 - rugp. 7 dienomis Vo
kietijoje, Bavarijos sostinėje Miun
chene, įvyko 37-tas tarptautinis 
eucharistinis kongresas. Jis buvo 
Lietuviai pasauliniame Eucharistin 
iame kongrese Vokietijoje

toks gausus ir didingas, jog ne be 
reikalo vokiečiai jį vadino Pasauli
niu Eucharistiniu Kongresu. Su
rengti jis pavyko net geriau, kaip 
buvo norėta. Jame dalyvavo katali
kai iš viso pasaulio tikra to žodžio 
prasme: visų kraštų, visų spalvų 
ir veido formų. Jame dalyvavo apie 
30 kardinolų ir patriarchų, apie 450 
vyskupų, tūkstančiai kunigų. Pas- 
JAUNIMO PAMALDOSE rugp- 6 d. stud. A. Lingė ir stud. E. Neimanaitė neša Europos 
kraštų žemės vaisius padėti prie altoriaus pašventinimui. Foto A- Šmulkštienė

DURING YOUNG PEOPLE'S MASS two Lithuanian students carry the harvest from 
Europe's lands to be blessed at the altar.

kutinąją kongreso dieną, paskutinė
se pamaldose didžiojoje kongreso 
aikštėje dalyvavo gerokai per mili
joną maldininkų.

Lietuviai maldininkai iš visų kraštų

Kongrese nemažą grupę sudarė 
ir lietuviai, suvažiavę iš visų pašau, 
io kraštų, iš viso apie 400 žmonių, 
kurie pasiskirsto maždaug taip:

iš Anglijos — 47, iš Argentinos 
— 4, iš Australijos — 3, iš Austri
jos — 2, iš Italijos 56, iš JAV — 
65, iš Kanados — 3, iš Šveicarijos - 
2, iš Prancūzijos — 5 ir iš Vakarų 
Vokietijos (ne visi užsiregistravo) 

— apie 200. Didelę dalį sudarė jau
nimas. Visi iš toliau atvykę lietu
viai gyveno vienose labai gerose 
patalpose Miuncheno miesto centre 
ir per visą kongreso laiką turėjo 
geriausią progą nuoširdžiai paben
drauti ir tarpusavy pasidalinti lie
tuviškaisiais reikalais.

Lietuviai kasdien turėjo savo pro
gramą: pamaldas, pamokslus, ben
dras išvykas ir t.t.

Skyrium iš lietuviškosios progra
mos verta paminėti ateitininkijos 
50 metų jubiliejaus minėjimas ir 
lietuvių dalyvavimas tarptautiniuo
se kongreso parengimuose kaip 
atskiros grupės.

Ateitininkijos jubiliejaus minėjimas

užtruko dvi dienas: rugp. 5 ir 6. 
Pirmąją dieną buvo visiems ateiti
ninkams T. Dr. Pr. Brazio, MIC, 
paskaita “Visa atnaujinti Kristuje’’ 
ir sendraugių, studentų bei moks
leivių atskiros konferencijos.

Moksleivių konferencijoje prane
šimą darė atvykęs iš JAV Dr. kun. 
I. Urbonas, Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos cv dvasios vadas.

Antrąją dieną vyko pontifikali- 
nės mišios (jas laikė vysk. Briz- 
gys, pamokslą sakė T. Dr. V. Gi
džiūnas, pamaldų metu giedojo 
Memmingeno choras “Darna”, va
dovaujamas muz. M. Budriūno), mi
nėjimo posėdis ir meninė dalis.

Posėdyje tarp sveikinimų pažy
mėtina šv. Tėvo laiškas, Vakarų 
Vokietijos parlamento atstovo Dr. 
Willecke ir Pax Romana atstovo 
amerikiečio Kirschner sveikinimai 
žodžiu.

Meninę minėjimo dalį atliko: sol. 
A. Uknevičiūė, Liet. Saleziečių gim
nazijos mokiniai — taut, šokiais, 
dr. J. Sakalauskas — sava kūryba 
ir choras “Darna” — dainomis.

Ateitininkų parengimuose daly
vauti kviesti ir neateitinnkai; iš
kilmingam posėdyje dalyvavo apie 
400 žmonių.
Tarptautiniuose kongreso parengi
muose

paskiroms tautinėms grupėms pa

sireikšti buvo labai mažai galimy
bių — programoje vokiečiai to ne
buvo pramatę, tačiau lietuviai pa
sitaikiusias progas kiek galima iš
naudojo.

Liepos 30-31 d. ateitininkai daly
vavo Pax Romana posėdžiuose.

Rugpiūčio 2 d. vakare Miuncheno 
priemiesty Karlsfielde lietuviai, da
lyvaujant vysk. Brizgiui, kartu su 
latviais, lenkais, slovakais, ukrai
niečiais, italais ir vokiečiais sutiko 
šv. Tėvo skirtą tremtinams iš so
vietų pavergtų kraštų specialų glo
bėją kardinolą Mimmi, atvykusį 
aplankyti savo globotinių, čia pa
maldų metu visos minėtos tautybės 
giedojo savo kraštų giesmes. Lietu
viai labai skambiai ir darniai pir
mieji sugiedojo “Pulkim ant kelių”. 
Po pamaldų kard. Mimmi tarė trem
tiniams padrąsinantį ir paguodžian. 
tį žodį, perdavė š. Tėvo ir savo ge. 
riausius linkėjimus ir suteikė apaš
talinį palaiminimą.

Vysk. V. Brizgys kalbasi su Armony, tik 
ką atvykusių iš ok. Lietuvos, vaikais. To
liau matyti I. Natkienė ir kun. Vaišnora.

Bishop Brizgys and young Armonas 
children, who recently arrived from oc
cupied Lithuania. Foto kun. I. Gedvilą
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JAUNIMO IŠKILMĖSE kongreso aikštėje rugp. 6 d. pirmoje eilėje matyti ir lietuvių at
stovai: stud. A. Lingė, trečias iš kairės, ir stud. E. Neimanaitė. Foto A. Šmulkštienė

LITHUANIAN REPRESENTATIVES during the young people's meeting at the Eucha
ristic congress in Muenchen.

IŠKILMINGO MINĖJIMO posėdžio salėje dalyviai seka programą. Foto I. Gedvilą 
PART OF THE AUDIENCE during celebration of the 50th jubilee of the "Ateitis".

Kardinolo Mimmi žodis lietuviams

Tuoj po pamaldų kardinolui Mim
mi visos tautybės šventoriuje pa
dainavo savo krašto dainų. Masėms 
žmonių prie kardinolo besiveržiant, 
lietuviams jo artumoje neliko vie
tos, todėl mūsų tautiečiai užėmė 
patogias “pozicijas” prie kardinolo 
auto mašinos ir čia jo laukė. Kai 
kardinolas Mimmi čia atėjo, tai 
lietuviai staiga iš visų pusių jį ap
supo ir sudainavo jam “Leiskit į 
tėvynę”. Sužavėtas tokiuo lietuvių 
pokštu, kardinolas pasakė į čia pat 
paruoštų “A. Balso” mikrofonų lie
tuviams trumpų žodį, džiaugdama
sis lietuvių nuoširdumu, grožėda
masis dainomis, tautiniais drabu
žiais. Jis nuoširdžiai sveikino čia 
esančius ir likusus tėvynėje, ža
dindamas viltis ir guosdamas. Po 
to jam lietuviai sušuko tris kartus 
valio, o lipant į mašinų — triskart 
“Viva ii Papa!”

Tų pat vakarų palapinių mieste 
Oberwiesenfelde vyko

M. Musteikis^ šio reportažo autorius.
M. Musteikis, author of this article.

viso pasaulio jaunimo susitikimas

čia dalyvavo ir lietuvių jaunimas, 
ir tai ne vien tik kaip žiūrovai, bet 
ir kaip programos atlikėjai. Lietu
vių saleziečių gimnazijos Italijoje 
berniukai, apsirengę tautiniais dra
bužiais, parengimų salėje sėdėjo 
pačiame gale. Tačiau greitai jie bu
vo iškviesti į priekį. Jiems einant 
per salę, publika sukėlė dideles 
ovacijas. Jie buvo pristatyti kaip 
Tylinčios Bažnyčios lietuvių tautos 
atstovai. Jie patys pirmieji pašoko 
porų tautinių šokių, kurie puikiai 
pasisekė ir jaunų publikų tiesiog 
sužavėjo. Pasipylė milžiniški plo
jimai. šokikus filmavo ir fotografa
vo, o šokių muzikų bei dainas įra
šė į garsines juostas. Taip mūsų 
jaunučiai Lietuvos vardų nelauktai 
iškėlė svetimųjų tarpe ir kartu ne 
tik sau, bet ir visai mūsų tautai iš
šaukė daug simpatijų.

Dvi lietuvaites pasaulio žurnalis
tams “krito į akį”

Rugp. 5 d. lietuvių jaunimo gru
pė, vadovaujama kun. A. Bungos, 
buvo nuvykusi į buvusių Dachau 
koncentracijos stovyklų, kur tuo 
laiku kongreso rėmuose vyko dide
lės iškilmės ir buvo pašventinta 
“Kristaus Mirties-Baimės koply
čia” — atminti čia vykusiems žiau
rumams. Lietuviai oficialiai, kaip 
ir visi kti, čia niekuo nepasireiškė, 
tačiau laimingu sutapimu tautiniais 
drabužiais apsirengusios lietuvai
tės — mokyt. A. Šležienė ir stud. G. 
Dubauskaitė, stovėjusios minėjimo 
vietoje pačiame priešaky, savo 
puošniais drabužiais atkreipė di
delį dėmesį visų ten buvusių foto
grafų, filmuotojų ir kitų. Visi puo
lėsi jas fotografuoti, filmuoti, už
fiksuoti televizijai, atkreipė ir visų 
minėjimo dalyvių dėmesį. Apspitę 
iš visų pasaulio kraštų žurnalistai, 
net iš Indijos ir kitų Azijos kraštų, 
klausinėjo kas jos per vienos ir iš 
kur. žinoma, atsakymų gaudavo, 
kad jos iš Lietuvos. Tuomet žurna
listai nusistebėję aiškino, kad ko
munistai iš Lieuvos juk neišleidžia, 
kaip jos galėjusos čia patekti. Jie 
gavo paaiškinimų, kad jos ne dabar 
atvykusios iš Lietuvos, kad jos jau

PREL. L. MENDELIS taria sveikinimo žodį Ateitininkę Jubiliejaus minėjimo iškilmingame 
posėdyje rugp. 6 d. Už stalo sėdi garbės prezidiumas (iš kairės): kun. S. Petraitis, Sa
leziečių liet- gimn. Italijoje direkt., prof. Z. Ivinskis, kun. dr. I. Urbonas, MAS dvasios 
vadas, Tėvas dr. V. Gidžiūnas, dr. Pr. Brazys, prel. Mendelis (stovi), vysk. V. Brizgys; 
prel. L. Tulaba, kun. A. Kontautas, Vyčių dvasios vadas, T. A. Bernatonis, lietuvių 
Sielovados dir. Vokietijoje, Paurazienė, A. Grinienė ir kt. Foto kun. I. Gedvilą

seniai yra tremtinės ir negali su
grįžti į savo kraštų, šitai žurnalis
tai užsirašinėjo į bloknotus, pasi
žymėjo jų adresus ir daugiau filma
vo... Ir taip Lietuvai vėl buvo patar
nauta.

Lietuvių jaunimas neša aukas prie 
altoriaus

Rugpjūčio 6 d. grupė ateitininkų 
sendraugių dalyvavo “Bayernhalė- 
je” Pax Romana akademijoje, o 
jaunimas, daugelis apsirengę tauti
niais drabužiais, organizuotai su 
ateitininkų vėliavomis dalyvavo vi
so pasaulio katalikų jaunimo pa
maldose, kongreso aikštėje, čia, 
prisimenant senuosius Bažnyčios 
papročius, šalia konsekracijai skir
tos duonos ir vyno, buvo šventina
ma ir aukojama ir kiti žemės vai
siai. Aštuonios grupės jaunimo ne
šė tuos vaisius prie altoriaus. Vie
nai tokiai grupei, atstovaujančiai 
Europos kraštų žemės vaisiams, va
dovavo lietuviai jaunuoliai, apsi
rengę tautiniais drabužiais: stud. 
E. Neimanaitė ir A. Lingė, šita ce
remonija lietuviai tarptautinio eu- 
charistinio kongreso rengėjų buvo 
labai pagerbti! Ir čia, tur būt, jų 

puošnūs drabužiai patraukė ypatin
gų žurnalistų dėmesį; juos filmavo, 
fotografavo, klausinėjo, kas jie to
kie, o Amerikos Balso oficialus at
stovas amerikietis pasikvietė mūsų 
jaunuolius prie mikrofono ir įre- 
kordavo jų sveikinimus Lietuvos 
jaunimui už geležinės uždangos pa
vergtame krašte.

Lietuviai, žinoma, dalyvavo ir vi
suose svarbiausiuose bendruose 
kongreso parengimuose, įsiliedami 
į visų maldininkų minių, o rugp. 1 
d. apie 200 lietuvių dalyvavo Kris
taus Kančios vaidinimuose Ober- 
ammergau.

Apie lietuvius ir jų parengimus 
rašė katalikų vokiečių spauda bei 
specialus kongreso laikraštis.

Lietuviai šiame kongrese gražiai 
užsirekomendavo ir, kiek buvo gali
ma, pagarsino Lietuvos vardų ir jos 
rūpesčius, patys nuoširdžiai paben
dravo, o radijo bangomis pasiekė 
pavergtuosius brolius Lietuvoje.

Daug pasidarbavo lietuviškos 
programos kongrese organizatorius 
dr. J. Aviža.

Paskutinę dienų po pamaldų kon
greso aikštėje lietuviai savo busti- 
nėję surengė atsisveikinimų su vai
šėmis.

7



FABIJONAS NEVERAVIČIUS, rašytojas romanistas, šiemet švenčiąs 60 mėty sukaktį Gy 
vena Londone, Anglijoje. (Privati nuotrauka)

F. NEVERAVIČIUS, well known historical novel writer, who is celebrating his 60th 
birthday this year. He lives in London, England.

Iš Neveravičiau 60 mėty amžiaus 35 metai skirti literatūros karjerai: jo pirmasis ro
manas išėjo 1935 m-, vardu "Dienos ir naktys". Retas kuris autorius debiutuoja taip 
subrendęs literatūriškai. Vėliau rašytojas pasuko į istorinio romano sritį ir čia jis davė 
romaną "Blaškomos liepsnos", veikalą iš Lietuvos-Lenkijos padalinimo laikotarpio, ir 
"Erškėčiai" — iš 1831 mėty sukilimo, (pirmasis išsp. 1936, antrasis — 1938). 1938 m. 
išėjo noveliy bei apysaky rinkinys "Palaimintas juokas" ir 1948 ~ "Dienovidžio sutemos" 
1944 m. Vilniaus Miesto Teatras pastatė jo pjesę "Priešai". Tačiau tai dar ne viskas. 
Didelį įnašą lietuviy literatūrai jis yra suteikęs gausiais vertimais, iš kuriy pakaks pa
minėjus tokiuos veikalus, kaip W- S. Reymonto "Kaimiečiai", Wallece "Ben-Huras", Tols
tojaus "Anna Karenina", G. Orwelio "Gyvuliy ūkis" (to paties autoriaus 1984 metai 
numato išleisti Nida).

Autorius nėra padėjęs plunksnos nė dabar — netrukus turėty būti baigtas 1938 m- 
pradėtas romanas iš Barboros Radvilaitės gyvenimo,v ardu "Gulbiy sala". Tikimės, kad 
šis veikalas bus didelis įnašas į mūšy literatūrą ir autoriaus kūrybos vainikas.

PIRMAS LAIŠKAS
Pirmas įspūdis, visam gyvenimui 

įsmigęs Liudo Imbros atmintin, bu
vo vyresniojo brolio žodžiai, tarti 
vieną karštą vasaros dieną.

Nedidelis kiemas su apvalaine, 
jazminais, alyvomis, bijūnais ir 
žvaigždutėmis nusodinta veja sken
di saulės tvane. Trys persenę kle
vai, tarytum milžiniški išskleisti 
skėčiai, dengia tamsią dangaus žy
drumą nuo Liudoko akių.

Basos kojytės mina įkaitusį smul
kų graužą, kuriuo nubarstytas ke
lias aplink veją, besimerkiančios 
nuo nepakenčiamai skaudžios sau
lės berniuko akys žiūri į spinksin- 
tį sidabrinį rutulį ant stulpelio pa- 
liai rožinio bijūno krūmą.

Liudukas žino: jei žiūrėsi į ru
tulį — matysi kiemą, namus ir sa
ve patį ne tokius, kaip paprastai, 
bet ilgus, kreivus, keistai ištįsu
sius. O rožinio bijūno žiedai kvepia 
rožėmis ir jais bėgioja mažos, juo
dos skruzdėlės.

Kas būtų tos rožės — Liudukas 
neišmano, jis jų nėra matęs. Pa- 
lazdžių vienkiemyje jų nėra, bet tie 
bijūno žiedai paliai stulpelį su ru
tuliu tikrai kvepia rožėmis — taip 
jam pasakė tėvas. Dideli raudonie
ji namų palangėse nekvepia,_ ir jų 
žiedais nebėgioja skruzdėlės. Ir 
tėvo rašomojo vienas stalčius kve
pia rožėmis. Tėvas pasakojo, kad 
seniai, prieš penkiolika metų, ten 
išsipylė rožinio aliejaus buteliukas. 
Kvapo prisisunkė lenta ir tebekve
pia rožėmis.

Liudukas žino, kad šalčius kve
pia jau penkiolika metų, bet negali 
to laikotarpio aprėpti, ir kiekvieną 
kartą, tėvui atsisėdus prie rašomo
jo, klausia: ar vakar išsipylė alie
jus?

Liudukas mėgsta uostyti stalčių 
ir rožinių bijūnų žiedus, tačiau jam 
atrodo, kad tie kvapai skirtingi.

Stalčius kvepia maloniai, bet il
giau pauosčius, užpuola čiaudulys, 
o rožinių bijūnų kvapas įšilusiu 
dvelkimu pats plaukia pro šnerves.

Berniukas pamažėli prieina prie 
bijūno, ilgai žiūri į sidabrinį rutu
lį, mato save mažą su išpūsta gal
va, paskui priglaudžia skruostus 
prie nepržydusio pumpuro ir uosto 
įšilusį, puikų žiedą.

Valandėlę tarytum apsvaigsta, 
nieko nejaučia, tik nuostabų leng
vumą krūtinėje. Akys bemato ro
žių jūrą.

Ir tuo pat akimirksniu aštrus 
gnybtelėjimas nusvilina skruostą.

Liuduko akys atsiplėšia nuo ro
žinio regėjimo, jose išauga nuste
bimas ir glumojimas.

Mažas delnas uždengia skruostą, 
pirštai užčiuopia kažkokį krislelį. 
Dar smarkiau skauda.

Akys patvinsta ašaromis. Persi
kreipęs veidelis beregint sudrėks
ta, iš virpančių lūpų išskrenda 
šauksmas.

Kiek įkabindamas Liudukas bė
ga namo. Rupūs graužo akmenukai 

skaudina padus, bet jis to nepaiso, 
jučia degantį skruostą, patiria bai
mę ir nusivylimą.

šaukia be žodžių, užspringsta, 
kukčioja.

Nemato sodo taku atskubančio 
brolio su ilga meškere ant peties.

Jonukas jį sustabdo, klausia:
— Kas tau?
Užtvinusios akys nežiūri, dreban

čios lūpos leidžia šauksmą be žo
džių.

— Liuduk, kaip tau ne gėda 
verkti, juk tu jau didelis, šiandien 
baigei ketverius metus, — sako bro
lis.

Berniukas nustemba. Aprimsta, 
tik dar retkarčiais kukčioja. Iš 
tikrųjų — jis jau didelis, baigė ket
verius metus. Tai daug!

— Ar., ar.. .. aš di.. didelis? 
—iškukčiojo ir bando pasižiūrėti 
į brolį.

— žinoma, didelis. Ir negražu 
tau, tokiam dideliam, verkti!..

— Kas čia atsitiko ? — Ko jis 
verkia? — pasklysta nuo priebu
čio tarytum suirzęs, tarytum susi
rūpinęs tėvo balsas.

— Nežinau, — atsako Jonukas.
— Gal ko išsigando — jis toks bai
lus.

Jis pasitaiso meškerę ir nutrau
kia savu keliu.

Liudukas skuba prie tėvo.
— Ten, ten! — tiesia rankutę į 

kiemo vidurį, tačiau tėvas nieko 
nesupranta.

— Ak, amžinai kas nors! Palieka 
vaiką be priežiūros! Kur Antosė?
— šaukia tėvas, įeidamas į vidų.

Liudukas kiūtina paskui, įeina 
į niauroką valgomąjį.

Jis jau nebeverkia, tik trinasi 
skruzdėlės įgnybtą skruostą.

— Neik_ niekur toli, — sako jam 
tėvas ir sėdasi prie rašomojo paliai 
langą.

Berniukas tyliai prislenka prie 
stalo, brauko pirštais lentos kraš
tą ir tarpais žvilgčioja į pasilen
kusį ties laišku tėvą.

Tėvas atrodo jam senas ir rūstus. 
Požiliai plaukai, juoda nedidoka 
barzdelė ir sidabriniais siūlais per- 
austi ūsai, tamsūs, suraukti anta
kiai.

Liudukas nori tėvą paklausti, ko
dėl ant rožinių bijūnų tiek daug 
skruzdžių, bet nedrįsta. Tačiau po 
valandėlės nebeištveria ir, naujai 
minčiai atskriejus, sako:

— Ką tėtė daro?

Tėvas baigia rašyti sakinį, pake
lia galvą ir šyptelėjęs žiūri Liudu
ką, kuris jau spėjo užmiršti savo 
klausimą ir, persisvėręs pro langą, 
stebi alyvų krūmo paunksmėje gu
lintį šunį.

Senio Kutkio ausys kruvinos, ir 
jis dažnai purto galvą, gindamasis 
nuo didžiulio spiečiaus musių, juo
du debesiu puldinėjančių jo juodas 
žaizdas.

Liudukas atsigręžia į tėvą, nori 
kažką sakyti apie šunį ir muses, 
bet tėvas ir vėl pasilenkęs rašo. 
Berniukas žiūri į rudai įdegusį tė
vo veidą, paskui nuslysta akimis 
į jo greitai popieriumi šliaužiančią 
ranką, ir jam grįžta vėl senas klau
simas :

— Ką tėtė daro?

Nepakeldamas galvos, tėvas at
sako :

— Laišką rašau, tetai Onai.
čia vėl šypteli ir pats klausia, 

žvelgdamas į plačiai atmerktas Liu
duko akis:

— O gal ir tu nori parašyti tetai 
Onai laišką?

Berniuko veidelyje išsilieja dve
jojimas. Jis labai norėtų parašyti 
tetai Onai laišką, bet juk jis ne
moka rašyti, ir tėvas tik juokiasi 
iš jo.

Jau pasiryžęs atsakyti “neno
riu," jis visiškai netyčia ir nenoro
mis paklausia:

— O kaip?
— Eikš čia...

Tėvas pasodina jį ant kelių, įde
da jam į rankutę plunksnakotį ir, 
apkabinęs pirštais jo riešą, taria:

— Sakyk, ką nori parašyti, ir 
ranka pati ims rašyti.

Liudukas valandėlę galvoja, tyli.
— Na, tai ką nori parašyti?
Liudukas jau žino, ima gretai 

sakyti:
— Kad Dainelė turi šunyčių, o 

Margis neturi, nes jis šuo, kad...
— Palauk, palauk, taip neskubėk 

.... Sakyk pamažėli.

Tėvas vadžioja berniuko ranką, 
ir popieriuje atsiranda kažkokios 
keverzos, bet Liudukas neabejoja, 
kad teta Ona supras, ir net už
springsta noru kuo greičiau viską 
išberti, tačiau sako pamažėli, iš di
delės pastangos kaktoje viršum 
platokos noselės išsprogsta gysle
lė.

— Kad Dainelė .. turi .. šuny
čių .. o Margis neturi .. nes jis 
šuo .. kad .. jeigu Kutkis guli .. 
tai musės jam antros ausies nekan- 
džioja ....

— Na, ką daugiau? — klausia tė
vas, plačiai šypsodamasis.

Liudukas vėl susimąsto. Daugiau 
jam niekas neateina galvon. Paga
liau:

— Kad Dainelės šunyčiai nema
to ....

— Ar jau viskas?
— Viskas, — atsako Liudukas ir 

žiūri į juodas kirmėlaites popieriu
je.

Tėvas pastato jį žemėn ir juokia
si:

— Teta Ona labai džiaugsis, ga
vus tavo tokį “šunišką” laišką.

— Ar nudžiugs?
— Tikriausiai, — sako tėvas ir 

įnyksta toliau rašyti.

Liudukas ilgai dar stovi prie sta
lo ir žiūri į baltą, išmargintą lakš
tą. Jis jaučiasi reikšmingas ir už
miršo skaudamą skruostą.

«

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti

Pranas Naujokaitis, Akmens širdis. Ele
gijos. I960- Išleido Ateitis, Brooklyn, N.Y. 
Tiražas 200 egz. Viršelis dail. P. Osmols- 
kio. 104 psl. Kaina nepažymėta. Skelbia
ma, kad per platintojus nebus pardavinė
jama, užsisakyti tiesiai pas leidėją-

Juozas Kralikauskas, Šviesa lange. Ro
manas- 248 psl. Nidos Knygy Klubo lei
dinys Nr. 29. 1960. Klubo nariams — $1, 
nenariams, perkant pas platintojus $1,50.

Rinktinė. Nr. 6- Nidos Knygy klubo lei
dinys. 1960. 80 psl- Ištraukos iš lietuviš
kosios periodikos. Kaina 50 et-

Vincas Ramonas, Miglotas rytas. Apysa
kos- Lietuviškos Knygos Klubas. 166 psl. 
Aplanką piešė dail- J. Pilipauskas. Kaina 
$2.
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IŠ PREMIJUOTO RINKINIO

'Vidudienio Juodai
NEMIRTINGOJI
N emirtingoji, tu esi visos
Manos kelionės vedanti žvaigždė, 
Pilna pavasario, gyvybės ir šviesos 
Skrendi pirma, nei krykščianti kregždė,

Kad eičiau aš pro juodas bedugnes 
Ir nenupulčiau, galvai apsisukus, 
Kad eičiau ten, kur lauki tu manęs, 
Kai kalnus sups nepermatomas rūkas.

Ir aš seku tave visu keliu
Tenai, baltais sparnais mane kur moji, — 
Ir su tavim lengvai aš mirt galiu 
Ir amžiais gyvas būt, Nemirtingoji!

Ill

ŠIAME PUSLAPYJE spausdinami Bernardo Brazdžionio eilėraščiai yra paimti iš rinkinic 
"Vidudieno sodai", už kurį paskirta šių metŲ "Aid/' žurnalo literatūros premija.

Premijos jury komisiją sudarė: Aib. Baranauskas, pirm., Paulius Jurkus, sekr., ir na
riai K. Grigaitytė, Nele Mazalaitė ir L. Žitkevičius. Komisijai buvo prisiysta 11 veikaly: 
5 knygos ir 6 rankraščiai.

Rinkinį "Vidudienio sodai" netrukus rengiasi išleisti Lietuvį Dieng leidykla.

POEMS on this page are from the selection "Midday Gardens", for which he re
ceived the literary prize of the cultural magazine "Aidai" (Echoes).

VASAROS KRISTUS
GYVYBĖS SPINDULYS

Po nakties šešėlių virpančiais sparnais 
Tu gimei, gyvybės aukso spinduly, 
Kad žmogus gyventų saule, ne sapnais, 
Kad žydėtų žemės kilimai žali. 
Pašaukei iš miego tu laukų gėles, 
Rytą tu javus pabudinai laukuos, 
Tu pakėlei tartum jaunas mergeles 
Nokti vynuogynus...

Ant obels šakos
Tu giedojai tartum paukštis nuostabus, 
Tu žydėjai tartum rojaus lelija, 
Ir žinojom — visa po nakties pabus, 
Tau gyvybės žaibu žėrint širdyje.

GYVENIMO KARUSELE

Tu eini per žiedus, geras Kristau, 
Tartum šilto rytmečio rasa, 
Ir dengi tu gėlę, kad tamsa 
Ant vainiko jos mirtim nekristų.

Tu krenti kaip lašas palaimingas 
Vasaros karštų dienų lietaus, — 
Ir laukų konvalijos užminga, 
Ir balti varpeliai skamba Tau:

“Šventas, Šventas, Šventas” nepaliauja 
Jų giesmė tekėjus upeliu, 
Kai žengi Tu, Kristau, į gėlių,
Į žmogaus ir žemės šaltą kraują, 
Kad neliautų žemės pulsas plakti, 
Kad šviesa užtvintų nykią nokti.

Iš po gruodo nualintos žemės žibuoklė pakyla, 
Gieda paukščiai, ir medžiai, ir girios, ir upės išėję
Iš krantų... ir sodybos pas juodąjį šilą,
Tartum sveikintų grįžtantį liepžiedžiais kvepiantį vėją.

Taip pražįsta žiedai, ir pavasario saulė šviesi
Ima juoktis ir siaust sidabriniam dangaus debesy!

Ir kai upės ir vėlei sugrįžta iš žydinčių pievų 
Į vagas, ir kai pirmos lakštingalos drebina naktį, — 
Ir žmogus ir dangus ima šaukt meilės didįjį dievą, 
Ir pabudintas kraujas širdy — tartum parakas degti!

Taip prasideda vasaros džiaugsmo pagundų daina — 
Kaip beprotė ugnis, kaip šaltinio verdenė jauna.

Dega upių vanduo ir širdis kaip uranijas skyla
Ir įstatymų akmenį kietą į dulkes suskaldo;
Ir apsvaigusios žvaigždės sudrumščia vidurnakčių tylą,
Ir vienuoliai užmiršta gavėjimus, atgailą, maldą...

O kažin kur jau aidi paklydusi rudenio vėtrų rauda: 
“Pažinimo dienų negrąžint niekada, niekada...”

i Tyro gintaro kekėm nusvyra prinokę serbentos, 
Miršta gėlės ir girios lapus melancholijoj drasko. 
Stagarai... stagarai... Ir dangus deimantinis ir šventas. 
Žengia žemėn žiema kaip turtingas pirklys iš Damasko.

Ir nurimsta širdis meilei, džiaugsmui, svajoms svetima; 
Šaltį, mirtį, skausmus nešdama žengia žemėn žiema...

O po gruodo nualintos žemės ir vėlei pakyla
Ir žibuoklė, ir paukščio giesmė, irgi upės išėję

t Iš krantų, ir sodybos pas juodąjį šilą,
Tartum sveikintų grįžtantį liepžiedžiais kvepiantį vėją. 

Taip pražįsta širdis, ir pavasario saulė skaisti 
Atsispindi mėnulio šaltam nekaltam pilnaty.

TAIKOS ANTIFONA

(Iš ciklo “Amžių žingsniai”)
Sakiau: — Ateik, didžioji sielos Numylėtine,
Ateik, kai miega miestų pasamdyti panaktiniai,
Ateik, kai miega agentai policijų visų,
Ateik, kai miega fizikų ir chemikų išradingieji protai,
Kai miega cirkuose tramdytojai žvėrių,
Kai miega sužadėtinių sapnai ant budinčio dangaus blaks- 

/ tienų sidabrinių, 
Kai miega daigas rugio vidury, 
Kurį
Prieš šimtmečius gyvenimui pradėtą tu matei, — 
Ateik — ateik — ateik!
Gili kaip krateris pabudusio vulkano,
Karšta kaip salto mortale šokanti lava, 
Gyva, kaip ta, kuri gyveno
Per šimtmečius nebegyva.
Ir dega tartum gintaras jos amžinoji siela.
Ir stoja tarp nesantaikos — taiki taikių TAIKA.
Nes gyvasčiai iš pražūties ir iš nakties iškėlė 

Ją laiminanti Viešpaties pavasario Ranka.
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LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŠKOSIOS DEMOKRATIJOS STUDIJŲ KLUBŲ suvažiav imo dalyviai 
1960 m. liepos 3 d.

Lithuanian Christian Democrat Study Club's 5th convention, July 3, 1960.

LKD Studijy Klubams

PENKTI VEIKLOS METAI
Mūsų akademinis jaunimas šiame 

krašte yra atlikęs nemaža politinės 
reikšmės darbų. Jaunimo peticijos, 
“Lituanus” žurnalo leidimas, visa 
eilė demonstracijų ir viešų pasiro
dymų, kur buvo pareikštas pasiprie. 
šinimas Lietuvos pavergėjui ir pa
demonstruotas lietuvių vardas, lai. 
kytini organizuotais jaunimo žy
giais. Paskaitos svetimiesiems, laiš- 
kų rašymas, protestas prieš netei
singas žinias spaudoje, padėkos 
už dėmesio atkreipimų Lietuvos by
lai ir asmeninių santykių palaiky- 
kymas — vertingi jaunųjų darbai.

PIRMOJI Lietuviy Krikščioniškosios Demokratijos Studijy kluby koordinacinė valdyba 
(1958). Iš kairės: Aloyzas Aidis, Jonas Vyšnionis, pirm. Juozas Graurogkas, Juozas Ki- 
jauskas, Algirdas Kasulaitis.

First coordination committee of the Lithuanian Christian Democratic Study Club.

Matome — jaunimas diskutuoja 
politinius klausimus, seka politi
nius įvykius spaudoje ir tremties 
gyvenime, bet aktyvaus politiniam 
organizuotam veikime pasireiškimo 
iš akademinio jaunimo pusės, reikia 
pripažinti, pasigendame.

#

Bet ne visas jaunimas šiuo at
žvilgiu “neorganizuotas”. Dalis be
baigiančių ir baigusių savo studijas 
mūsų jaunimo pasistačiusi sau sie
kimų — per politinių klausimų stu-

Algirdas J. Kasulaitis, "Jaunimo Žygių" 
redaktorius. Leidinys per keletą mėty iš
augo į stamby, kultūringą ir gausy in
formacine krikščioniškos veiklos ir idėjy 
žurnalą.

A. J. Kasulaitis, editor of "Deeds of 
Youth", the Magazine of Youth for Civic 
Education ad Christian Democratic Politics.

dijas, per krikščioniškųjų demokra
tijų, per politinės asmenybės ugdy
musi į Lietuvos laisvinimo darbų, 
į disciplinuotos politinės bendruo
menės kūrybų, į politinio ir pilieti, 
nio gyvenimo ir veiklos aukštumas, 
tarnaujant Dievui, žmogui, tautai 
ir žmonijai ruošiasi visuomeninei, 
politinei ir vastybinei veiklai.

Skaičiumi šis sųjūds auga ir vei
kia kaip katalikiškosios pasaulėžiū
ros žmonių organizacinis vienetas.

#

Chicagiečių akademikų būrelis, 
1955 m. antrų Kalėdų dienų susi
rinkęs šv. Antano parapijos salėj, 
Cicero, Illinois, įsteigė pirmųjį Lie
tuvių Krikščioniškosios Demokrati
jos Studijų Klubų. Pirmųjų klubo 
valdybų sudarė; pirmininkas L. Ta
mašauskas, vicepirmininkas A. Liu- 
levičius, studijų referentas dr. K. 
Šidlauskas, narys spaudos reika
lams O. Stankaitytė ir sekretorė R. 
Pempkutė.

šalia studijinio-politinio pobūdžio 
paskaitų ir diskusijų klubo nariams 

ir visuomenei, klubo valdyba sten
gėsi klubų veiklų išplėsti į didesnes 
vietoves ir apjungti sųjūdžiui pri
jaučiančius žmones.

#

Clevelande per pirmųjį klubų at
stovų suvažiavimų buvo deklaruo
ta, kad klubai savo didžiuoju užda
viniu laiko Tėvynės Lietuvos išlais- 
vinimų ir to tikslo siekia visomis 
jaunomis jėgomis.

Antrasis studijų klubas įsisteigė 
1957 m. Cevelande. čia 1958 m. bu
vo sudaryta Studijų Klubų Koordi
nacinė Valdyba, kuri pirmiausia 
kreipėsi į jaunimų įsidėmėtinu — 
VEIDU Į ATEITĮ — atsišaukimu: 
LKD Studijų Klubai yra lietuvių 
jaunosios kartos organizacija, kuri 
savo sųjūdin buria visus jaunuo
sius, besidominčius krikščioniškojo 
politinio - socialinio visuomeninio 
mokslo ir gyvenmo problemomis ir 
jų pritaikymu lietuvių tautos gyve
nime.

1958 m. sušauktam trijų dienų 
sųskrydyje — trečiame suvažiavi
me buvo užbaigta organizacinė 
struktūra; priimtas klubų veiklos 
statutas, apsvarstyta 2 metų studi
jinė veiklos programa ir išrinkta 
Centro Valdyba iš pirm. J. Grav- 
rogko, A. J. Kasulaičio ir J. Vyš- 
nionio. 1959 m. suvažiavimas buvo 
skirtas politikos prasmės ir apim
ties išeivijoj klausimų nagrinėji
mui. šis suvažiavimas buvo gausus 
dalyvių skaičiumi ir darbingas. Da
lyvavo 60 asmenų.

Centro Valdybos pastangomis 
1959 m. įsisteigė Kanadoje, Toron. 
te, Studijų Klubas, ir buvo sudary
ta iš vyresniosios kartos visuome
nininkų, politikų Patariamoji Tary
ba prie C. V.

šių metų suvažiavimas buvo pa
lietęs Vliko, Alto ir Lietuvių Bend
ruomenės ir jų sųveikos klausimus 
ir išrinko naujų Centro Valdybų, 
kurių sudaro: pirm. V. šoliūnas, 
Chicago, nariai: A. J. Kasulaitis, 
Cleveland, Ohio, J. Matulionytė, To
ronto, Ont., A. Gladkauskas, Det
roit, Mich, ir A. Viliušis, Chicago, 
Illinois.

#

šalia organizacinės klubų veiklos 
didelį darbų atlieka “Jaunimo žy
giai”, studijų klubų žurnalas, reda
guojamas jauno visuomenininko ir 
žurnalisto A. J. Kasulaičio. 1955 m. 
žurnalas pradėjęs savarankiškus 
žingsnius savo apimtimi, turiniu ir 
puslapiu skaičiumi, per penkerius 
metus žymiai paaugo ir sustiprėjo. 
Jame pasireiškia jaunosios ir -vy
resniosios kartos atstovai. Savo 
aktualiais straipsniais ir politinių 
klausimų studijomis, plačiomis 
krikščioniškojo demokratinio jauni
mo veiklos svetur apžvalgomis ir 
savo gyvais ir tiesiais pasisakymais 
yra plačiai jaunimo ir vyresniųjų 
skaitomas, žurnalų finansiškai re
mia kat. visuomenė ir pats klubų 
sųjūdis. (Paskutinio “J. ž.” nume
rio mecenatu buvo Chicagos Studi
jų Klubas).

Baigdamas norėčiau paminėti, 
kad L. K. D. Studijų Klubai veikia 
kaip savarankiškas organizacinis 
vienetas. Talkos ir paramos jis su
laukia iš Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sųjungos ir per jų palaiko 
ryšius su tarptautiniais krikščionių 
demokratų jaunimo sųjūdžiais pla
čiame pasaulyje ir atskirose valsty
bėse. A. Viliušis
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Min. J. Kajecko
SVEIKINIMAS

ORGANIZACIJA, KURIOJE VEIKIA 4-ios KARTOS
Ateitininkų 50 metų jubiliejinio kongreso Chicagoje įspūdžiai

Ištraukos iš
J. Kajecko, Lietuvos Atstovo, kal
bos, pasakytos Jubiliejiniam Ateiti
ninkų kongrese Chicagoje, 1960 m. 
rugsėjo 4 d.

Ateitininkų jubiliejinis kongre. 
sas, greta Kristaus, atsigręžė veidu 
ir į Tėvynę. Jis vyksta ir Lietuvos 
ženkle. Tai Ateitininkijos dedikaci
ja Tautai ir jos kankiniams už Die
vą ir Tėvynę, su At-jos skaisčiomis 
aukomis imtinai.

Lietuvos jaunimas atliko savo pa
reigą. Reikia, kad savo pareigose 
neasiliktų ir laisvojo pasaulio jau
nimas. “Redde, quod debes” — bu
vo iškalta Letuvos Nežinomo Karei
vio paminkle. Bet ne ginklu kovą 
turiu omenyje... Tačiau, reikalinga, 
kad naujos gadynės laisvasis jauni- 
ms prabiltų naujos gadynės balsu. 
Pavergtam lietuviui turi būti aišku, 
kad laisvojo jaunimo aspiracijos 
nėra pirmon vieton materialinės 
gėrybės, bet ryžtas visais įmano
mais ir leistinais būdais siekti at- 
žmoginti nužmogintą Lietuvos žmo
gų ir atstatyti pavergto lietuvio ir 
jo Tėvynės laisvę ir garbę.

o « «

Ideologinės kovos laukas laukia 
lietuviško jaunimo talkininkų. Atei- 
tininkija ypatingai tokiai talkai kva 
lifikuota, nes jos Tėvynės meilė 
pagrįsta stipriais religiniais pagrin
dais. Gi, anot Ernest Heilo, religin
gumas tėvynės meilę stiprina. Pa
galiau, kaip beatnaujinsi visa Kris
tuje, jei nebūtų ryžtamasi atnaujin
ti Lietuvos sužalotą veidą.

Tėvų žemės meilė kiekvieno lie
tuvio ir garbės dalykas. Jei lietuvis 
dabartiniu tautos kančios metu nuo 
jos nusigrįžtų, tokiu vargiai bega
lėtų pasididžiuoti ir jo antroji tė
vynė, nes tai būtų ubagiška pilieti
nės garbės atestacija.. Lengva di
džiuotis Lietuva ir būti jos laimin
gųjų dienų patriotu. Kilniau ir gar
bingiau juo palikti ir tautos šute- 
mų metu...

Eucharistinio kongreso Miunche
ne metu dešimtys tūkstančių mal
dininkų su lietuviais imtinai, ap
lankė buvusią Dachau pabaisos 
koncentracijos stovyklą.. Ta proga 
Miuncheno vyskupas pareiškė: 
“žmonės, kurie negali pamiršti, čia 
yra vienybėje su tais, kurie neturi 
pamiršti.”

Mūsų Dachau — visa Lietuva ir 
visas Sibiras. Lietuvos skriaudą jau 
20 metų kaip JAV Vyriausybė pri
simena ir Sovietų okupacijos ne
pripažįsta...

Tautos skriaudos, kuri šaukiasi 
Dangaus keršto, lietuvis irgi negali 
ir neturi užmiršti. Nes jeigu, ne
duok Dieve, lietuvis kada nors Lie
tuvą užmirštų, kas tada... kas tada 
ją beminės? Tat, kad didžiojoj 
kryžkelėj nepaklydus ir, kad Tėvų 
žemės dvasia mumyse išliktų gyva:

Mylėsi Lietuvą iš tolo 
visa širdim, visais jausmais, 
iš tolo meilė neparpuola 
po balto marmuro namais.

(Bern. Brazdžionis)

šęsdami organizacines veiklos 
auksinį jubiliejų, laisvojo pasaulio 
ateitininkai š. m. rugsėjo mėn. 2- 
4 d. d. gausiai dalyvavo Ateitinin
kų Federacijos jubiliejiniame kon
grese Chicagoje. Kongresas su- 
traukė per 1000 registruotų Atei
tininkų Federacijos narių ir didelį 
būrį svečių.

Savo atstovus kongresan atsiuntė 
Europos, Pietų Amerikos kraštų ir 
Australijos ateitininkų sąjungos. 
Kanados ir JAV-bių ateitininkai 
dalyvavo labai gausiai. Tik okupuo
tos Lietuvos ateitininkų atstovai 
kongrese dalyvauti negalėjo.

Pagal turimą kartoteką, laisvojo 
pasaulio kraštuose Ateitininkų Fe

ATEITININKŲ 50 METŲ SUKAKTIES KONGRESO PREZIDIUMAS. Iš kairės: J. Užupis, B.
Venskuvienė, J. Kojelis, dr. J. Grinius, V- Užupis; kalba dr. A- Liulevičius.

deracijai priklauso per 2500 narių. 
Moksleivių At-kų Sąjunga turi per 
900 narių, Studentų At-kų S-ga — 
270, Ateitininkų Sendraugių Sąjun
ga — per 1200 narių. Naujai orga
nizuojami jaunučiai ateitininkai 
jau apjungė virš 150 lietuviško at
žalyno.

Kongresas praėjo pagrindinio šū
kio — IŠTIKIMYBĖ KRISTUI, IŠ
TIKIMYBĖ LIETUVAI — ženkle. 
Asmenine religine praktika ir rū
pesčiu gyvąją krikščionybę įpras
minti gyvenime kongresas atžymė
jo ištikimybę Kristui.

Giliu lietuviškųjų problemų gvil
denimu jungtinėmis jaunesniųjų ir 

»r *

vyresniųjų jėgomis, realiu situaci
jos ir galimybių įvertinimu ir kom
promisų lankstymui nepasiduodan
čių tautinių principų akcentavimu 
laisvojo pasaulio ateitininkai de
klaravo savo ištikimybę Lietuvai.

Paskaitas kongrese skaitė ar 
reikšmingesnes kalbas pasakė šie 
Ateitininkų Federacijos veikėjai: 
Federacijos vadas prof. S. Sužiedė
lis, vysk. V. Brizgys, dr. V. Mane
lis, kun. V. Dabušis, kun. St. Yla, 
dr. V. Vygantas, dr. A. Liulevičius, 
dr. A. Sužiedėlis, kun. V. Bagdona
vičius, MIC, dr. Ad. Damušis, dr. 
J. Girnius, prof. K. Pakštas, minis- 
teris J. Kajeckas, dr. A. Trimakas 
ir kt.

Daugiau 12 psl.

THE RESIDING COMMITTEE of the "At
eitis" 50th anniversary congress.

» 
0 0
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Prof. K. Pakštas, buv. Ateitininkę vadas 
Nepriklausomoje Lietuvoje, kongrese pa
sakęs ugningą kalbą (Po savaitės po kon
greso prof. Pakštas staiga mirė širdies li
ga, dar tebeviešėdamas Chicagoje.).

Prof. K. Pakštas, former president of 
the "Ateitis" Federation, who delivered a 
fiery speech at the last congress (A week 
later he died of a heart attack).

PIRMOJI EILĖ iškilmingame ateitininkę kongreso posėdyje. Iš dešinės: A. Rudis su žmo 
na, Lietuvos Atstovas Washingtone J. Kajeckas, prel. P. Juras, S. Sužiedėlis su žmona, 
prel. Albavičius ir kt.

Vienas iškilausių kongreso mo
mentų buvo koncertas Marijos A. 
Mokyklos salėje, kuri nesutalpino 
visų, norinčių išgirsti garsiusius 
mūsų tremties balso menininkus ir 
instrumentalistus. (Programų atli
ko D. Stankaitytė, Stasys Baras, J. 
Vaznelis, violenčelistas M. Saulius 
ir muzikai — prof. V. Jakubėnas ir 
ir muzikas A. Kučiūnas; P. Bičkie- 
nė ir komp. VI. Jakubėnas atliko 
banketo muzikinę programų.).

» # «

Pabaiga 13 psl.

FIRST ROW of the audience at the "At
eitis" congres in Chicago: Mr. & Mrs. Ru
dis, Lith. Minister J. Kajeckas and others-

SOL. PRUDENCIJA BIČKIENĖ dainuoja kongreso bankete; akomponuoja VI. Jakubėnas.

Prof- S. Sužiedėlis, dabartinis Ateitinin
kę Federacijos vadas, kalba kongrese.

Prof. S. Sužiedėlis, present president of 
the "Ateitis" Federation.

Prof. A. Darnusis, buv. At-kę Fed. va
das JAV-se, kalba kongrese.

Prof. A. Damušis, former pres, of the 
federation, speaking at the congress.

IŠ KONGRESO EISENOS. Žygiuoja ateitininkai jaunučiai. (Ateitininkę Federacjją sudaro 
at-kai sendraugiai, studentę sąjunga, moksleiviy sąjunga ir jaunučiai.)-
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Viena įspūdingiausių “išorinių” 
ateitininkų kongreso demonstracijų 
buvo pamaldų eisena, kurių sudarė 
didžiulė visų Federacijos sąjungų 
procesija, nusitęsusi per keletą 
Marquette Parko kvartalų.

“Ištikimybė Kristui” tema pa
mokslą pasakė kan. F. Kapočius, 
‘Ištikimybė Lietuvai” — prel. M. 
Krupavičius. jk

Iš KONGRESO EISENOS. Studentai Į 
ateitininkai prie bažnyčios Marquette Par
ke, Chicagoje-

THE PARADE during "Ateitis" congress. 
University students by the church.

The Intellectual Catholic organization 
"Ateitis" is celebrating its 50th jubilee 
this year. A congress was held on Labor 
Day weekend in Chicago- Over 1000 
members attended.

KONGRESAS MELDŽIASI. Iškilmingos 
pamaldos Marquette Parko bažnyčioje. 
Pamokslą sako prel- M. Krupavičius.

HIGH MASS at the Marquette Park 
(Chicago) Catholic Church- The sermon is 
delivered by Rt. Rev- M. Krupavičius.

Visas kongreso nuotraukas darė 
VYTAUTAS MAŽELIS



MUZIKANTAS VYTAUTAS KASIULIS (Guašas) 
MUSICIAN by Vytautas Kasiulis

DAILĖS PARODA TORONTE
Į Kanados Lietuvių VII Dieną, 

Toronte Darbo dienos savaitgalyje 
suvažiavo daugiau kaip 2.000 žmo
nių tiek iš Kanados įvairių vietų, 
tiek iš JAV.

Dienos programą sudarė pamal
dos, iškilmingas aktas, koncertas ir 
meno paroda.

Iškilmingą aktą pradėjo Toronto 
apyl. valdybos pirm. J. R. Simana
vičius. Raštu ar žodžiu sveikino 
Kanados min. pirm. Diefenbakeris, 
opozicijos vadas L. Pearson, Toron
to m. burm. N. Philips, kuris pasi
sakė pats esąs kilęs iš Kalvarijos 
Lietuvoje, adv. A. Maloney, fed. 
parlamento atstovas.

Dienos programoje išsamų pra
nešimą padarė dr. S. Bačkis, Lietu, 
vos pasiuntinybės patarėjas Wa
shingtone.

Tautinių šokių festivalyje daly
vavo 9 šokėjų grupės su 175 šokė
jais (jų dalis iš JAV). Vyr. šokių 
vadovas buvo V. Turūta iš Toronto.

Koncertinėje programos dalyje 
gražiai pasirodė solistė V. žemely- 
tė ir Toronto “Varpo” choras, va
dovaujamas muz. St. Gailevičiaus.

* *

Kasmetinėse Kanados Lietuvių 
Dienose, šalia įspūdingų koncertų, 

pokylių bei kitų masinių tautiečių 
susibūrimų, paprastai suruošiamos 
dailės, parodos, visuomet 
pasižyminčios meniškai stipriu 
mūsų dailininkų atstovavimu.

Septintoje Kanados Lietuvių Die
noje Toronte, paroda, pavadinta 
SEPTYNIOLIKA LIETUVIŲ, buvo 
suruošta Tarptautiniame Institute. 
Buvo isštatyta 39 Kanadoje, JAV ir 
Prancūzijoje gyvenančių dailininkų 
dailininkų darbai, dalis jų paskolin
ti torontiečių kolekcionierių.

Parodoje ryškiai vyravo grafika 
— skaičiumi bei kokybe: Kasiulio, 
Viesulo, Valiaus; Vesčiūno, Dargio, 
Augiaus, Petravičiaus, Jonyno — 
piešiniai, spausdiniai nuo medžio, 
akmens ar stiklo.

Jonynas ir Bričkus davė akvare
lių, Tamošaitienė ir Docius — gua
šu darbų, žmuidzinienė — pastelę.

Tapyboje stelbė Galdiko žydrių 
spalvų abstrakčios drobės, Račkaus 
masyvių dimensijų simbolika, Viz
girdos peisažas ir Pautieniaus vaiz
dai auksiniais rėmais. Medžio dro
žinių išstatė Dargis.

Paroda, atidaryta Bendruomenės 
apylinkės valdybos rūpesčiu truko 
dvi savaites. Parodą gausiai lankė 
savieji, taip pat ir kanadiečiai. Bu
vo palankių atsiliepimų ir miesto 
spaudoje. p. Alba

Dagys MEDŽIO SKULPTŪRA
SCULPTURE IN WOOD
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G. K. RAČKUS JUODA SAULĖ, aliejus / BLACK SUN, Oil

4 Sol. B. Marijošius ir skulpt- E. Docienė parodos atidaryme, Toronte, Kanadoje.
Soloist B. Marijošius and sculptress E. Docienė at the opening of the exhibition.

F Parodos rengėjai L. Tamošauskas ir dail. T. Valius prie V. Kasiulio paveikslo. 
Organizers of the exhibition, L. Tamošauskas and T. Valius.
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Lygiomis pareigomis...Atkelta iš 4 psl.jų pastangos sukelia ne susirūpinimų, bet skanų juokų. Nelaukime, kad mūsų tautos priešai mus imtų girti; jie tai daro tik tims, kurie tampa niekšais ir tautos išdavikais.Mūsų realybė ir priešo fikcijaSusirūpinimų kelia ne bolševikų puolimai ir propaganda, bet šnektos pačių lietuvių tarpe. Lietuvių ne iš Lietuvos, kurie neša okupacijos naštų, bet lietuvių, gyvenančių laisvajame pasaulyje. Tam tikra jų dalis, negausi, tiesa, jau kuris laikas rodo nebelaikų Vliko vyriausiuoju išlaisvinimo organu, o tik vienu iš “veiksnių”. Daug, bet tik neigiamai apie jį kalba, didelius reikalavimus jam stato, bet po neremia ir nepalaiko. Toks negatyvus elgesys palieka negatyvius padari. nius, o negatyvūs padariniai apsunkina ir taip jau nelengvų darbų. Todėl lietuvių suvažiavimuose, konferencijos, spaudoje ir šiaip pašnekesiuose vėl kalbama apie visų jėgų apjungimų ir vienybę. Tai rimta kalba, ir niekas jos ignoruoti tenedrįsta. Vienybes reikia, nes dideli ir sunkūs uždaviniai stovi prieš mūsų akis. Nelengvas daiktas yra ir vienybė, bet jos pasiekti būtų galima, jei visi nuoširdžiai jos norėtų.Nuo to laiko, kai iš Vliko išėjo Lietuvių Frontas ir Tautininkų Sų- junga, buvo daug sykių tartasi dėl sugrįžimo, bet nieko nepasiekta, gal dar net toliau nutolta. Nutolta ne dėl to kad iš Vliko išėjusios grupės neparodė jokio noro į jį grįžti, bet parodė siekimų jį pakeisti. Pakeistas jis jau nebesivadintų Vyriausiuoju Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu ir remtųsi tik išeivija.Kas blogo yra Vliko pagrinduose ir jo varde, kad jį reiktų likviduoti? Kuo negeras yra principas, kad visos partijos ir visi sųjūdžiai gali dalyvauti vyriausiajame Lietuvos išlaisvinimo organe lygiomis? Ar ne visiems rūpi Lietuvos laisvė? Kuo ne aiškiai nusako lietuvių tautos siekimus jo dabartinis pavadinimas, kad ir ilgokas, bet giliai prasmingas ir po 17 metų darbo pasaulyje plačiai žinomas? Kodėl vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo organas turi remtis tik išeivija, o ne visa kenčiančia tauta ir išeivija, kaip dabar Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo Komitetas remiasi, turėdamas pilnus ir dar tremtyje jam pakartotus įgaliojimus?Sakoma, kad partijos išeivijoje nebeturinčios pagrindo gyvuoti. Jos esančios tik Lietuvoje buvusių partijų nuotrupos ir todėl pasmerktos išnykti. Tokia “logika” gali nuvesti per toli. Išeivijų taip pat kai kas (ir, žinoma, komunistai) nuotrupa vadina. Taigi, nustokite dirbti visi ir gulkite į grabų dar gyvi būdami! Bet “nuotrupų” sugalvotojai klysta. Jie pamiršta turį reikalo ne su medžio šakomis, bet su išblaškytos tautos dalimis. Medžio šakos, atplėštos nuo kamieno, džiūsta, bet priešo išblaškyta tauta gali gyvuoti šimtmečius ir šviesti taip sveikai ir skaisčiai, kaip šviečia gyvsidabrio lašelis, nuriedėjęs nuo savo pagrindinės masės. Ne partijų nuotrupos čia yra, bet gyvi, gajūs ir stiprūs idėjiniai židiniai. Tokie židiniai dega ne tik laisvajame pasaulyje, jie dega kita forma ir pavergtųjų kalėjimuose, ir koncentracijos stovyklose. Degs jie ir švies, kaip tie gyvsidabrio lašeliai, kol ateis laikas visiems vėl susijungti su savo pagrindine mase. Jokie “graboriai” 

nepajėgs jų palaidoti, nežiūrint, kokiu basliu betvotų per galvų — su “nuotrupa” ar su ’’fikcija”... Idėjos jei didžios, nemiršta kaip žmonės (Maironis), kas laukia jų mirties, skaudžiai apsirinka.Durys atviros visiemsNegudru yra neigti Vlikų sudarančių grupių gyvastingumų, jų svorį, jų įtakų ir tuo keliu siekti paties Vliko pabaigos. Kai kas, labai supykęs, jau beveik 10 metų ta kryptimi “veikia”, bet, laimei, ne visi balsai eina į dangų. Partijos ir sųjūdžiai tebegyvuoja, o Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto veikla nuolat stiprėja ir plečiasi, nežiūrint per keletu paskutinių metų labai pasunkėjusių sųlygų. Pasitikėjimas savų tautiečių eilėse yra pilnas, gilus ir stiprus. Pereito vasario minėjimai įrodė tai labai konkrečiai — žymiai gausiau į juos atsilankant ir daugiau aukojant. Plačiajam užsienyje, be diplomatinių Lietuvos atsovų, tik vienas Vlikas ir tėra žinomas. Jo varstomų durų, tiekiamų promemorijų, priminimų, sugestijų, prašymų rezultatai negali būti matomi dabar, bet kai ateis tinkamas laikas, pamatys visi, kaip tas kai kieno taip nemėgstamas Vlikas sunkiai, bet pastoviai ir sėkmingai plėšė ir pureno labai kietai sužėlusius dirvonus Ir nepaprastai sudžiūvusius molynus Lietuvos išlaisvinimui priartinti. Tai yra neginčijamas ir labai džiugus faktas. Bet yra ir nedžiugus faktas: ne visi tų arklų traukia, kai kurie tempia jį atgal. Nebesutelpa prie vieno stalo ne Lietuvos valdymo, bet Lietuvos laisvinimo darbe. Yra jau bent keli veiksniai ir fondai. Kieno džiaugsmui ir kieno naudai, tik pagalvoti reikia.Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas padėtį gerai supranta, daug tuo rūpinasi ir pastangų nesigaili. Nepavyko jam iki šiol išėjusius grųžinti, bet vilties jis nenustoja. Sugrįžimui duris atvėrė iki pat galui ir ne tik kviečia, bet prašo sugrįžti. Tokia yra Vliko visais balsais priimta rezoliucija. Jokių sųlygų ir jokių formalumų sugrįžimui nėra. Reikia tik ateiti ir Lietuvos išlaisvinimo darbų kartu dirbti lygiomis teisėmis ir lygiomis pareigomis su kitais. Ateiti, žinoma, reikėtų tap pat be sųlygų ir su pasitikėjimu tiems, kurie ateinančiųjų laukia ir jais taip pat pasitiki. Praeities nesusipratimus, jei galima, reikėtų pamiršti, o jei negalima, palikti juos teisingam istorijos teismui.šių tragiškų tautos valandų jau 20 metų benešančiai baisių okupacijos priespaudą tokio sprendimo turime teisės norėti ir laukti. At- statvti Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pilnumų ta proga būtų labai prasminga. Atpalaiduoti Vlikų nuo tokių vidaus rūpesčių labai svarbu. To reikia ne kieno nors užsispyrimui patenkinti, bet Lietuvai patarnauti.Stiprus Vlikas niekam kitam, tik Lietuvai yra reikalingas.Vardan tos Lietuvos vienybė tegu sugrįžta.
Stasys Lūšys, kurio pasisakymą čia 

spausdiname, yra vienas iš 5 JAV-se gy- 
venančiy senosios ekipos narių, kurie dar 
Lietuvos pogrindyje vedė derybas vienin
gam vyr. Lietuvos išlaisvinimo organui su
daryti. Jo bute vyko pirmieji Vlikui su
daryti įgaliotų asmenų posėdžiai. Jo atsi
minimai apie Vliko atsiradimo pradžią, 
derybas ir visų susitarimą apsijungti buvo 
išspausdinti LD lapkričio — gruodžio nu
meriuose 1953 ir 1954 m. pradžioje.

Atvykusieji 
iš okupuotos Lietuvos 
PASAKOJA

Atvykusieji iš okup. Lietuvos į laisvuosius Vakarus, neseniai buvusieji dar pavergtame krašte, pasakoja daug tokių dalykų, kuriais ne visi net ir čia, JAV-se, norėtų tikėti, matyti, pasidavę bolševikiniams liūliavimams kad, girdi, dabar jau žymiai esu geriau nei buvo prie Stalino. Tiesa, kai kas yra pagerėję, bet pats bolševizmas, sla- vinimas, rusinimas nėra pasikeitę: lietuvių tauta naikinama ir toliau.Toks Gudonis papasakojo, kad partizanų, kad ir pavienių esama dar ir šiandien, nors ir kaip jie gaudomi. Atvykęs į Los Angeles miestų Samsonas, išgirdęs, kaip per vienų piknikų buvo sugiedotas Lietuvos himnas, apsiverkė ir pastebėjo: jo negirdėjęs giedant jau 20 metų — per visų okupacijų. Visi lietuviai norėtų jį giedoti. Tačiau tų laimę turi tik gyvenantieji Va. karuose. Kad galėtų, tai Kudirkos parašytųjį Lietuvos himnų giedotų visa Lietuva...Panašiai pasisako ir daugelis kitų, nors ir ne visi: kiti yra prigrasinti ar turėjo duoti pažadus, kad nieko nešnekės prieš Sovietus, nes, girdi, “mes visur jus surasime...”O į pastabas kad Sovietai jau kai kuriose srityse ne tik pasiviję, bet ir pralenkę Amerikų, kaip neišmanantiems stengiasi įrodinėti Paleckis, Sniečkus ar šumauskas, tai tie viskų neseniai patys ten matę ir gavę palyginti čia, tik mostelia ranka: jei norite, tai tikėkite tokiomis nesųmonėmis...Miestuose šiuo metu maisto gal ir pakanka, bet iš miesto, priešingai senesnei praktikai, siunčiami siuntiniai į kaimų artimiesiems (cukrus ,mėsa ir pan.). Vilniaus krautuvėse gali mėsos produktų pirktis, o visokių uogienių su lietuviškais užrašais gali matyti ir Maskvoje, tačiau padėtis toli gražu nėra tokia, kaip stengiasi, ypač Amerikoje, įtikinėti Maskvos pataikūnai, į ten nuvežti okupantų pinigais: girdi, “nesiųskite į Lietuvą nieko, nes ten visko yra, o gaunantieji siuntinius verčiasi tik spekuliacija”... Be abejo, reikėtų gerai pagalvoti, kų ir kam siųsti, nes pvz. prastesnės kokybės gaminius dabar jau sunkiau paleisti į apyvartų. Todėl gal geriau vertėtų ten siųsti praktinius daiktus, pvz. medicininius ar virtuvės įrankius, skustuvus, parkerius laikrodžius, žirkles, peilius ir pan. Laiškai ir toliau kontroliuojami. Todėl, savaime suprantama, nerašyti neatsargių laiškų, neminėti pavardžių, kurias tam tikros įstaigos atsidėjusios registruoja, o išvadas daro kad ir vėliau.Teko išsišnekėti su tautiečiu, neseniai atvykusiu iš okup. Lietuvos. Jam gerai žinomi ir ypač “prie širdies” lietuviškumo reikalai. Parodžius neseniai lietuvių spaudoje tam tikros įstaigos paskleistų nuomonę, kad, esu, Lietuvoje nesu tokio didelio rusinimo, kaip skelbianti laisvųjų lietuvių spauda, tas perskaitė ir tiesiog susiėmė už galvos! Sako — kaip tokius niekus galima rašyti. Pabūtų nors kurį laikų tarp okupantų, kur net padoriesiems bolševikų simpatikams, kurie mielai (nes nesibijo...) pasiklauso ne tik bekraujo “A. Balso”, 

bet ir kitų laisvųjų Vakarų liet, radijų, ne kartų “pritrūksta oro”, tai pamatytų. Ir tokių niekų nera- šinėtų. Užtenka, kad visokie Venclovos, Žiugždos (jo pavardė okup. Lietuvoje yra tapusi kone keiksmažodžiu), Sniečkai arba Paleckiai, už riebias algas parsidavę okupantų imperializmui, visokių niekų prišneka apie “vyresnįjį brolį (tas terminas pasidarė ypač populiarus po Paleckio išleistos brošiūros su pamokymais, kaip reikia rusui, t. y. vyresniajam broliui, už viskų dėkoti), nes jie patys yra dėkingi už riebius Judo nebe grašius, o tūkstančius...Gerai, — sako atvykėlis, kad Vakaruose yra visa eilė veiksnių, kurie rūpinasi krašto išlaisvinimu ir kiekviena proga primefia, jog nesu- smulkėtų, nesrūpintų tik savo asmenine gerove, bet atsimintų ir žiaurų okupacijos jungų turinčius vilkti mūsų tautiečius.Kito atvykusioje į Vakarus žodžiais, reikia šaukti SOS Vakaruose esantiems lietuviams, jog kiekviena proga reaguotų į kiekvieną pasikėsinimą okup. krašte prieš lietuvybę,Spauda net ir iš čia pasiekia pavergtąjį kraštų — tat tegu joje mato okupantai, kad jų “sirenų balsais” laisvieji lietuviai netiki, kad jie žino, kodėl komunistai nieko nedaro “net tokiam Deksniui” arba kodėl jie leido iš Sibiro grįžti net vienam smetoniniam ministeriui, kuris dabar “laisvai” dėstąs Dotnuvos žemės ūkio akademijoje...Reikia tik pagalvoti, kų reiškia tokie viliojimai ko daugiau susigrąžinti “suklaidintųjų” kultūrininkų iš Vakarų, kai tuo tarpu ne po vienų, bet dešimtimis šalinami iš universiteto bent kiek daugiau lietuviškumu pasirūpinę ir lietuvių nesmaugę tokie kaip un-to rektorius Bulovas ir kiti.Rusinimo padariniai labiausiai ryškūs Vilniaus krašte — jam gresia didžiausias suslavinimo pavojus. Dar niekad nebuvo taip sparčiai prarandama lietuviškų sričių, kaip dabar. Lietuviškų mokyklų Vilniaus krašte mažiau negu buvo lenkų okupacijos metais. Tiesa, kad komunistai “sujungė” lietuviškas žemes, bet “išjungė” iš jų lietuvius... Taip yra Vilniaus krašte, taip Rytprūsiuose su Klaipėdos kraštu. Užtat labai gerai daroma, kad bent čia tie kraštai neužmirštami, leidžiami tokie veikalai, kaip “Mažoji Lietuva”.Kaip naikinama lietuvybė, reikia tik pažiūrėti į “politikų” Vilniaus universitete arba Pedagoginiam institute, kur paskiausiu metu po “valymų” atleista per 30 pačių pajėgiausių dėstytojų. Panaikinta Lietuvos archeologijos katedra. Visose mokyklose Lietuvos istorija palikta tik “visasąjunginiuose rėmuose”.Vilnius kaskart vis labiau ir labiau rusėja. čia lietuvių bėra tik apie 35%. Gatvėse vyrauja rusų kalba. Valdžios įstaigose — rusų kalba. Viešbučiuose, kaip sakysime “Vilniaus”, susikalbėsi tik rusiškai. Didesnėse krautuvėse — rusų kalba. Tik gatvių pavadinimai — dviem — rusų ir lietuvių k. Visokiuose skelbimuose lietuvių kalba netaisyklinga, sudarkyta.Jeigu prie Stalino atviras rusinimas būdavo labai nedrąsiai tepra- kišamas, tai šiandienų jis visoje spaudoje varomas visu įžulumu, o Stalino milžiniška stovyla, užgožu- si visų Vilniaus geležinkelio stoties aištę, net ir po Chruščiovo nustali- nimo išdidžiai stovi ir visų tų akcijų laimina. J. P.16
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1959 m. II pusmetyje ir 1960 m. I pus

metyje "Lietuvių Dienose" išspausdintų 
reportažy ir foto reportažų mano manymu 
geriausias yra:

JAV liet, krepšininkai Argentinoje, L. 
Kančiausko (rugsėjo nr-, 12 p.).............. □

Gracijos. Gražuolės ir grožio konkursai.
A- Gustaičio (rugs, nr., 14 p.) ................ [J

Jonas Poderis — lietuvis beisbolo žai
dėjas. A. Gustaičio (lapkr. nr. 6 p.)....... Q

Argentinos lietuviai. L. Sruogos (gruo
džio nr., 6 p.) ..........................................□

Kai negyvas medis prabyla- Pr. Alšėno 
(gruodžio nr-, 14 p.) ................................. □

Su foto kamera po V. Vokietiją. S. Nar- 
kėliūnaitės (sausio nr. 6 p.) .....................Q

Buenos Aires liet. jaun. tautiniy šokiy 
grupės dešimtmetis, L- Kančiausko (sausio 
nr., 12 p.) ................................................□

Jaunuoliai iš anapus. E. Šulaičio ir J.
V-no (vasario nr., 12 p.) .........................Q

A. Vaikšnoras — dailininkas, skulpto
rius, keramikas. A. V. Brazulio (vasario nr. 
14 psl.) ...................................................... □

J.Jonaitis — futbolo magikas, C. Surdo- 
ko (kovo nr., 6 p.) ................................. □

Veizėk, jau neria tavo plūdę, A. Valen
tino (gegužės nr., 10 p.) .....................□

Klumpės, G- peik ir R. N. (birželio nr., 
H P-) ...........................................................□

Žalgiris A. G. (birželio nr., 14 p.)......□

Skaitytojai gali balsuoti ir už kitus tame 
laikotarpy išspausdintus reportažus-
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KNYGOS IR AUTORIAI
—Dr. A- Šešplaukis (literatūriniu vardu 

A. Tyruolis), Columbijos un-to dėstytojas, 
buvo paslystas savo mokslo įstaigos į 
Europą paieškoti senovės lietuviy dainy ir 
kt. tos rūšies vertingos mokslinės me
džiagos. Kelionėje jis išbuvo trejetą mė- 
nesiy ir apvažiavo 12.000 myliy. Tuebin- 
geno un-te jis rado originalus vokiečiy po
eto Herderio lietuviy dainy vertimy į vo-
1 iečių kalbą- Tos dainos buvo išverstos
2 tomais 1778-1779 m.

Kitas žymus lietuviy dainy vertėjas tada 
buvo Karaliaučiaus un-to prof- J. G. 
Kreuzfeld, matyti, gerai mokėjęs lietuviš
kai. Dr. A. Šešolaukis rado keletą lietuviy 
dainy ir jo rankraštyje. Netrukus dr. A. 
Sešplaukis ruošiasi išleisti savo studiją, pa
vadintą "Herderis ir lietuviy dainos"-

— Irena Joerg, Austrijoje gyvenanti lie- 
tuviy rašytoja, romano "Taika ateina į 
slėnį autorė parengė spaudai noveliy rin
kinį "Laimės ieškotojai", kurį išleidžia 
"Nidos" leidykla Londone-

—Dr. K. Griniaus, buv. Respublikos pre
zidento, atsiminimy antrasis tomas baigia
mas ruošti spaudai. Numatoma išleisti dar 
šiais metais.

—St. Goštautas, gyvenąs Bagotoje, Ko
lumbijoje, paruošė ir išleido knygą "Arte 
Colombiano". Knygoje daugiausia kalba
ma apie Kolumbijos indėnę meną. 200 psl. 
veikale yra 120 iliustracijų. Pernai metais 
St. Goštautas, jaunas Kolumbijos ateivis 
lietuvis, išleido knyga "Arte Lituano" — 
enciklopedinio pobūdžio knygą apie lietu- 
viy meną nuo seny laikų iki šių dieny- 
Abi Goštauto knygos parašytos ispaniškai.

-—JAV Lietuviy Bendruomenės Kultūros 
Fondas, kurio valdyba yra Chicagoje, ką 
tik išleido prof. Vaclovo Biržiškos pareng
to lietuviy raštijos biografinio veikalo 
"Aleksandrynas" I-jį tomą. Spaudos reika
lus tvarkė autoriaus brolis prof. Mykolas 
Biržiška-

Paskutiniame KF posėdyje, kuriame da
lyvavo J- Švedas, pirm., A. Dundulis, Ed. 
Šulaitis, J. Končius, St. Paulauskas, P. 
Gaučys ir V- Linas, tartasi dėl naujy dar
by rėmimo. Atiduota spausdinti VI- Jaku- 
bėno kūrinių I sąsiuvinys; autorius rengia 
dar 2 sąs. spaudai; visa tai kaštuos apie 
$1000. $500 paskirta paramos Pasaulio 
Lietuviy Archyvui Chicagoje.

— Buenos Aires dienraštis "El Mundo" 
rašo, kad jaunas okupuotos Lietuvos isto
rikas Leningrado bibliotekoje rado Chica
goje leisto lietuviy laikraščio "Lietuva" 
komplektą- Šio laikraščio 1906 mtey rug
pjūčio 3 d. laidoje yra išspausdintas ži
nomo rūsy rašytojo M. Gorkio straipsnis- 
Tuo metu Maksimas Gorkis lankėsi JAV-se, 
rinkdamas aukas įvairių tauty tarpe, kovai 
prieš caristinį režimą. Komunistai dabar 
labai mėgsta cituoti Gorkį, tačiau tik tai, 
kas naudinga jy propogandai, gi pro sau 
nepalankias vietas jie praeina užsimerkę. 
O Gorkis apie pavergėją, nežiūrint koks 
jis būty, rašė: "Kuomet aš matau, kaip 
vienas kaimynas kankina pasivergtą kai
myną ir neina jį gelbėti, ar galiu vadintis 
civilizuotu žmogumi? Ar galiu vadintis ci
vilizuotu žmogumi, jeigu nekovoju prieš 
tą baisią neteisybę, kurią matau kitos tau
tos pavergime, jos išnaudojime mano gy
venamos šalies naudai, smaugiant ano
sios žmones?".

Atsiųsta paminėti
Sienų klausimu srity tarp Baltijos ir 

Juodyjy Jury su 5 žemėlapiais. Santrauka 
bei paaiškinimai angly kalba. Politinių iš
eivių 1945-46 m. (UNRA stovyklose Vokie
tijoj) diskusijos ir nutarimai apie vokiečių- 
lenkų-lietuviy-baltgudžiy ir ukrainiečių 
politines sienas. Chicago, I960- Išleista 
autoriaus lėšomis, atspausta rotatorium. 
Užsisakyti: P. Norkaitis, 4218 S- Rockwell 
St-, Chicago 32, III., kaina $1.50.

J. Masilionis, teacher of literature, who 
recently published two volumes of the 
history of Lithuanian literature for higher 
lituanistic education.

Juozas Masilionis yra garsiosios Pa
nevėžio gimnazijos Lindės-Dobilo "Menno

VYTAUTAS TAMULAITIS, jaunimo literatūros rašytojas, prie savo vabzdžių kolekcijos.
V. TAMULAITIS, well known author of children's literature, Toronto, Canada.

# # »

Kas nežino Vytauto Tamulaičio, vaikų literatūros laureato? Visos dabar
tinės mamytės augdamos, be abejo, yra skaičiusios V. Tamulaičio “Skruz
dėlytės Greitutės nuotykius”, “Kiškelio užrašus”, “Pavasaris ateina”, ir 
daugelį kitų ilgesnių ar trumpesnių apysakų iš gamtos ir iš jaunimo gyve
nimo. Mažasis gamtos pasaulis kerėjo mažuosius, jaunystės romantika už
būrė ginmazistinio amžiaus jaunimų. Pradėjo rašyti jis dar gimnazijos 
suole, dabar gi jau jo duktė baigė vidurinųjų mokyklų. Naujas gyvenimas, 
naujas darbas autorių kiek atitraukė nuo literatūros, bet nevisai. Keletu 
metų “tylėjęs”, pagaliau išėjo su nauja knyga mažiesiems — “Svirplio 
muzikanto kelionės”. Knygų išleido vaikų laikraštėlis “Eglutė”, kurioje 
šie svirplio nuotykiai prieš 10 metų pasirodė.

Mūsų vaik‘ literatūros veteranas A. Giedrius apysakų sutiko kaip retų 
dovanų, labai gerai vertindamas jų tiek pedagoginiu, tiek literatūriniu 
atžvilgiu. Teko patirti, kad mažieji jų “ryte ryja”. Tai tik I-ji dalis, ir su 
dideliu nekantrumu visi lauksime apysakos tęsinio.

kuopos" auklėtinis.

JUOZAS MASILIONIS

Gimęs 1914 m- kovo 4 d-, Pajuostės 
dv., Panevėžio v. ir apskr-, augo Varei
kių km., Subačiaus valsčiuje. 1925-1933 
m. mokėsi Panevėžio gimnazijoje ir būda
mas Vlll-je klasėje pirmininkavo J. Lindės- 
Dobilo globojamai "Meno kuopai". 1933- 
1938 studijavo lietuvių literatūrą ir kalbą 
Vytauto D- universiteto Humanitarinių 
mokslų fakultete; diplomą gavo Vilniaus 
un-te 1940-

1939-1944 m- gimnazijos mokytojo dar
bą dirbo Joniškyje, 1945-1949 m. Re- 
gensburge ir Scheinfelde, o nuo 1952 m. 
Chicagos Aukštesniojoje Lituanistikos mo
kykloje.

Spaudoje reiškiasi nuo 1932 m. — rašy
damas daugiausia literatūros istorijos klau
simais. 1947 m. Vokietijoje rotatorium bu
vo išleista jo "Lietuvių literatūra (trys da
lys), kuria naudojosi beveik visos lietu
vių gimnazijos Vokietijoje.

Dabar, 1949 ir 1960 m-, išėjo Masilionio 
parašyto vadovėlio "Lietuvių literatūra" 
III ir IV dalys, skirtos išeivijos aukštesnia
jai mokyklai (VII ir VIII klasėms)-

J- Masilionio vadovėliai parengti specia
liai tokių sąlygų moksleiviams, kurie ne
turi galimybės paskaityti visus reikiamus 
originalus: vadovėliuose jis duoda daug 
chrestomatinės medžiagos, kuri pakanka
mai charakterizuoja nagrinėjamų autorių 
kūrybą.
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SAVOTIŠKAS SENOVINIS ŽEMĖLAPIS, pieštas 16 amžiuje Karolio V-jo, Vokiečiy impe
ratoriaus, kartografo. Jame Lietuva atžymėta kaip viena iš dideliy valstybiy, gi pats 
žemėlapis vaizduoja Karolo V-jo figūrą. Dedame jį kaip savotišką įdomybę. (Žiūrint iš 
šono, kai Mare Balticum viršuj, yra tikra žemėlapio padėtis). Reikia manyti, kad sovie
tiniams kartografams netrukus bus įsakyta nupiešti Lietuvą Kruščiovo figūroje.

Europe's map, made in the 16th century; Lithuania is shown among big nations of 
that era.

LITERATŪROS, MUZIKOS VAKARAS ADELAIDĖJE

Vakarą surengė Ateitininkai sendraugiai liepos 24 Adelaidėje. Dalyviai (iš kairės):Elė 
Varnienė, pranešėja, Genė Vasiliauskienė, solistė, Juozas Gučius, skaitęs dramos epizo
dą, D. Oldham ir Rūta Švambarytė, pianistės, Pulgis Andriušis, skaitęs apysaką ir felje
toną, Pranas Pusdešris, skaitęs poeziją, Pranas Matiukas, smuikininkas.

PARTICIPANTS of the lietareture, music and song program in Adelaide, Australia.
h Foto J. Budrys

L. B. NEW JERSES Apygardos valdyba. Iš kairės (sėdi) Vladas Dilis, pirm., A. Astraus
kas, vicepirm.; stovi: Juozas Mėlynis, propagandos skyr. ved., dr. St. Skripkus, ižd. ir 
Matas Varneckas, sekretorius.

The New Jersey committee of the Lithuanian Community.

NAUJAS MAGISTRAS dipl. inž. Eugenijus Likanderis su žmona Aleksandra Andriušaityte 
dukrele Rita ir sūnum Andrium, Chicagoje.

Eng. E. Likanderis with his family, who recently received his Master digree.

LIETUVIŲ FUTBOLO RINKTINĖ — 1960 m. Š. Amerikos pabaltiečiy futbolo varžyby, įvy- 
kusiy rugp. 21 d. Chicagoje, laimėtoja, l-je eilėje iš kairės: J. Žukauskas, R. Gavėnia, 
A- Malinauskas, J. Perkūnas, A. Jurkšaitis, A. Martinkus, A. Kunickas; ll-je eilėje: A- 
Damušis, A. Stulga, M. Mikalauskas, J. Kaunas, J. Kiemaitis; H. Jenigas; R. Jenigas; 
A. Bavarskas, E- Peteraitis. Foto Ed. Šulaitis

Lith. soccer team, winner in the American Baltic soccer tournament, Aug. 21, Chicago.
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KVIRINAS RUNIMAS, Buenos Aires, Argentinoje, yra vienintelis lietuvis, turįs gitary 
dirbtuvę. Jo rengiamas gitary parodas yra puikiai vertinus vietinė spauda ir televizija. 
Parody mėty jo gitaromis koncertuoja žymiausi Argentinos gitaristai.

K- RUNIMAS, of Buenos Aires, Argentina, is the only Lithuanian who has an amber 
workshop. Foto L. Kančiauskas

ATOSTOGOS KALNUOSE. Šią vasarą komp. VI. Jakubėnas su žmona atostogas pralei- 
do Colorado valst., kur aplankė violončelistą M. Sauliy. Čia V. Jakubėnas (dešinėje) ir 
M. Saulius su žmonomis (Jakubėnienė anapus stalo) užkandžiauja Kolorado kalnuose.

THIS SUMMER composer VI. Jakubėnas of Chicago spent his vacation in Colorado, 
visiting with cellist M. Saulius.

HlDfll Ki yjiJZBfll
(ILIUSTRUOTA KRONIKA)

SAO PAULO, Brazilijoje, vasario 24 d. suvaidinta K. Inčiūros ir A. Gustaičio 5 v. pjesė 
"Daktaras Vincas Kudirka". Vaidino bendromis jėgomis jaunimas ir senimas. Tai buvo 
vienas žymesniy meniniy pastangy Sao Paulyje. Scena: "Antanėlis" •— agr. Aleksas 
Vinkšnaitis.

A scene from the play "Vincas Kudirka" performed in Sao Paulo, Brazil.

VAKARO-BALIAUS, kurį surengė Cleveland© skauty tėvy komitetas, programos daly
viai ir svečiai (rugsėjo 10 d.) Vakaro programą atliko Daiva Mongirdaitė ir A- Gustaitis. 
Nuotraukoje iš kairės: J. Stempužis, O. Mikulskienė, A. Gustaitis, J. Krištolaitytė-Daugė- 
lienė, D. Mongirdaitė, pianistė G. Karsakienė ir A. Mikulskis- Foto V. Bacevičius

A group of artists during a program sponsored by the scouts' parents' committee 
in Cleveland.



LIETUVIU

DIENOS
SPALIS / OCTOBER 1960

— Juozas Andrius pakviestas eiti LD žur
nalo administratoriaus pareigas. J. Andrius 
yra žinomas kartografas ir Lietuvos žemė
lapio, išleisto JAV, sudarytojas-

-—Lietuvių Dienų administracijai trūksta 
1950 metę pirmyjŲ 3-jy numerių komp
lektui: sausio, vasario ir kovo mėn- Jei 
kas turėtų atliekamų, maloniai prašomas 
perleisti LD administracijai arba iškeisti 
į kitus numerius.

— A. Kaunas iš Brooklyno užsisakė LD 
trims metams ir užsimokėjo iš anksto.

—Kun- G. Riauba iš Custer, Mich-, už
sakė LD-nas vienam asmeniui dovanų.

—A. Liūdžiuvienė, Los Angeles, užsakė 
DL metinę prenumeratą dovanų.

LD leidykloje lankėsi, lydima A. Deve- 
nienės, R- Sidzikauskienė, moterų žymi 
veikėja New Yorke L. Bieliukienė, iš Ar
gentinos LD leidėjo A. Skiriaus afidevitais 
atvykęs fotografas L. Kančiauskas (su šei
ma), apsistojęs Los Angeles mieste, "Laiš
kų Lietuviams" redaktorius kun. J. Vaiš- 
nys,SJ ir kt.

— Filmų aktorė Rūta Kilmonytė, matyta 
eilėje filmų, kaip "Witness for the Prose
cution", "South Pacific", ,,Gaby" ir kt. 
turi žymų vaidmenį operetėje "Show 
Boat", kuri po sėkmingų spektaklių Los 
Angeles mieste dabar statoma San Fran
cisco- Pastatymo kritikoje nemaža vietos 
skiriama apie Rūtos vaidmenį- "TV Guide" 
No. 8, Vol. 8, Rūtą užsidėjo su aktorium 
M. Connors viršelio pirmame puslapyje.

—Dr. M. Alseikaitė-Gimbutienė, išbu
vusi apie 2 mėnesius Europoje, grįžo at
gal į JAV. Maskvoje ji dalyvavo oriento- 
logų kongrese (buvo apie 2.000 dalyvių 
iš įvairių kraštų), aplankė Bulgariją, Ru
muniją, Vengriją, Lenkiją ir trejetą dienų 
viešėjo Vilniuje bei Trakuose- Prašyta pa
sidalinti įspūdžiais iš Lietuvos su LD žur
nalo skaitytojais dėl tam tikrų priežasčių 
atsisakė.

—Inž. E- Bartkus, lietuvių amerikiečių c. 
komiteto Nixono kandidatūrai remti į pre
zidentus vicepirmininkas, atvykęs į Los 
Angeles, V. Aleksandriūno lydimas, LD 
būste turėjo pasitarimą su vicepirm. L. 
Valiuku, matėsi su LD leidėju A- Skirium 
ir kt. veikėjais.

—Inž. V. Šliupas, baigęs savo hidrolo
ginius tyrinėjimus ^Afrikoje, grįžo atgal į 
Chicagą- Inž. V. Šliupas, lankydamas įv. 
šalis V. Europoje, aplankė taip pat Lie
tuvos atstovus Londone, Paryžiuje ir Ro
moje- Paviešėjęs Chicagoje, su šeima vyks
ta į Muscatine, Iowa, dirbti Stanley Engi
neering Co., kur paskirtas hidro skyriaus 
vedėju-

Dr. V. Šliupas padės išleisti savo tėvo 
aušrininko dr. Jono Šliupo biografiją, skir
tą jo šimto metų gimimo sukakčiai atžy
mėti. Toji sukaktis sueina kitais metais pa
vasarį. Pirmoji ją paminėti ruošiasi Liet- 
Gydytojų Draugija, kuri spalio mėn. turės 
Chicagoje savo suvažiavimą.

—ALIAS naujon centro valdybon išrinkti 
šie : Iz. Bartkus, K. Bertulis, J. Jasiukai- 
tis, A. Ostrauskas, K. Pabedinskas ir St- 
Švedas. Garbės nariu išrinktas inž- A. 
Novickis-

Inžinierių ir architektų suvažiavimai ruo
šiami kas dveji metai.

—Valstiečių liaudininkų centro komite- 
tan korespondenciniu būdu išrinkti: J. 
Audėnas, Z. Dailidka, J- Daugėla, J. Kar
delis, dr. K. Karvelis, A. Kučys, G. La
zauskas, dr. J. Pajaujis ir L. Šmulkštys.

į Kaliforniją atsikėlė gyventi iš Toronto 
A. ir Br. Šateikiai, iš E. Chicagos — Vanda 
ir Ant. Mažeikai.

■—Rašytoja Alė Rūta, Los Angeles, at
siuntė redakcijai įdomią iškarpą iš vieti
nės amerikiečių spaudos — Frances Ste
phan, Los Angeles gimnazijos mokytoja, 
grįžusi iš Europos, iš studijinės kelionės, 
pedagogų susirinkime pareiškė, kad A- 
merikos auklėjimas yra neblogas, tik stin
ga svetimų kalbų žinojimo. Ji siūlė, kad 
Amerikos jaunimas būtų skatinamas ko 
daugiau mokytis svetimų kalbų mokyklose, 
be to, su tėvais, kurie tebemoka savų 
kraštų kalbas, namie kalbėtis tiktai gim
tąja kalba- Tuo būdu įvairios kalbos pra
mokstamos natūraliai ir praturtinamas iš
siauklėjimas.

Alė Rūta ir arch. Edmundas Arbai iš 
Inglewoodo, kur laikinai buvo apsistoję, 
persikėlė į savo įsigytus puikius kelių 
butų namus West Hollywoodo mieste, 
1125 Larrabee St., W- Hollywood 46, Calif-

-—Mrs. M. McGann iš Worcesterio, Mass, 
atsiuntė Ld-oms 2 vertingus senus iš prieš
karinių laikų albumus; vienas jų pavadintas 
"Lietuviškas albumas" (2-sis leidimas) pa
ruoštas ir išleistas kun. A. Miluko 1900 
metais ir dedikuotas Maironiui pagerbti.

— Naujosios Zelandijos radijo StotislYA 
Aucklande pakvietė Vytautą Grigaliūną 
kalbėti apie Lietuvą per vaikų valandėlės 
programą ""Life in other lands".

—V. Stasiūnaitis, dailininkas, drauge su 
A. Gustaičiu išleidęs "Algis Trakys ir tak
siukas Šleivys", rašo: "Visų pirma noriu 
padėkoti už dovaną — "Algis Trakys..." 
autorinius egzempliorius ir už pastangas, 
kad išleidote tokį pirmą ir neįprastą jau
najai visuomenei kūrinį- Sekanti knyga 
vadinsis "Bitės užpuola" ir, jeigu bandysi
me išleisti, turėtų būti geresnė knyga ma
žiesiems."

—Pas LD skaitytoją A- Čelkj Alaskoje 
atvyko iš okup. Lietuvos du jo suaugę 
vaikai. Pas dukterį į Clark, N. J., atvyko 
tėvai Gailiai. Pas savo sūnų Eugenijų Chi
cagoje atvyko iš Biržų Stef. Snarskienė. 
Mūsų bendradarbis Chicagoje pažadėjo 
padaryti pasikalbėjimą, kurį išspausdinsi
me artimiausiame LD numeryje-

— Loterijos proga LD-noms paaukojo: 
Kl- Dargis iš Toronto, Jonas Makauskis iš 
Brooklyno, J. L. Babrys, arch. VI. Švipas 
iš Forest Hills — po $4; P. Paramskas iš 
Washington©, J. Karaška iš Riverside, N. J. 
— po $2; E- Reikenis iš New Haven—$1-

— Ar "Lietuvių Dienas" skaitote, ar tik 
pasižiūrite? Be abejo — skaitote. Todėl 
padėkite redkcijai ir autoriams, pasisaky
dami, kuris reportažas jums labiausiai pa
tiko (Daugiau apie tai žiūr. 17 psl.)

LD DOVANŲ LAIMĖTOJAI:

LD žurnalo piknikas rūgs- 4 d., sekma
dienį buvo vienas iš gausiausių šių metų 
Los Angeles piknikų, sutraukęs daug vie
tinių žurnalo bičiulių ir svečių iš apylinkės 
bei tolimų kolonijų.

Visiems prisidėjusiems darbu ir kita pa
galba, kad piknikas pasisektų, LD leidėjas 
nuoširdžiai dėkoja-

Gausiai atsiliepė skaitytojai, įsigydami 
traukimų bilietėlių; daugelis bilietėlių ne
platino, bet įsigijo patys. Pikniko metu 
įvyko laimėjimų traukimas. Po LD leidėjo 
A. Skiriaus žodžio, sudarius komisiją iš 
D. Polikaitienės ir A. Pauliukonio, trauki
mo ceremonijas pravedė L. Valiukas; trau
kė iš publikos iškviestos dvi mažos mer
gytės pakaitomis-

Šį kartą laimė krito Los Angelei —
pirmąją dovaną — 100 dol. pinigais lai

mėjo p- B. Starkienė iš Santa Monikos, 
Calif. Antrąją dovaną, nešiojamąjį radijo 
aparatą, skirtą tik piknike dalyvaujantiems, 
laimėjo V. Boginienė iš N. Hollywood.

5 nemokamas LD prenumeratas po 1 
kiekvienas laimėjo: dr. Pr- V. Raulinaitis iš 
Los Angeles, Mrs- C. Kvetkas iš Wilkes- 
Barre, Pa-, kun. T. Palis iš San Lorenzo, 
Calif., dr. A. Milius iš So- Holland, III., 
ir V. Petrauskas iš North Chicago, III.

ANTANAS PAULIUKONIS, žurnalistas, buv. "Lietuvių Dienų" administratorius ir red. 
narys nuo 1959 m., rugsėjo 19 d- staiga miręs širdies liga.

The late A. Pauliukonis, LD business manager, who died Sep- 12 on a heart attack.

SPAUDAI PAAUKOTAS GYVENIMAS
Pirmadienį, rugsėjo 19, Los An

geles mieste, Kalifornijoj, širdies 
liga staiga mirė A. Pauliukonis, ku
rio visas gyvenimas praėjo dirbant 
lietuviškai spaudai.

Gimęs 1909 m. vasario_ 28 d. Su
valkijoje, gimnaziją lanke Marijam
polėje, studijavo V. D. un-te Kaune. 
Baigė teisių ir humanitarinus moks
lus. Dirbo Ryto ir XX Amžiaus re
dakcijose, buvo vienas iš žymiausių 
reporterių. Vėliau kurį laikų moky
tojavo.

II-jo pas. karo metu, komunis
tams okupavus Lietuvą, pasitraukė 
į Vakarus, Po karo ilgą laiką dir
bo Vlike redaguodamas Eltos žinių 
biuletenį.

Prasidėjus emigracijai, atvykęs 
į JAV buvo sulaikytas dėl nesvei
katos ir grąžintas atgal į Vokieti
ją. Po kelių metų tyrimų, vėl buvo 
įsileistas į JAV, bet del senos plau
čių ligos įtarimo turėjo būti medi
cinos priežiūroje ir reguliariai tik
rintis.

Tikėdamasis, kad sausas oras 
padės plaučiams sustiprėti, pakvies
tas LD leidyklos, atvyko į Kalifor
niją. Po daugiau kaip pusantrų me
tų medicininės priežiūros, plau-

A. Gustaičio ir V. Stasiūnaičio "Algis 
Trakys ir taksiukas Šleivys" — Tėvai Jė
zuitai Montrealyje, kun- B. Gauronskas iš 
Ansonijos, Conn-, dr. Aldona Janus-Hoyos 
iš Los Angeles, Caiif., S. Jankauskas iš 
Brooklyno, N- Y., ir Martyna Žmuidzinie- 
nė iš Rochesterio, N. Y.

S. Būdavo romaną "Varpai skamba" — 
R- Valatka iš Detroito, Mich., Arimantas 
Arbas iš Inglewoodo, Calif-, J. Jurguit iš 
Hamiltono, Kanadoje, L. Hartvigas iš Am
sterdamo, N. Y. ir J. Baltrėnas iš Los 
Angeles.

S. Maugham romaną "Dažytas vualis"— 
K. Palaikis iš Los Angeles, V- P. Janulai
tis iš Chicagos, III-, J. Belinis iš Grand 
Rapids, Mich, J. Maila iš Burbanko, Calif-, 
ir J. Šipelis iš Toronto, Kanadoje.

I. Šeiniaus knygą "Vyskupas ir velnias" 
— skaitytojas N. N- iš Woodhaveno, N. 
Y., J- Bitinas iš Long Beach-, Calif., V. 
Andrašūnienė iš Los Angeles, Fr- Avens 
iš Eastland, Mass., ir kun. V. Kaleckis iš 
Grand Rapids, Mich.

V. Ramono romaną angliškai "Crosses" 
—• inž. S- Naginionis iš Montreal!©, Kana
doje, Jeanne Casserly iš Los Angeles, P- 
Kučinskas iš Detroito, Mich. Anita Barzs 
iš Woodhaveno, N. Y., ir J. Prunski iš 
Paso Robles, Calif. 

čiams nerodant ligos aktyvumo, ti
kėjosi, kad nuo varginančių medici
ninių tikrinimų netrukus būsiąs_ at
leistas. Tačiau paskiausia eme 
skųstis, kad pradeda “kibti” prie 
širdies.

A. Pauliukonis per gyvenimą bu
vo tikra darbo ir pareigos pelė. 
Rūpinosi savo darbu, rūpinosi lie
tuviškos spaudos reikalais, sielojo
si ir giliai į širdį ėmė Lietuvos oku
pacijos skriaudą ir nuolatines ko
munistų neteisybes. Dirbdamas El
toje, buvo apklausinėjęs daugelį iš 
ok. Lietuvos atvykusių. Kaip spau
dos žmogus, turėjo progos prieiti 
prie visokiausių šaltinių, žinojo tiek 
paslapčių, kad reikėjo tik užsimin
ti kokią nors Nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimo sritį, — šimtais ne
girdėtų, neskelbtų užkulisinių fak
tų ir atsiminimų jis galėjo valan
dų valandas kalbėti. Likimas leme, 
kad daugybė tų “paslapčių” nueitų 
į kapą. Draugų paragintas parašyti 
“žurnaliso atsiminimus” jis tik nu
modavo ranka, tardamas, kad jų 
daugelis dar per anksti viešai 
skelbti.

Dirbdamas LD žurnalo adminis
tracijoje Pauliukonis gerokai pakė
lė leidybos finansinius reikalus, iš
judindamas senus skolininkus ir su
rasdamas naujų skaitytojų. Redak
cijos darbe kruopščiai vedė lietu
viškos kronikos ir anglišką skyrių 
“Lithuanians Make News”.

Be eilės visuomeninio pobūdžio 
raštų, recenzijų, pasirašytų A. Vir
žio slapyvardžiu ir įvairiais inicia
lais, Pauliukonis yra keletą svetimų 
veikalų kalbą taisęs, stilizavęs ir 
išvertęs keletą A. Rachmaninovos 
romanų iš bolševikų revoliucijos.

"Toli nuo namy kaip namie"-

Keliaudami per Arizoną, sustokite 
pas lietuvius

BARBARA MOTEL

T.V.
Yra:

Radijas — šaltas oras — 
virtuvės

Savininkai A. ir J. Rimavičiai

PHOENIX, Arizona
2148 Westward Blvd.

On route 80
Telefonas: Alpine 4-3895

»*♦ ♦*« «£♦ «|»
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SECRETARY OF LABOR JAMES P. MITCHELL with Lithuanian-Americans. Secretary of 
Labor James P. Mitchell met some of the represantatives of the Lithuanian-American 
Republicans to the American Nationalities for Nixon-Lodge conference that was held

on September 19, 1960, in Washington, D. C- From left to right: Dr- Vladas Juodeika of 
Portland, Oregon; Mr. and Mrs. Eugene Bartkus of Chicago, III.; Secretary of Labor 
Mitchell; Mr. and Mrs. Vytautas Abraitis of New York, N- Y.

Liberation Is Not A Pipe Drcam
SENATOR THOMAS J. DODD (D-CONN.)

adressed this remarks to delegates to the 46th annual convention of the Knights of Lithuania (Worcester, Mass., Aug. 21) which awarded 
him a special medal for his efforts to restore the freedom of Lithuania.

I am moved and deeply honored by the award you have bestoved 
upon me. But when I ask myself: what have I done to deserve this 
award?, I am, very frankly, troubled.

Somehow it seems to me that it would be more appropriate if I, as 
an American, were here to present an award to a representative of 
the Lithuanian people. For no people in the world has fought more 
heroically for freedom, or suffered more cruelly under tyranny, or 
clung more tenaciously to their national identity, their cultural and 
spiritual heritage, their faith in the ultimate triumph of freedom.

This great nation, this nation of heros and martyrs, has, in its suf
fering, become a symbol for free men everywhere.

On the one hand, the agony of your people serves as a constant 
reminder to us of the ignorance and cynicism and lack of foresight 
and courage that resulted in the abandonment of the captive peoples 
of Europe at the close of World War II.

On the other hand, by their obstinate refusal to reconcile them
selves to tyranny, either under the Tsars or under the Bolsheviks, 
the Lithuanian people have inspired all of us to fight harder and 
work harder for the eternal cause of freedom.

If I have sometimes spoken up on behalf of the Lithuanian people 
and the other captive peoples of Europe, if I have sometimes urged 
that we seek after more effective ways of promoting their liberation, 
I take no special credit for this. To me it has been a simple matter 
of conscience. I would have been delinquent had I done less. And 
so it seems to me that, instead of receiving an award from you, it is 
I who should be presenting an award — an award for exemplary 

courage and spiritual fortitude — either to some living Lithuanian 
patriot or to the unknown soldier of the Lithuanian resistance move
ment.

America has every reason to be proud of its citizens of Lithuanian 
extraction — and you have every reason to be proud of your ancestry.

The history of the Lithuanian people, as I have read it, is an epic 
story of heroism and suffering and man’s unquenchable will to as
sert his god-given human rights. It is a story to be told again and 
again, for free men everywhere have much to learn from it.

I believe the story of Lithuania should be told for another reason. 
Better than any story I know, it illustrates the nature of the enemy 
we now confront. It teaches us how much trust can be placed in 
treaties with the Kremlin, in its pledges of coexistence, in its off- 
-and-on pretenses of friendship. It teaches us how inhuman inter
national Bolshevism is, how utterly without morality or restraint.

When the Lithuanian people, at the close of World War II, estab
lished their own government and proclaimed their independence, 
the Bolsheviks invaded the newly established state. There were 
many bitter battles but finally the Lithuanian people emerged 
triumphant. On July 19, 1920, the Soviet government signed a treaty 
of peace. It declared in this treaty — mark these words well — that 
it “voluntarily and forever renounces all sovereign rights possessed 
by Russia over the Lithuanian people and their territory."

For 20 years Lithuania knew peace and independence. During this 
period, there was a great renaissance of their national literature 
and culture. Continued next page
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come from within. But what we say 
and what we do can encourage or 
discourage the spirit of liberation 
— while our behavior at critical 
moments like the Hungarian Revo
lution can be of decisive impor
tance.

How should we go about en
couraging the liberation move
ment? The first step, in my opin
ion, would be to demonstrate the 
earnestness of our concern by 
raising the issue of the Captive 
Nations at every diplomatic con
ference and at every UN session.

In enslaving the Captive Nations, 
the Soviets were guilty of violating 
a whole series of international 
agreements that guaranteed free 
election. In imposing their regimes 
and maintaining them in power, 
they have used the Soviet army in 
the most flagrant manners as an 
instrument of political intimida
tions; and when intimidations fail
ed in Germany and in Hungary in 
recent years, they resorted to open 
military intervention and repres
sion. They have violated the UN 
Charter repeatedly and at almost 
every point.

R. M. NIXON WITH LOS ANGELES LITHUANIANS
From left to right: Leonard Valiukas, Vice President of the Los Angeles County Re

publican Assembly and a member of the Nationalities Advisory Committee of the Re
publican National Committee; Mrs. Pat Nixon; Vice President Richard Nixon; and 
Miss Rita Medziukas, a functionary of the Lithuanian-American Catholic organizations in 
South California. ‘ ii ■' .

Viceprezidentas Richard M- Nixon prieš kiek laiko susitiko su Los Angeles lietuviais, 
(turėdamas pasikalbėjimą su Įvairių tautybių atstovais); nuotraukoje matome: Leonardas 
Valiukas, Los Angeles County Republican Assembly pirmininkas ir Resp. Partijos Tau
tybių Centro Komiteto narys, Pat Nixon, viceprezidento žmona, ir Rita Medziukaitė, ka- 
katalikiškų Los Angeles organizacijų veikėja, iš profesijos amerikiečių mokyklos mokytoja.

For 20 years Lithuania knew 
peace and independence. During 
this period, there was a great re
naissance of their national litera- 
ture and culture.

But then came the Hitler-Stalin 
Pact and the partition of Poland 
between Germany and Soviet 
Union. Almost immediately, the 
Kremlin demanded permission to 
place 20,000 troops in Lithuania for 
the duration of the war. These 
troops, it was emphasized, would be 
removed at the end of the war. 
Prime Minister Stalin himself stat
ed - and again mark these words 
well - “werespect the independence 
of the Lithuanian state. We are 
disposed to defend its territorial 
integrity.”

History records no blacker or 
more perfidious lie by the head of 
a great state.

On October 10, 1939, only two 
weeks after the original demand 
was served on Lithuania, the Soviet 
Union concentrated its armed 
forces on the Lithuanian frontier. 
The government of this brave little 
nation had no alternative but to 
sign the pact of mutual assistance 
which the Kremlin placed before it.

...Eight months later, on June 14, 
1940, the Soviet government de
manded that the Lithuanian Minis
ter of Interior and Director of 
Security be brought to trial, that a 
government friendly to the Soviet 
Union be installed and that the 
Red Army be granted free entry in 
force into the territory of Lithua
nia. There was not even time to 
reply to this ultimatum. The very 
next day, on June 15th, the Red 
Army occupied Lithuania and the 
government was compelled to flee 
abroad.

...On July 7th, three weeks after 
the occupation, the quisling regime 
ordered the liquidation of all non
communist parties and the arrest 
of their leaders. On July 14th and 
15th, the people were compelled to 
vote in national elections with only 
the communist party represented. 
The Lithuanian people resisted he
roically, desperately. But they were 
fighting against hopeless odds...

...On July 21st, the so-called 
“Peoples Diet” convened for its 
first session. In less than one hour, 
without any debate, it voted unani
mously to ask the supreme Soviet 
of the USSR to admit Lithuania 
into the Soviet states as one of its 
federated Soviet Socialist Repub
lics.

What an object lesson this should 
be to all those who insist that we 
must be trustful, who wish to be
lieve that the words difficulties can 
be resolved by signing another 
treaty of non-aggression and co
existence with the Kremlin, who 
think that we can somehow im
prove relations by signing treaties 
on Antarctica or on outer space or 
on Berlin.

I know there are those who will 
say “But the events you relate 
took place in Stalin’s day. Today 
we have a new regime, a regime 
that is less brutal, less immoral.” 
How they can argue this in the 
face of everything that has happen
ed in the captive nations, in the 
face of the brutal suppression of 
the Hungarian Revolution, in the 
face of Khrushchev’s ultimatums 
and threats of nuclear war — how 
they can still pretend that there 
has been some basic change for 
the good in Soviet policy, I can
not understand.

The desposts of the Kremlin may 

be efficient, but, like all tyrants, 
they have a blind spot. They be
lieve that, with enough oppression, 
they can ultimately destroy the 
human will to freedom. How wrong 
they are! The Hungarian Revolu
tion and the continuing resistance 
of the Lithuanian people and of 
the other peoples of the Captive 
Nations prove once again that 
neither one generation nor two 
generations nor ten generations of 
brain washing can produce a breed 
of men that is willing to accept 
the denial of the God-given human 
rights as naura and proper.

The word “liberation” has been 
somewhat compromised because in 
the 1952 campaign it was used as 
a crude election slogan. It is how
ever a good word, a word for 
which there is no substitute. In
stead of abandoning the word, as 
some have proposed, we must re
deem it and give it meaning.

To use it again as an election
eering slogan or simply to pay lip 
service to it would — I agree com
pletely — be the height of irres
ponsibility. If we use the word 
again — and I wholeheartedly urge 
that we do — we must do so as a 
a serious act of self dedication, 
and we must spell out precisely 
what we mean. “Liberation” does 
not mean that we confront the 
Soviets with an ultimatum and 
launch a war if they object to it. 
Basically, liberation will have to

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.

Let us spread the facts about 
Soviet imperialism on the record 
at every available opportunity. Let 
us continue to demand that the 
Soviets respect all their obligations.

Above all let us make liberation 
a cardinal goal of our diplomacy. 
I do not underestimate the difficul
ty of persuading Kremlin to liber
ate its satellite empire. But, after 
Hungary, I find it easy to conceive 
of a situation where a combination 
of division within the Kremlin, 
unrest in the satellites and hard 
bargaining on the part of the West 
will induce the Soviets — in their 
own interest — to grant freedom to 
the unyielding, troublesome captive 
peoples of Europe.

Liberation is not a pipe dream. 
It is the only conceivable way in 
which we can recapture the poli
tical offensive. And, as every 
school boy knows, a side which 
defends itself when attacked but 
never takes the offensive, is bound 
to lose. The same is true in poli
tics.

A point in history has been 
reached where men who are free 
must come to the aid of those who 
seek to be free — because if they 
do not, the chances are that they 
will lose their own freedom.

...And I venture to prophecy that, 
before I am too old to travel, I will 
some day have the great pleasure 
of visiting a free Lithuania — of 
visiting your ancient capital Vil
nius, which I have so often wanted 
to see,...

22



Mr. and Mrs. V. Kvetkas — Knight and Lady of the Order of the Holy Sepulchre. 
V. Kvetkas, apdovanotas šv. Kapo ordino ritierio titulu.

ALWAYS ACTIVE
in Lithuanian, Catholic and political affairs

In August twenty well known 
Catholic men and women received 
the honor of “Knight and Ladies 
of the Equestrian Order of the 
Holy Sepulchre of Jerusalem”. 
Among them was the long time 
secreatry of the Lithuanian Roman 
Catholic Alliance of America, Vin
cas T. Kvetkas and his wife Katry. 
na.

The solemn presentation of the 
order took place Sept. 10, at St. 
Patrick’s Cathedral in New York. 
High Mass was celebrated by His 
Eminence Francis Cardinal Spell
man, who is the adviser of the 
above mentioned order.

The Order of the Holy Sepulchre 
of Jerusalem dates back to the 
Holy Crusades or even earlier 
times. In his apostolic letter, 
“Quam Romani Pontifices”, the 
late Pope Pius XII gave the Order 
a new statute, in which the aims of 
the order are enumerated as fol
lows: to revive the spirit and ide
als of the crusades in a modern 
manner with weapons of faith, 
Christian charity, especially sup
porting the patriarchy of Jerusa
lem to defend the rights of the 
Catholic Church in the Holy Land, 
the cradel of this Order.

The Order requires its members 
to live a true Christian life accord

ing to God’s commandements and 
the Church’s orders.

Vincas Kvetkas started early in 
his life to work in Lithuanian cul
tural affairs. He was one of the 
organizers of the Lithuanian Ro
man Catholic Alliance of America, 
the Pittston chapter. He has work
ed in the organization since 1912, 
and has been treasurer and is 
present secretary in the central 
committee for the organization.

He is a veteran of World War I 
and is active in that field. With 
supervision the Wilkes-Barre vete
rans chapter purchased its own 
headquaters. During World War II 
and after he was director of Civil 
Defense in Luzerne.

He has organized and presided 
over several American Lithuanian 
Day celebrations since 1914.

Since 1950 he has been treasurer 
of the Lithuanian American Coun
cil. He represented the Lithuanians 
at the founding meeting of the 
UN of San Francisco.

Mr. Kvetkas is also active in 
political affairs. In 1952 he was 
elected chairman of the Lithuanian 
Republicans. Being in this posi
tion, he worked hard to see that 
the Kersten resolution was passsed 
in Congress, which investigated the 
Soviet capture of the Baltic States.

FRIENDS OF LITHUANIA
JOHN JEANNETTE

Director of ’’Traditional Echoes“

Mr. John Jeannette is the origi
nator and director of the radio 
program “Traditional Echoes” 
which is devoted to bringing the 
music of many nations to the Ca
nadian public. Mr. Jeannette has 
featured Lithuanian music over 150 
times. He has acquainted his lies- 
teners with Lithuania’s true histo
rical past, customs, geography, 
dances, costumes songs and pray
ers. Had special features on Lithu
anian Independence Day, Feb. 16, 
and Deportation Day, June 14.

Lithuanians who talked with Mr. 
eannette about his program were 
pleasantly surprised to bear of the 
many letters of appreciation he re
ceived for the Lithuanian program. 
Mr. Jeannette also pointed out 
that on many occasions the pro
gram has had strong opposition 
from a Communist inspired source.

The Lithuanian Canadian Fede
ration of Windsor, on gratitude for 
his fine efforts in acquainting the 
public with the Lithuanian nation, 
al back-ground, is presenting Mr. 
Jeannette a subscription of the 
“Lithuanian Days” magazine.

• In Argentinian newsreel, featur
ing the festivities of the country’s 
150th anniversary of its indepen
dence, the Lithuanian youth of Ro
sario can be seen in the parade, 
marching down the main street 
with flags of Lithuania and Argen
tina.

• Artist Ada Korsakaitė recently 
finished a 15x16 ft mosaic for the 
May company’s new restaurant in 
Cleveland. It’s theme — “Picnic”. 
Cleveland Plain Dealer published 
a photograph and an article about 
Miss Korsakaitė great achieve
ments in mosics.

• A film about the life of Lithua
nian newcomers in the Ibicuy is
lands is being shown in Argentina. 
It is called “Rio abajo” (Down
stream). The starring role is being 
enacted by Andrius Ramanauskas, 
also S. Nalivaikienė and her daugh
ter are featured. Lithuanian lan
guage, songs and music can be 
heard through the film. Argentina’s 
Ministry of Education has present
ed it with an award.

ENRIQUE DAWI, 
who directed the movie picture Rio Abajo

JOHN JEANNETTE

LITHUANIAN REALTY
COMPANY

Charles Luksis Realtor
Phone: EX. 4-2986 

3020 Wilshire Blvd.

Mielai patarnauja norintiems pirkti- 
parduoti 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
** **■ »• »

• Dr. A. Narbutas has been ac
cepted as specialist by the Ameri
can College of Chest Specialists. 
He is now working at the Excelsior 
Springs Division, Missouri.

• Engineer K. Kalėda, president 
of the “Estra” firm in Columbia, 
has been appointed professor of 
engineering at the Bolivariano uni- 
verysity.
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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 Angeiinos 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.

Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

Poland, celebrating the 550th anniversary of the battle of Grunwald, on July 15th, 
1960, issued a set of 3 stamps, commemorating the battle- Here we see the scene of 
this battle after the painting by famous Polish painter Jan Mateįko. In the center Vy
tautas the Great (with his sword upward). — Žalgirio mūšio paveikslas naujai lenkų 
išleistame pašto ženkle 550 metų mūšio sukakčiai paminėti.

For battle of Grunwald see LD 5, 1959, and LD 6, I960-

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPSPETER 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
24 Prospect Street, Hyde Park, Mass. Tel. Hyde Park 3-3975

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.

By ANT. BERNOTAS, Waterbury, Conn.

Part XXXII

PIVARONAS
BAKERIES

MODERNIŠKAI ĮRENGTOS KEPYKLOS

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

4622 So. Marshfield Ave.
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone FRontier 6-1622

Something About Life in the XVI 
Century. Following the Polish pat
tern, the Lithuanian territory in 
the XVI century was divided into 
vaivadijas (vaivodeships) and coun
ties. Government lands and private 
holdings were resurveyed, measur
ed and property lands established. 
In 1564 new courts were opened.

Engaging in war was a privilege 
of the noblemen and their follow
ers. Later, following the European 
custom, soldiers were hired in Li
thuania. The government paid the 
salaries. The government collec
ted the revenue from its estates 
and citizens.

Since the time of Vytautas the 
Great a certain number of paro
chial schools had been established 
in the churches and monasteries. 
At the church of St. John in Vil
nius a higher juridical school was 
established. But persons desiring 
higher education had to go abroad. 
Consequently the clergy went to 
Cracow, Poland; others went to 
universities in Germany, France, 
Italy and other countries. Higher 
education was available to the 
wealthy almost exclusively to that 
there were comparatively few well- 
educated persons in Lithuania.

The Lithuanian language was 
used solely by the common people. 
The Ruthenian language was used 
in offical affairs from the XIV c. 
The noblemen later took up the 
Polish language. Polish and Lithu
anian were used in the churches 
and not all of the clergy could

speak Lithuanian.
Although Catholicism had been 

introduced in Lithuania, it had not 
as get gained any bind of fathold. 
The remnants of heathen life were 
to be found anywhere until the XVI 
century. The clergy was corrupt 
because in most cases it was in
filtrated by self-seekers and fortune 
hunters. The priests were assigned 
and supported by dukes and other 
nobles.

As soon as Protestantism spread 
through the neighboring countries, 
it also gained ground in Lithuania. 
Many youths studying abroad came 
home Protestants and spread the 
word on their native soil. Many 
Lithuanian noblemen were convert- 
et to Protestantism. Seeking to 
enlist followers, the Protestants 
begun publishing books in Lithua
nian. The first book to be printed 
in the Lithuanian language was 
published in 1547 in Koenigsberg, 
Eastern Prussia (The Catechism 
by Mažvydas).

During this period in Europe the 
Jseuit Order was a strong rival of 
Protestantism. In 1569 the Jesuits 
were permitted entry into Lithua- 
ania and soon began their work. 
And they were successful at it. 
In Vilnius and other places they 
established colleges;in 1579 they 
established an academy in Vilnius 
with Papal permission. From that 
time on Protestantism began to 
decline in Lithuania.

(To be continued)

The Statue of King Jogaila from his Tomb in the Vavel Cathedral, Cracow, and a part 
of Coats-Arms of Nations that participated in the battle. — Karaliaus Jogailos statula 
nuo jo antkapio Krokuvos katedroje. Lenkų išleistas pašto ženklas Ž. mūšiui paminėti. 
A Monument on the site of the Battle, erected by Poles in 1960 (See LD 6, 1960) — 
Lenkų pastatytas paminklas Žalgirio kautynių vietoje (ž. LD birželio nr.).
The Reformers Martin Luther and Johannes Calvin, whose teaching spread in Lith
uania in the XVI century. — Reformatoriai M- Liuteris ir J. Kalvinas, kurių mokslas 
buvo labai paplitęs Lietuvoje XVI amžiuje.



LITHUANIANS 
MAKE NEWS

© At the international histo
rians’ congress in Stockholm, Swe
den, three Lithuanian historians 
where also present: Prof. Z. Ivins
kis, Dr. J. Deveikė and Dr. K. Če
ginskas.

• Cardinal Spellman bestowed 
an emblem of religious order upon 
Mr. W. Kwetkus for his merits in 
Catholic organizations. Mr. Kwet
kus has been a long time secretary 
of the Lithuanian American Roman 
Catholic Alliance.

• Lithuanian consul in New York 
was requested by the international 
students’ club of Delhi, India, lite
rature about Lithuania, also orga
nizations which they could contact. 
The consulate mailed some litera
ture in English, among it a set of 
“Lithuanian Days” magazine and 
“Lituanus”, the collegiate quarter
ly in English.

©The Knights of Lithuania are 
publishing a course in Lithuanian 
language through records with an 
accompanying textbook. Texts have 
been prepared by Dr. A. šešplaukis, 
author and Prof, of Columbia (his 
pen-name is A. Tyruolis).

©Dr. A. Klimas recently left for 
Belgium to attend the first dialec
tology congress. He will present a 
lecture on German and Russian 
loan-words in the Lithuanian lan
guage. He will also represent the 
Rochester University in the 8th 
congress of modern languages in 
Liege, Belgium. Dr. Klimas receiv
ed his PhD at the University of 
Pennsylvania.

© Miss K. Petrauskaite received
a prize of $250 for her watercolor, 
at the exhibition at Hotel St. 
Clair, Chicago. “Chicago Tri
bune” and other newspapers com
mented on her paintings very 
favorably.

REVERENDS JUTT-JUTKEVIČIUS (three brothers), from left, Julius, Jonas and Antanas, in 
audience with Pope John XXIII.

TRYS BROLIAI lietuviai kunigai pas Popiežiy Joną XXIII asmeniškoje audiencijoje 
rugsėjo mėn- 19 d. Kairėje kun. Julius, Popiežiaus dešinėje žinomas L. Vyčiy veikėjas 
kun. Jonas Jutt ir pačioje dešinėje Antanas. Popiežius labai domėjosi vyčiy jaunimo 
veikla Amerikoje ir bendrai lietuviy katalikiškuoju ir tautiniu gyvenimu. Foto Elta Press

© Composer J. Kačinskas was 
guest conductor with the Cam
bridge Civic Symphony. The pro
gram included his Symphonic 
Phantasy No. 2.

© In the Shakespearian Festi
val in Stratford, Ont. artist A. Ta
mošaitienė presents her work every 
year. This year she exhibited tap
estries, woven in Lithuanian pa- 
terns.

THE LITHUANIAN DELEGATION to the Assembly of Captive European Nations: the new President of the ACEN, V. Sidzikauskas, 
Dr. A- Trimakas, J. Audėnas, V. Vaitiekūnas, P. Vainauskas and K. Bielinis The session startet at Sep. 20th.

JUNGTINĖS PAVERGTOS EUROPOS TAUTOS rūgs- 20 pradėjo savo 7-ją sesiją. Pirmininku išrinktas V. Sidzikauskas, anksčiau buvęs 
vicepirmin. Kiti liet, delegacijos nariai: dr. A. Trimaks, J. Audėnas, V. Vaitiekūnas, P. Vainauskas ir K. Bielinis. Foto V. Maželis

X ♦-* **♦ *•* **♦ K *'♦ ♦*• **♦ 5J K J* Jf •** •

CLEM’S MARKETS

©Puikios lenkiškos dešros, švie
žiai namuos gamintos.

©Importuoti lenkiški kumpiai.

©Įvairiausi mėsos ir maisto pro- 
dūktai.

Galima užsisakyti mažesniais ar
ba didesniais kiekiais, piknikams, 
bankietams, vakarienėms.

Clem’s Markets jau keletas metų 
patarnauja Los Angeles ir apylin
kės lietuviams.

šiuo laiku turime tikro lietuviško 
sūrio, gaminto Andrulio ūkyje.

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

Clem Taberskl, savininkas
•*« *’•
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LITHUANIAN ARTISTS with Ruta Lee-Kilmonis at the Warner Bros. Studio, Burbank, 
California. From left: Mrs. Balčiūnas, poet and novelist Mykolas Vaitkus, Efram Zimba- 
list, Ruta Lee-Kilmonis, novelist J. Balčiūnas-Švaistas and A. Gustaitis- Ruta Lee and E. 
Zimbalist are the stars of the film "The Widescreen Caper". Photo Warner Bros- Studio

LIETUVIAI MENININKAI LANKO
WARNER BROS. FILMŲ STUDIJĄ, BURBANK, CALIF.
kur susitinka filmyaktorę Rūta Kilmonytę, scenoje žinomą Ruta Lee vardu-

Nuotraukoje iš kairės:
Ponia Balčiūnienė, iš profesijos danty gydytoja, rašytojo Švaisto žmona;
Poetas ir beletristas kan. Mykolas Vaitkus, vienas seniausiy vyresniosios kartos ra- 

šytojy, baigiąs aštuntąją dešimtį, paskutiniuoju laiku pasižymėjęs literatūriškai rašomais 
atsiminimais, kurie, jei kalbama apie asmenis yra meniniai portretai žodžiu; šios vasaros 
atostogas jis praleido Kalifornijoje, kur turėjo progos susitikti su Los Angeles mieste 
gyvenančiais lietuviy rašytojais ir pamatyti daugelį amerikietišky prašmatnybiy, tarp jy 

ir Hollywoodą;
Efram Zimbalist, Jr. ir Rūta Lee-Kilmonytė, vyr. aktoriai filme "The Widescreen Caper".
Rašytojas Juozas Balčiūnas Švaistas,, "Draugo" romano konkurso laureatas, neseniai 

persikėlęs iš Chicagos į Santą Monicą, Calif.;
Algirdas Gustaitis, liet, spaudos atstovas Hollywoode, kur jis jaučiasi kaip namie ir 

maloniai vadovauja lietuviy menininky ekskursijoms po šį žemiškąjį "žvaigždyną".
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LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS,
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis'’.

Los Angeles, Calif.
LITHUANIAN MELODY HOUR

Transliuojama šeštadieniais iš ryto 10 vai. 
is 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 

Ze.zah St., Encino, Calif.

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

Sekmadieniais 7-8 vai. vakaro, 
’rogramos vedėjas - Juozas Olšauskas.

Reikalų vedėjas ir pranešėjas: 
Leonardas Hartvigas 

17 Eagle St., Amsterdam, N. Y.

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"

Girdima Maryiande ir Washington, D. C- 
Sekmadienių popietėmis 12:30—1:00 

WBMD 750 kilocycles 
Programos vedėjai: Albertas Juškus, 

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

Kestutis Laskauskas, 1312 Birch Ave., 
Baltimore 27, Md. Phone: Circle 2-1779

So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS

WKOX, banga 1190, Framingham, Mass 
Sekmadieniais — 8_9 vai. rytą.
P. Viščinis, programos vedėjas, 

47 Banks St., Brockton 18, Mass.

LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA 
Seniausia liet. Radijo programa Naujojoje 
Anglijoje, veikianti nuo 1934 m. bal. m. 
vedama Stepono ir Valentinos Minkų, gir
dima nauju laiku (viena valanda anksčiau): 

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

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

Tel.: AN 8-0489

Cleveland, Ohio
TĖVIŠKĖS GARSŲ Radijo programa 
transliuojama kiekvieną sekmadienį 

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

Programos vedėjas — Juozas Stempuzi^ 
506 E. 118 St., Cleveland 8, Ohio

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS

LIETUVIŲ ŠEIMININKIŲ PROGRAMOS 
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio 

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

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

Tel.: HEmlock 4-2413.

Detroit, Mich.
"BALTIC MELODIES"

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

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

Telephone: UNiversity 1-1072.
LITHUANIAN MELODIES Radijo valandėlė 

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

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

Telephone: BRoadway 3-2224

LITHUANIAN VOICE"

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

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

Tel.: VI 1-5724

Hartford, Conn.
"TĖVYNĖS GARSAI" 

Connecticut valstybės kultūrinė valandėlė 
Hartford — WPOP — 1410 klc.

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

Madrid, Espana
VYKDOMOSIOS VLIKO TARYBOS 

RADIJO BIURAS MADRIDE 
TAUTINIS ISPANIJOS RADIJAS 

laiduoja lietuviškai 21:30 — 21: 45 
Lietuvos laiku (arba 19:30—19:45 Vid. 
Europos laiku) 25 ir 42 metrų bangomis. 
Kiekv. programa kartojama kitos dienos 
rytą 8:30 Lietuvos laiku (6:30—6:45 Vid. 

Europos laiku 25 ir 42 metrų banga.

New York - New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ"

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

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

Tel.: WAverly 6-3325

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

WHIL — 1430 banga, Medford 55, Mass.
Jonas J. Romanas, vedjas, 

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

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WDAS — 1480 kilocycl. 

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

muzika ir skelbimai.
Valandėlės vedėjas Adolfas Gaigalas. 

Programas tvarko ir praveda redakcinis 
kolektyvas.

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

Pittsburgh, Pa.
The First Lithuanian Radio Program in 

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

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

Povilas ir Gertruda Dargiai.
Visais reikalais kreiptis: 

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

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

Produced by Knights of Lithuania, 
Pittsburgh District. 

WLOA, Braddock, Pa.

i©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*
ADOLPH and CECELIA
CASPER

Laidotuviu Namas

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

ją vieAą ir susijungė su

LUKE OXONNOR &
SONS MORTUARY

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

tija kaip ir anksčiau.

Rochester, N. Y.
Lietuvių Radijo Klubas

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

9:30 — 10:00 rytą. 
Klubo valdyba:

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

nė, H. Žemelis.

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS

Transliuojama kasdien nuo 20 vai. 50 min. 
iki 21 vai. 10 min. Vidurio Europos laiku, 

41, i 5 ir 50,34 metrų bangomis.
Vedėjas Dr. J. Gailius.

Circonvaliazione NOMENTANA 162

Sao Paulo, Brasil
"TĖVYNĖS GARSAI" 

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

(frequencia modulada) 1071 mg.
Sekmadieniais

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

Adresas:
Ši valandėlė girdima visose Amerikose.

Toronto, Ont, Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

Kiekvieną sekmadienį nuo 1 iki 2 pp. 
WHLD stotis, Niagara Falls, N. Y. Banga 
1270. Programos ved. J. R. Simanavičius, 
145 Rusholm Rd., Toronto 4, 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 O.

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.

“LIETUVIŲ DIENŲ“ ŽURNALO 

IR LEIDYKLOS LEIDINIŲ

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

bo Spaudos Kioskas, J. Ginkus.
So. Boston, Mass. — D. Giedraitis, S. MM* 
kus, kun. J. Klimas.
Chicago, III. — K. Babickas, Balys Braz

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

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

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

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

Musteikis.
Philadelphia, Pa. — J. Karaška, B. Raugas, 

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

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

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

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

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

Rev. A. Perkumas. Z. Domeika

Linkėjimai

.. laupytojams 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
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