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♦♦♦

MICHIGAN FARM SŪRIS

♦♦♦

♦ Puikios lenkiškos' dešros, švie
žiai namuos gamintos^

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

REIKALAUKITE TIK

FARM

MICHIGAN

P. V. RAULINAITIS

CLEM'S MARKETS

Fountain, Michigan

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.

♦ Įvairiausi mėsos it maisto prodūktai.
- - NQ 2-5433,-. Los Angeles -27, Calif.

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

Res.: 1972 N. Commonwealth Ave.

Clem's Markets jau keletas metų
patarnauja Los Angeles ir apylin
kės lietuviams.
Šiuo laiku turime tikro lietuviško
sūrio, gaminto Andrulio ūkyje.

HELEN'S

3002 W. Florence
7529 S. Normandie

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS
69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y.

♦ Importuoti lenkiški kumpiai.

Tel. TW 4-8087

Real Estate-Insurance-Tax Returns
į Notaro ‘dafbai; namų ir automobi' lių apdraudos; mokesčių apskaičia
vimas; tarpininkavimas namus per
kant ir parduodant; dokumentų
vertimas.

Clem

PL. 95058
PL. 3-9676

♦
♦

Taberski,

savininkas

t* ♦

*5

!*• ♦*♦ •*« t-c

HOUSE OF BEAUTY
New Address:
HELEN MOCKUS
5265 Fountain Ave.

HOLLYWOOD

Californis

New Telephone: NOrmandy 5.3351

VICTOR ABECŪNAS
351 Park Street, New Britain, Conn.

Tel. BA 3-1342

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

JONAS JURGILAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas

Tel. Longwood 6-2622

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
Tel. Hyde Park 3-3975
24 Prospect Street, Hyde Park, Mass.

10718 White Oak

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

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

PRIĖMIMO VALANDOS:

10—12 priešpiet ir 3—7 popiet,

šeštadieniais

Tel. NOrmandy 1-0292

BEN GRAŽULIS
6905 Superior Ave., Cleveland, Ohio

Tel. HE 2-2395

COMPANY

(kampas Chastworth Blvd.)

Kasdien

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

LITHUANIAN REALTY

Ave.

GRANADA HILLS, CALIF.

GEORGE GALŪNAS
1400 Caniff, Detroit, Mich.

9—1

Charles Luksis Realtor
Phone:

EX. 4-2986

3020 Wilshire Blvd.

Mielai patarnauja norintiems pirkti
parduoti namus ir sklypus; apdraus
ti automobilius, namus ir kitokį
turtų; gauti paskolas.
Atlieka notaro darbus.
SANTA MONICA, CALIF.

vai-

Televizijy ir radijo taisymas
Sąžiningai ir pigiai taisau

JOHN TENZI
9/£ Union Street, Inkerman, Pittston, Pa.

Tel. OL 4-1083

televizijas, radijus, Hi-Fi fonografus ir vokiškas radijo-fono kombinacijas.

PRANAS KERŠIS

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

Tel. 4-0970

Elektronikos specialistas.
Skambinti: HO 9-8500

5239 Hollywood Blvd.

Los Angeles 27, Calif.

ATNAUJINKITE
“LIETUVIŲ

DIENŲ”

PRENUMERATĄ
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ADOLPH and CECELIA

CASPER

ANTANAS F. SKIRIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE
INSURANCE
Kreipkitės

NO

telefonu

4-2919

arba įstaigoje

COWLEY & CASPER

Linkėjimai
.. taupytojams ir skolintojams ..

CRANE SAVINGS &
LUKE O'CONNOR &
SONS MORTUARY
931 W. Venice Blvd.
Richmond 9-1061
Mes čia patarnausime savo draugams lie
tuviams su tuo pačiu nueširdumu ir simtija kaip ir anksčiau.
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KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ,

VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ.

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29,
Calif.

Laidotuvių Namas

praneša, kad dėl freeway'jaus pravedimo
susidariusių nepatogumų, persikėlė į nau
ją vie*ą ir susijungė su

k

LOAN ASS'N
B. R. PIETKIEWICH,

President
2555 W. 47th St., *

Chicago 32, 111

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.

LIETUVOS BYLA PERDUODAMA SPRĘSTI
JUNGTINĖMS TAUTOMS

Kiekvieno lietuvio šventa pareiga prisidėti
prie šio žygio įgyvendinimo!
Senatoriaus Thomas H. Kuchel rezoliucija
(S. Con. Res. 12) yra perduota Senato užsienio
reikalų komisijai (Committee on Foreign Re
lations). ši rezoliucija, kaip ir visos kitos pa
našios rezoliucijos, pirmoj eilėj turi būti ap
svarstyta ir patvirtinta minimos komisijos. Kai
ši komisija tą rezoliuciją patvirtins, tik tada
ji bus perduota svarstyti visam Senatui, šiuo
metu labai svarbu padaryti mums kaip galima
didesnį spaudimą į visus šios komisijos narius,
parašant kiekvienam po trumpą laiškutį, štai
šios komisijos (Committee on Foreign Re
lations) nariai:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sen. J. William Fulbright (D. — Arkansas)
Sen. John J. Sparkman (D. —- Alabama)
Sen. Hubert H. Humphrey (D. — Minnesota)
Sen. Mike Mansfield (D. — Montana)
Sen. Wayne L. Morse (D. — Oregon)
Sen. Russel B. Long (D. — Louisiana)
Sen. Albert Gore (D. — Tennessee)
Sen. Frank J. Lausche (D. — Ohio)
Sen. Frank Church (D. — Idaho)
Sen. Stuart Symington (D. — Missouri)
Sen. Thomas J. Dood (D. — Connecticut)
Sen. Alexander Wiley (R. — Wisconsin)
Sen. Bourke B. Hickenlooper (R. — Iowa)
Sen. George D. Aiken (R. — Vermont)
Sen Homer E. Capehart (R. — Indiana)
Sen. Frank Carlson (R. — Kansas)
Sen. John J. Williams (R. — Delaware)

*

*

šiems senatoriams daug rašyti nereikia, tik
po porą ar trejetą sakinių. Būtinai parašyk
kiekvienam iš jų. Laiško turinys gali būti ly
giai toks pat visiems, bet reikia rašyti kiekvienam atskirai. Laiškai galėtų būti maždaug
tokio turinio: —•
THE HONORABLE (Senatoriaus vardas ir papardė)

SENATE OFFICE BUILDING
WASHINGTON 25, D. C.

My dear Senator:
I know that you are a great fighter for freedom
of the enslaved peoples by the Communists.
I kindly ask you to support the resolution (S.
Con. Res. 12) introduced by Senator Kuchel
on February 6, 1961, concerning the captive
peoples of Lithuania, Estonia and Latvia.
Please give an immediate action to it and vote
in favor of it. Thank you.
With kindest regards,
Very sincerely yours,

Parašas (vardas ir pavarde)
Adresas
P. S. Būtų tikslu, kad visi jaustumėt pareigą
padėkoti rezoliucijos autoriams, senatoriui Tho
mas H. Kuchel ir kongresmanui Glenard P.
Lipscomb, už šį didelį žygį, padarytą JAV-bių
Kongrese. Laiškučiai gali būti trumpi. Laiškus
senatoriui Thomas Kuchel adresuoti: The
Honorable Thomas H. Kuchel, Senate Office
Building, Washington 25, D. C. Laiškus kon
gresmanui Lipscomb adresuoti: The Honorable
Glenard P. Lipscomb, House Office Building,
Washington 25, D. C.
P. S. žiūr. rezoliuciją angliškai “Lietuvių
Dienų” šio nr. 23 psl.

Tokio pat turinio rezoliuciją, kaip kad sena
torius Thomas H. Kuchel įnešė į Senatą, kongresmanas Glenard P. Lipscomb (R. —- Calif.)
įneše ir į JAV-bių Kongreso Atstovų Rūmus,
ši rezoliucija Atstovų Rūmuose pavadinta —
H. Con. Res. 153. Ta rezoliucija perduota Atsto
vų Rūmų užsienio reikalų komisijai (Committee
on Foreign Affairs), čia vėl turime padaryti
visą galimą spaudimą į šio komiteto narius,
kad jie šią rezoliuciją patvirtintų ir perduotų
svarstyti ir priimti Kongreso Atstovų Rūmams,
štai šio komiteto nariai —
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Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
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Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.

Thomas E. Morgan (D. — Pennsylvania)
Clement J. Zablocki (D. — Wisconsin)
Omar Burleson (D. — Texas)
Edna F. Kelly (D. — New York)
Wayne L. Hays (D. — Ohio)
Armistead J. Selden Jr. (D.—Alabama)
John L. Pilcher (D. — Georgia)
Barrett O’Hara (D. — Illinois)
L. H. Fountain (D. — North Carolina)
Dante B. Fascell (D. — Florida)
Leonard Farbstein (D. — New York)
D. S. Saund (D. — California)
Charles C. Diggs Jr. (D. — Michigan)
Lindley Beckworth (D. — Texas)
Harris B. McDowell (D. — Delaware)
William T. Murphy (D. — Illinois)
Cornelius E. Gallagher (D.—New York)
Robert N. C. Nix (D. — Pennsylvania)
Thomas F. Johnson (D. — Maryland)
John S. Monagan (D. — Connecticut)
Robert B. Chiperfield (R. — Illinois)
Frances P. Bolton (R. — Ohio)
Chester E. Merrow (R. — New Hamp
shire)
Walter H. Judd (R. — Minnesota)
James G. Fulton (R. — Pennsylvania)
Marguerite Stitt Church (R. — Illinois)
E. Ross Adair (R. — Indiana)
Laurence Curtis (R. — Massachusetts)

šiems kongresmanams reikia rašyti maždaug
tokio turinio laiškutį:

The Honorable (kongresmano vardas ir pavar
dė)
House Office Building
Washington 25, D. C.

My dear Representative:

I know that you are a great champion of free
dom. I kindly ask you to support the resolution
(H. Con. Res. 153) introduced in the House by
Rep, Glenard P. Lipscomb concerning the suf
fering peoples of Lithuania, Estonia and Lat
via. I am certain that you will support this
resolution, will give an immediate action to
it and will vote in favor of it. Thank you.
With all good wishes,
Very sincerely yours,
Parašas (vardas ir pavardė)
Adresas

Amerikos Lietuvių Taryba, Los Angeles skyrius
3803 Evans Street, Los Angeles 27, California.
1961 metų vasario mėnesio 16 diena.
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VIRŠELIAI / COVERS
Front Cover - Pirmasis

Juozas Kajeckas, Lietuvos Respublikos At
g stovas Washingtone, einąs tas pareigas nuo
1957 m. Plačiau žiūr. šio LD nr. 7 psl.
B
g
g
* Juozas Kajeckas, Lithuanian Charges d’Af
faires to the United States in Washington, D.C.
Photo by V. Maželis
g For more see Page 7.

Back Cover - Paskutinis
Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę, pa
statytas Chicagoje, Jaunimo Centro sodelyje.
Paminklų projektavo arch. J. Mulokas.
* A monument in memory of those who died
for Lithuanian independence, recently erected
in the garden of the Chicago Lithuanian-Ame
rican Youth Center. Architect J. Mulokas.
Photo by V. Juknevičius

| PRAKTIŠKAS PATRIOTIZMAS

IŠ GYVENIMO PATIRTIES

Neseniai didelė dalis iš mūsų vienokių ar ki
tokių būdu paminėjome porą labai reikšmingų
mūsų tautos istorijos sukakčių: 708 metų sukaktį nuo Lietuvos valstybės pradžios ir 43 mė
tų sukaktį nuo Lietuvos nepriklausomybės atS statymo no pirmojo pasaulinio karo. Tai nebug vo džiaugsmo minėjimai, bet susikaupimo ir pag siryžimo valandos kovai iki pergalės už LietuB vos laisvę ir nepriklausomybę.
Tautos laisvės ir nepriklausomybės kaina yra
U viena iš aukščiausių, pareikalaujanti dažnai
g kraujo ir gyvybės aukos. Tūkstančių tūkstanB čiai mūsų protėvių paguldė galvas už savo kraš■ to laisvę Mindaugo, Gedimino, Kęstučio, Vy
li tauto ir kitų Lietuvos valdovų laikais. TūksB tančius lietuvių nukankino Rusijos carai savo
S kalėjimuose ar Sibiro taigose vien už tai, kad
| Lietuvos sūnūs ir dukros nepanoro nusilenkti
■ pavergėjams. Nuo 1940 metų iki šios dienos ar| ti šimto tūkstančių lietuvių žuvo partizanų eiB lėse už savo tėvų žemę prieš įsibrovėlius koB munistus iš Sovietų Sąjungos. Arti keturių šimg tų tūkstančių lietuvių yra palietusios masinės
B deportacijos, įvykdytos sovietų bolševikų ir jų
g agentų.
Tokios aukos, kokią yra pakėlę ar pakelia
B lietuviai tėvynėje ar Sibiro tremtyje, niekas iš
g mūsų nereikalauja. Kiekvienas geros valios lieg tuvis yra kviečiamas būti tikru savo krašto,
jį Lietuvos, reprezentantu — ambasadoriumi.
Kokios gi yra konkrečios mūsų, vadinamų
B savo tautos ambasadoriais, pareigos? Pagrin■ dinės gal būtų šios!
1. Lietuvos bylai reikia kiek galima daugiau
B draugų laisvajame pasaulyje. Lietuvai draugų
B reikia aukštų pareigūnų tarpe, o taip pat ir laisB vojo pasaulio eilinių piliečių eilėse, šioje srityje
B yra puikios galimybės visiems lietuviams paB tarnauti savo, tėvų ar protėvių kraštui.
B
2. Lietuvai yra padaryta ir daroma didžiulė
g skriauda. Visų lietuvių pareiga šaukte šaukti
B visam laisvajam pasauliui apie Lietuvos ir lietuB vių kančias ir jiems padarytą skriaudą, čia yra
g šimtai galimybių šio reikalo paskleidimui kitą
jį taučių tarpe. Kiekvienas lietuvis, kur jis bebūU tų ir kokias pareigas beužimtų, gali nepaprastai
E daug pasitarnauti šioje srityje.
3. Tik trupinius mes teskiriame lietuvių kulDr. Juozas Eretas, Basei, Šveicarija, šveicaras, tapęs lietuviu ir daug dirbęs ir dirbąs Lietuvai, B tūrinėms, politinėms ir labdaros institucijoms.
B Tos visos institucijos, kaip ten bebūtų, atlieka
buvęs profesorius Kaune, jaunimo veikėjas. Dabar išleido knygą apie prof. Stasį Šalkauskį.
* Dr. Juozas Eretas, Basel, Switzerland, a Swiss who became a Lithuanian and has been work B didelį darbą. Joms visoms reikia žymiai didesing and fighting for Lithuanian interests since 1919. Below an
excerpt is given from his book B nes finansinės paramos, žydai savo tautiečių
B reikalams surenka kasmet šimtus milijonų doabout the late Prof. Stasys Šalkauskis, Lithuanian philosopher.
g lerių, o mes tesukrapštome tik po keliolika ar
B keliasdešimt tūkstančių. Lietuviams šioje srityU je reiktų tikrai gerokai pasitempti.
B
4. Labai didelė dalis JAV-se gimusių ir au| gūsių lietuvių Lietuvos vadavimo darbe iš viso
B nedalyvauja, jo neremia. Lietuviškoji studentiB ja, lankanti amerikiečių kolegijas bei universiB tetus, gali lengviau, negu kuri nors kita lieB tuvių dalis, prieiti prie tų, kurie nutolo nuo
DR. JUOZAS ERETAS, Basei, Šveicarija
g savo tėvų krašto reikalų. Tos misijos mūsų
H studentija turėtų imtis su visu rimtumu.
bei kitų rusų universitetų skleidžiamų “izmų’'.
* Dr. Juozo Ereto lūpomis a. a. prof. Stasys Šal
5. Didelė mūsų dalis visad kratosi darbo ir
Mūsų dvasios jėgainė bus oficialiosios Rusijos B pareigų. Kritikuoti mėgsta, bet dirbti nenori.
kauskis pasako, kokios Lietuvos ir lietuvio jis troško
pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais. Šis
pritildytas Solovjovas bei krikščioniškai per B Priešingai, turėtų būti žymiai daugiau dirbansunktosios mokyklos Vakaruose. Fribourgas — B čiųjų ir kiek galima mažiau kritikuojančiųjų.
Lietuvos idealas lieka nepasikeitęs ir dabar. RedLouvainas prieš Maskvą! Juk tikėjimas nėra B Be to, yra visa eilė darbų, kuriuose turi dalyprietaras ir mokslo priešas, bet jo palydovas B vauti be išimties visi lietuviai. Tų darbų sumiLietuva toli gražu ne tokia, kokia ji galėtų
ir atbaigėjas.
| nėti nė nemėginsime. Paminėsime tik vieną
ir turėtų būti. Tegul istorikai svarsto, kodėl
B labai šiuo metu aktualų reikalą. Neseniai Kalitaip yra, mes gi turime rūpintis ateitimi. O at
Tos
krikščioniškos
dvasios
įkvėpti,
mes
suge

B
fornijos senatorius Thomas H. Kuchel ir Kalieitį mes patys turime pastatyti ant trijų kolonų
bėsime ir tinkamai nustatyti savo santykius su S fornijos kongresmanas Glenard P. Lipscomb
— ant lietuvybės, krikščionybės ir demokratyartimu. Mes gerbsime kiekvieną, nepaisydami ĮĮ įnešė į JAV-bių Kongresą labai svarbią rezoliubės.
jo luomo, užimamos vietos, turtingumo ar re B ciją Lietuvos bylos reikalu, ši rezoliucija yra
Mes turime išauklėti tokį lietuvį, kuris su
ligijos. Mūsų viešajame gyvenime kiekvienas B perduota Senato ir Atstovų Rūmų užsienio reitam tikru pasididžiavimu prisipažins esąs lietu
doras pilietis galės pasidarbuoti pagal savo ga B kalų komisijoms. Mums visiems, kur begyvenvis. Naujoji lietuvybė atsikratys menkavertiš
bumus, nes demokratybė bus trečiasis mūsų B tume, — Los Angeles mieste, Chicagoje, New
kumo jausmo, užvaldančio šiandien dar daugelį
veikimo stulpas. Mums nepakeliui su Marksu B Yorke, Detroite, Bostone ar kitur, — reikia pamūsų tautiečių. Bet iš kitos pusės lietuvis ne
nei tada, kai jis liečia luomų kovą, neii tada, kai B daryti visą galima spaudimą į tų komisijų nabus nacionalistas, nes žino, kad nėra “išrinktų
jis siūlo privačios nuosavybės panaikinimą. Bet B rius, kad jie tą rezoliuciją priimtų ir perduotų
tautų”. Išdidumas kaip jis pav. reiškiasi himne
savo idealų taip pat nematome plutokratijoje, B svarstyti Senatui ir Atstovų Rūmams. Mes tu“Deutschland ueber alles”, mums bus svetimas.
kuri išnaudoja savo trustais visuomenę ir val B rime apipilti tškstančiais laiškų ir telegramų
do savo kapitalais net valstybę. Mes išjudinsime B tuos senatorius ir kongremanus, prašydami jų
Būdami dėkingi mūsų veikėjams, paruošulietuviško miestelėno tipą su savo intelektua B talkos Lietuvos vadavimo darbe.
siems XIX šimtmetyje kelią tautiniam atgimi

li
B
H
lį

NESIKEIČIANTIS LIETUVOS IR LIETUVIO IDEALAS

mui, turime vis dėlto pabrėžti, kad jie akcenta
vo tik vieną tikro renesanso pusę. Mums gi
reikia pilnutinio lietuvio, tokio, kuris ir reli
giškai būtų atgimęs. Dėl to mes nebesikratysim
krikščionybės, kaip tai yra padariusi žymi se
nosios inteligentijos dalis, paveikta Maskvos
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lais, prekybininkais, pramoninkais ir amatinin
kais. Tai nebus vėjavaikiški miesčionys, o sa
vitos kultūros bei naujo ūkiško standarto kūrė B
jai. Lietuvos maitintojui, šimtmečius ištikimai li
dirbusiam ir išsaugojusiam mūsų žemę, įkvėp B
sime pasitikėjimą bei profesinį džiaugsmą.
B

Šiuo metu, kai Lietuva kenčia ir aimanouja
žiaurioje komunistų vergijoje, turime kiek ga
įima mažiau deklaruoti meilę savo tėvų gimtajam kraštui žodžiais, bet ją įrodyti konkrečiais darbais.
LIETUVIŲ DIENOS, 1961, VASARIS

AR JUODIEJI PADĖS BALTIESIEMS IŠSIVADUOTI IŠ SOVIETINIO
K0L0NIZM0?
VLIK-o pirm, dr Antanas Trimakas, ALT-bos Vykdomojo Komiteto pirm.
Leonardas Simutis ir LL-to pirm. Vaclovas Sidzikauskas pasisako aktualiais
pasaulio politikos ir Lietuvos klausimais
* Dr. ANTANAS TRIMAKAS gimė 1902 me
tais Taupriuose, Lietuvoje. Teisės, ekonomijos
ir politinius mokslus studijavo Lille ir Grenoble
universitetuose Prancūzijoje ir studijas gilino
Haagos (Olandijoje) ir Genevos (Šveicarijoje)
universitetuose. Filosofijos daktaro laipsnį ga
vo 1930 metais Lille universitete. Diplomatinėje
tarnyboje nuo 1930 metų. JAV-se gyvena nuo
1947 m. ir profesoriauja Seton Hall Un-te, New
ark, N. J. Yra Lietuvos Laisvės Komiteto narys
ir Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo K-to pirmininkas.
* LEONARDAS ŠIMUTIS gimė 1892 metais
Šėrikuose, Tauragės apskr., Lietuvoje; atvyko
Į JAV-bes 1913 metais. Anglų kalbą, žurnalisti
ką, literatūrą ir sociologiją studijavo šv. Bėdos
kolegijoje., De Paul ir Loyolos universitetuose

Dirbti vieningai

ir visiems

— Buvo teigta spaudoje, kad lietuviškos vi
suomenės potencialu veiksniai nepadaro tiek,
kiek galėtų. Ar tai tinka ir Vlikui ir ar tai rim
tas priekaištas veiksniams?

DR. TRIMAKAS:
— Yra žinomas dėsnis — kokia tauta, tokia
jos vyriausybė, šiuo atveju, kokia mūsų visuo
menė, tokie jos veiksniai. Mūsų visuomenės vie
noks ar kitoks potencialas nėra pats savaime
rodiklis, kiek ir ko jos veiksniai turėtų at
likti. Priešingai, veiksnių darbai nusako, kokia
yra mūsų visuomenė ir jos potencialas. Vliko,
pavyzdžiui, darbus aiškiai sąlygoja mūsų visuo
menės moralinė ir medžiaginė parama. Tos pa
ramos ribose jis yra atlikęs visa, kas žmoniš
kai šiose sąlygose buvo įmanoma. Būtų, be abe
jo, galima pasiekti daugiau, ypatingai Lietuvos
vardui kelti ir jos laisvės bylai garsinti, jei
mes visi tolygiai laikytume save pavergtosios
tautos ambasadoriais, kurie visur ir visada turi
savo tautai dirbti, jos reikalus ginti ir dėl jos
laisvės visomis galiomis kovoti.

Chicagoje ir Fordham un-te New Yorke. Yra
Amerikos Lietuvių R. Katalikų Susivienijimo
prezidentas, “Draugo’' dienraščio redaktorius,
nuo 1940 m. ALT vykd. komiteto pirmininkas
* VACLOVAS SIDZIKAUSKAS gimė 1893 m.
Lietuvoje. Teisės mokslus studijavo Maskvos,
Kauno ir Berno (Šveicarijoje) universitetuose.
Į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą Įsi
jungė 1919 metais. Buvo Lietuvos Respublikos
pasiuntinys Šveicarijoje, Vokietijoje, Anglijoje
ir prie Tautų Lygos, šiuo metu vadovauja Lie
tuvos Laisvės Komitetui New Yorke ir užima
vadovaujanti postą Sovietų Pavergtų Europos
Kraštų Jungtinėse Tautose (Assembly of the
Captive European Nations).

DR. TRIMAKAS:
— Jokių nesusipratimų. Abi pusės tolygiai
pozityviai vertiname laisvinimo reikalingumą
ir pastangas padėti tautai išsilaisvinti iš sovie
tinės vergijos. Darbo visi turime daug, kad tik
tai jį atliktume. Nesusipratimų ar beprasmių
savitarpio diskusijų kėlimas laisvinimo žygius
tik apsunkintų. Jų vengiame, ir tuo daugiau lai
mime.

mus infliacijos kryptimi, kas veiklos nesustip
rintų, bet priešingai, ją susilpnintų ir išsklai
dytų betirpstančias veikėjų gretas. Veiksnių su
jungimas, kaip jau esu pažymėjęs, šiuo metu
nėra pasiektas, o organizacijų ar veiksnių ko
ordinacija iš viršaus gali suponuoti subordina
ciją. Būdami skirtingi savo prigimtimi, funkci
jomis ir uždaviniais veiksniai tokios subordina
cijos niekados nepripažins ir ji nebus įgyven
dinta. Vieton darbo pagyvinimo, tokia koordi
nacija jį visiškai suardytų. Tačiau tam tikras
žygių suderinimas yra reikalingas ir tai atsie
kiama per bendrus nurodytų veiksnių pasita
rimus. Juose dalyvauja ne paskiros grupės, bet
bendriniai jų junginiai. A. L. Tarybose, pavyz
džiui, yra atstovaujamos užvlikinės grupės, ir
jų žmonės A. L. Taryboje, kaip šiosios atstovai,
dalyvauja tuose pasitarimuose.

— Ką, Jūsų nuomone, žada JAV-bių naujoji
administracija Lietuvos bylos reikalui?

DR. TRIMAKAS:
— JAV-bių, kaip ir bet kurio kito krašto, už
sienio politika ir jos programa bei iš jos išplau
kiu įsipareigojimai pareina krašto interesų, ku
rie nesikeičia, kokia bebūtų administracija, bet
dažniausiai pasilieka pastovūs. Keičiasi, žino
ma, žmonės, politikos metodai ir žygių laikas,
bet ne pagrindiniai krašto siekiai ir tikslai.
JAV-bių politinėje programoje vienas jų yra
pripažinimas visoms tautoms , taigi ir mūsiškei,
teisės laisvai apsispręsti kokios santvarkos jos
nori. Už šią mūsų tautos teisę laisvai gyventi
ne kartą yra pasisakę dabartinės administraci
jos žmonės ir jos vadai. Prezidentas Kennedy,
viceprezidentas Johnson ir valstybės sekreto
rius Dean Rusk yra tai pakartotinai patikinę
raštu Vliko pirmininkui, atsakydami į jo pa-

— Prieš kiek laiko PLB Centro Valdyba yra
dariusi pastangų taikyti Vliką su už jo ribų
esančiomis politinėmis grupėmis. Ar tiesa, kad
Vlikas atsisakęs minėto tarpininkavimo? Jei
taip, tai dėl kurios priežasties?

DR. TRIMAKAS:
— PLB Centro Valdyba tikrai parodė gero
noro, siekdama politinės konsolidacijos. Vlikas
jos norą teigiamai įvertino ir padėtų pastangų
nesunkino. Priešingai, nurodėme kliūtis, kurias
reiktų pašalinti, kad pavyktų laimėti. Deja, PLB
žmonėms nepavyko jų žygis. Svarbiausia to
priežastis buvo, manau, pasitraukusiųjų iš Vliko
veikėjų teigimas, kad laisvinimo darbe nerei
kalinga organizacinė vienybė, tam esą užtenka
tikslo vieningumo. Talkos ir Fronto žmonėms
pasiliekant to nusistatymo, PLB ne ką galėjo
laimėti. Pats Vlikas daug kartų be jokių tar
pininkų bandė vienybės siekti, bet ir jo pastan
gos nuėjo niekais dėl tų pat priežasčių. Kol
užvlikinės grupės savo nusistatymo nepakeis,
jokie tarpininkai nieko nepadės.
— Už Vliko ribų esančios grupės daro šiai
institucijai priekaištų, kad ji neturinti pakan
kamo visuomenės pritarimo. Kiek pagrindo, Jū
sų nuomone, turi šis priekaištas Vlikui?

DR. TRIMAKAS:
— Mūsų sąlygose visuomenės pritarimą ar
nepritarimą apsprendžia ne priekaištai, bet tei
kiamoji parama, šiuo atžvilgiu Vlikui teikiamoji
per Altą parama paskutiniuoju metu yra žymiai
pagerėjus. Tai aiškiai nurodo, kad visuomenės
pritarimas Vlikui didėja ir auga, ir tai teikia
gražių vilčių jo darbams plėsti ir stiprinti.
— Kurį laiką santykiai tarp Vliko ir Lietu
vos Diplomatijos šefo nebuvo sklandos. Kokia
padėtis yra šiuo metu?
LIETUVIŲ DIENOS, 1961, VASARIS

DR. ANTANAS TRIMAKAS *)

LEONARDAS ŠIMUTIS

— Ar nebūtų tikslu sudaryti organą, apjun
giantį ar koordinuojantį visus veiksnius —
VLIKą, ALTą, LLK, diplomatus ir politines
grupes, esančias už Vliko ribų?

DR. TRIMAKAS:
— Organizacijų turime pakankamai, gal net
perdaug. Naujo organo sudarymas pastūmėtų

*) Dr. A. Trimakas, L. Šimutis, and V. Sidzikauskas
are outstanding leaders in Lithuania's fight for freedom.
We are giving an interview with these three leading
Lithuanian-Americans on this and the following page.
Dr. A. Trimakas of New York, N. Y., is President of
the Supreme Committee for Liberation of Lithuania;
L. Šimutis of Chicago, III., is President of the Executive
Committee of the Lithuanian American Council, Inc.,
and Editor-in-Chief of Lithuanian daily "Draugas";
V. Sidzikauskas of New York, N. Y., is President of the
Committee for a Free Lithuania and Chairman of the
Lithuanian Delegation to the Assembly of Captive Euro
pean Nations.

VACLOVAS SIDZIKAUSKAS

siųstus sveikinimus. Jie linki mūsų tautai grei
čiau laimėti laisvės kovą, kuria jie gėrisi ir ją
teigiamai vertina.
— Gal galėtumėt trumpai suminėti svarbes
nius Vliko atliekamus darbus ir kokios paramos
ir talkos tų darbų pilnam įvykdymui lauktumėt
iš viso pasaulio lietuvių?

DR. TRIMAKAS:
— Visiems Vliko darbams išvardinti reiktų
perdaug vietos. Informacijos srity pirmoj vie
toj plečiame pavergtosios tautos informavimą
oro bangomis iš Madrido, Vatikano ir Romos
stočių. Tobuliname pačias programas ir stip
riname jų personalą, ypatingai skriptų ruošėjų
eiles. Komunistai tai jaučia, ir žymia dalimi
dėl šios priežasties jie pradėjo piktą puolimo ir
niekinimo kampaniją prieš vilkines radijo pro
gramas, kas rodo, kad jos savo tikslą pasiekia,
žmonės noriai jų klausosi ir jas girdi, nepaisant
trukdymų. Laisvąjį pasaulį plačiai informuoja
me Eltos biuleteniais anglų, italų, vokiečių ir
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lietuvių kalbomis, šiomis dienomis jų serijų dar
praturtinome Eltos biuleteniais ispanų kalba iš
Buenos Aires. Svarstome taip pat biuletenių
prancūzų kalba reikalingumų. Tokios gausios ir
tiek kalbų Eltos informacijos neturėjome ne
laisvoje Lietuvoje. Atidžiai stebime sovietų po
litinius ir propagandos žygius ii’ į juos reaguo
jame taip pavergtajame krašte, taip laisvajame
pasauly. Sovietai, atsisakę raginimų grįžti į tė
vynę, pradėjo penetracijos žygius į mūsų kultū
rininkų gretas, juos skatindami statyti tariamųjį “tiltų į tėvynę”. Pačiame pavergtajame kraš
te yra sustiprinta propaganda prieš žmonių tau
tinį sųmoningumų, laisvės troškimų ir katalikų
bažnyčių. Tos propagandos ir naujosios sovietų
politikos auka vyskupas J. Steponavičius užda
rytas Vladimiro kalėjime, kur buvo nukankintas
ir jo pirmtakūnas — arkivyskupas Reinys. Yra
ir daugiau naujų areštų.
Iš plačiosios mūsų visuomenės laukiame dau
giau apdairumo, budrumo, atsparumo ir ryžto
ištverti ir kovoti dėl tautos laisvės ligi perga
lės. Tolygiai laukiame daugiau medžiaginės pa
ramos ir naujų jėgų iš jaunųjų tarpo. Visiems
turėtų būti aišku, kad mūsų pareiga yra kovoti
dėl savo tautos ateities. Tik su ta sąlyga buvo
me priimti į JAV-bes ir kitus svetingus kraštus.
Jiems žmonių netrūksta. Jiems reikalingi ko
votojai už laisvės idealus, kurie yra visuotini,
kaip visuotina yra laisvojo pasaulio kova su so
vietine vergija.

Veiklą plėsti ir aktyvinti
— Labai didelė dalis JAV-bių lietuvių , ypač
iš čia gimusių ir augusių tarpo, visai nedalyvau
ja Lietuvos vadavimo darbe. Kaip juos įtraukti
į šią veiklą?
ŠIMUTIS:
-— Spėju, kad į šį klausimų mėgino atsakyti
daugelis Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo
kalbėtojų, mūsų tautiečiams primenant neran
gumų ir net patriotizmo štokų. Bet nepaisant
kaip besibarsi ir prikaišiosi, negirdės tie, ku
rių salėje nebuvo. Vargu vsu pilnumu atlieka
savo pareigas tie, kurie Vasario 16-tos proga
atvyksta į salę porai valandų ir dolerį kitų pa
aukoja Lietuvos vadavimui. Lietuvos išlaisvi
nimo problema yra tokia didelė ir sunki, kad
neįmanoma didesniu efektingumu jų iškelti ar
atskirų valstybių sostinėse, ar bet kuriame
tarptautiniame forume, tedirbant tik lietuvių
daliai. Todėl ne Alto vadovybės, bet visų yra
pareiga galvoti, kaip būtų galima vis didesnius
ir didesnius skaičius tautiečių į pastovių Lietu
vos vaduotojų gretas įjungti. Aišku, kad ir Ame
rikoje gimusiej ir augusieji gausingiau turėtų
būti įtraukti į šį darbų. Ypatingu pasigerėjimu
noriu konstatuoti faktų, kad visa eilė čiagimių
dirba Amerikos Lietuvių Tarybos centre, dirba
ir kitose lietuvių organizacijose bei Alto sky
riuose. Tokie yra: Vincas Kvetkus, Antanas
Rudis, Jonas Grigalius, Marijona Kižytė, Elz
bieta Parazienė, E. Mikužytė, teisėjas A. Wells,
prel. Jonas Balkūnas, prel. Jonas Boll, Stasys
Pieža ir daugelis kitų, šia proga norėčiau pa
reikšti ypatingų pagarbų mūsų jaunimo orga
nizacijai — Lietuvos Vyčiams, kuri apjungia
kelis tūkstančius Amerikoje augusio jaunimo,
labai stipriai besireiškiančio Lietuvos vadavimo
baruose, plačiai garsinant mūsų tautos vardų
amerikieių spaudoje ir efektingai ginant Lietu
vos bylų. Išvada aiški; juo stipriau paremsime
savo jaunimo organizacijas ir jų spaudų, juo
stipresnės talkos susilauksime tautos pastan
gose išlaikyti avo tautines vertybes ir Lietuvos
vadavimo rūpesčiuose.

— ALT skyriai išvysto savo veiklą tik prieš
Vasario 16-tos minėjimą, gi kitu laiku apie sky
rių darbus nieko negirdėti. Kaip visus tuos sky
rius būtų galima įjungti pilniau į visą Lietu
vos vadavimo darbą ištisai per visus metus?

ŠIMUTIS:
— Tiesa, kad Alto skyriai didžiausių darbų
atlieka surengdami Lietuvos Nepriklausomybės
šventės minėjimų ir telkdami lėšas Lietuvos
išlaisvinimo darbui vesti. Bet jų daugumas vei
kia ir kitais atvejais. Jie surengia tragiškųjų
birželio dienų minėjimų, kai kurie metų pabai
goje sukviečia savo miestų ir apylinkių lietuvių
konferencijas, kuriose apsvarsto aktualiuosius
reikalus, paplanuoja ateities darbus. Jie gyvai
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atsiliepia į A. L. Tarybos Vykdomojo Komiteto
prašymų plačiai išvystyti akcijų tais atvejais,
kumoet toji akcija pasirodo reikalinga. Sakysi
me, jei 1953 m. JAV-bių kongrese buvo pravesta
Kersteno rezoliucija, liečianti Lietuvos ir kitų
Pabaltijo valstybių okupacijos ir ten vedamo
genocido ištyrimų, tai didele dalimi tenka dė
koti skyrių veiklai, kurie taip išjudino savo apy
linkių lietuvius, kad Kongreso atstovai buvo
apipilti tūkstančiais laiškų ir telegramų, pra
šančių balsuoti už Kersteno rezoliucijų. Tačiau
skyriai ir daugiau nuveiktų, jei jiems pavyktų
dar daugiau jėgų, daugiau draugijų ir daugiau
paskirų veikėjų savo veiklon įtraukti.
— Yra balsų spaudoje, kad ALT-ba esanti
apsibrėžusi savo veiklos ribas persiaurai ir dėl
tos priežasties organizacija negaunanti pakan
kamai finansinės paramos iš visuomenės. Ar
tiems priekaištams, Jūsų nuomone, yra pagrin
do?
ŠIMUTIS:
-— Alto pats svarbiausias ir vienintelis tiks
las padėti Lietuvos žmonėms atkovoti teises
į laisvų ir nepriklausomų gyvenimų.
Kitais
darbais Altas nesirūpina. Jei daromi priekaiš
tą Altui dėl funkcijų siaurumo šia prasme, tai
jie tikrai neturi pagrindo. Visuomenės finan
sinė talka Altui, tiesa, nėra taip jau stipri, bet
pakankama, kad patenkintų pačius būtiniausius
jo veiklos reikalavimus. Kai tie reikalavimai
pasidaro didesni, tada ir aukų daugiau sutelkia
ma jiems įgyvendinti.

— Mums trūksta angliškos literatūros apie
Lietuvą ir visas jos problemas. Ar nebūtų tiks
lu ALT-bai finansuoti kasmet rimtesnio veika
lo išleidimą angliškai apie Lietuvą?
ŠIMUTIS:
-— Tokios literatūros tikrai trūksta. Savo lai
ku Alto išlaikomas LAIC leido anglų kalba
“Lithuanian Bulletin”, kuris stambų veidmenį
suvaidino informuodamas JAV valdžios įstai
gas, perlamentarus, aukštąsias švietimo įstai
gas, žymesnes bibliotekas. Yra išleidęs net ke
lias laidas Harrisono knygos “Fight for Lithu
ania's Freedom”. Kasmet atspausdinamos at
skira knyga JAV-bių kongrese pasakytos kalbos
apie Lietuvą minint Vasario 16-tųjų ir ta kny
gutė plačiai paskleidžiama. Taip pat Altas yra
prisidėjęs prie išleidimo dr. K. Jurgėlos anglų
kalba parašytos Lietuvos istorijos ir parėmus
kun. Chase knygos apie Lietuvą išleidimų. Ke
liais atvejais Altas yra finansiškai parėmęs
studentų anglų kalba leidžiamų žurnalų “Lituanus” ir yra nutaręs ir ateityje jį paremti, šio
mis dienomis yra planuojama išleisti didokų
informacinį leidinį apie Lietuvų, žinoma, anglų
kalba.

— Prieš kiek laiko spaudoje buvo kelta mintis
pakinkyti mokslą ir mokslinius metodus Lietu
vos laisvės reikalui, įsteigiant studijų institu
ciją prie kurios nors centrinės organizacijos,
kaip kad ALT-ba. Ar tai būtų tikslu ir naudin
ga Lietuvos laisvinimo reikalui?

ŠIMUTIS:
— Visi keliai turi vesti į Lietuvos išlaisvini
mų. Naudinga būtų ir studijų institucija. Savo
laiku Altas sudarė Lietuvos sienų studijų ko
misijų (New Yorke) ir pinigų jos veiklai pasky
rė. Komisija tebeveikia. Altui,, kaip Vlikui ir
LLK-tui, rūpi politiniai reikalai pirmoje vieto
je. Tačiau, suprantama, kad reikalinga ir kultū
rininkų bei mokslininkų talka. Reikalinga telk
ti medžiaga sienoms ginti ir kiti pasiruošimai
daryti. Dabartinę sienų studijų komisijų būtų
galima praplėsti, o gal ir pavadinimų kitokį jai
duoti; ji galėtų vadintis ir bendru vardu — Stu
dijų institucija.
— Naujosios administracijos įtakingi parei
gūnai kalba apie komunistinės Kinijos įsijun
gimą Į ungtines Tautas , pasisako už artimesni
bendradarbiavimą su Kremliaus diktatoriais.
Kaip, Jūsų nuomone, ALT-ba ir JAV-bių lietu
viai turėtų į tai reaguoti?
ŠIMUTIS:
— Naujasis JAV-bių prezidentas ir jo vyriau
sybė dar tik pradeda “kojas sušilti” Washing
tone, todėl per anksti būtų vertinti pirmieji jų
žingsniai ir reaguoti į jų pirmuosius pareiški
mus. Ambasadorius Stevensonas yra padaręs

pareiškimų, kurie nė vienam iš mūsų nepatin
ka, tačiau prez. Kennedy tuojau juos atitaisė
ir mūsų bet koks reagavimas tuo tarpu nebuvo
reikalingas. Jei betkurio vyriausybės nario pa
reiškimas būtų padarytas Lietuvai nepalankia
prasme, tada jau reagavimas būtų reikalingas.
Alto vadovybė kontaktų turi ir su naująja vy
riausybe ir planuoja juos praplėsti, šitokie kon
taktai Lietuvos laisvinimo byloje yra naudingi
ir reikalingi. Ar reaguosime į pasinešimų nebe
sipriešinti komunistinės Kinijos įleidimui į
Jungtinių Tautų arganizacijų, pareis nuo kelių
aplinkybių. Užsimojimų plėsti bendradarbiavi
mų su Kremlium reiks labai akylai sekti, ir
sekti kiekvienų Chruščiovo žingsnį, kai jis at
vyks į Jungtinių Tautų ansamblejos sesijų šį
pavasarį ir kai kalbėsis su prez. Kennedy. At
rodo, kad jis čia atvyks. Todėl visi privalome
būti sargyboje.

— ALT-bos suvažiavime Bostone buvo nema
ža kalbėta apie šios organizacijos reformas. Ar
kokios nors reformos ALT-bos struktūroje pla
nuojamos ir ar tie planai pramatomi pateikti
kitam ALT-bos suvažiavimu aptarti, papildyti,
priimti ?

ŠIMUTIS:
— Apie Alto reformas Bostono kongrese bu
vo kalbėta, tačiau buvo padarytas tik šis kon
kretus nutarimas — sudaryti centrinę vadovybę
iš aštuonių asmenų. Pirmame pokongresiniame
Alto suvažiavime šis nutarimas buvo įvykdytas.
Ar kitam suvažiavimui bus patiekti kokie pla
nai tuo reikalu, tai daugiausia pareis nuo šių
metų pirmojo pusmečio veiklos ir nuo to, kokius
naujus reikalavimus gyvenimas iškels Lietuvos
laisvinimo baruose.
—Kokie yra ALT-bos pianai ateičiai ir kokios
talkos tiems planams lauktumėte iš JAV-bių
lietuvių visuomenės?
ŠIMUTIS:
-— Alto veiklai planus dažnai sudaro pati šių
laikų gyvenmo eiga ir įvykiai tarptautinėj bei
vietinėj politikoj, štai, kad ir šiuos žodžius dik
tuojant tenka atsakinėti telefonų ar pačiam
skambinti visur ir daug kam, nes naujasis Bra
zilijos prezidentas Quadros užsimojo uždaryti
Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių pasiuntiny
bes. Reikia veikti greit ir tikslingai bei taikliai.
Reikia kontaktuoti organizacijų vadovybes ir,
svarbiausia, Valstybės Departamentų, reikia
susisiekti su Brazilijos lietuviais. Reaguoti ir
veikti reikia, nes pabaltiečių pasiuntinybių už
darymu Brazilijoj būtų apsunkinta mūsų ir kitų
pabaltiečių kova dėl Lietuvos ir kitų paverg
tųjų tautų išsilaisvinimo.
Be to, didesnis dėmesys teks kreipti į Jung
tines Tautas, pasistengiant labiau panaudoti
šių tarptautinę organizacijų ir jos atskiras in
stitucijas Lietuvos išvadavimo bylai kelti. Alto
pareiga bus akylai sekti JAV-bių delegacijos
laikysenų ir būti su ja artimame kontakte.
šiuo metu yra rūpinamasi gauti iš naujosios
JAV-bių vyriausybės pareiškimų Vasario 16-tos
proga, kad būtų aišku, jog jos nusistatymas
nesikeičia, jog ir toliau aneksija nebus pripa
žinta, ir Pabaltijo valstybių atstovai bus laiko
mi teisėti savo kraštų reprezentantai. Yra vil
čių tokį pareiškimų gauti, šia proga norisi pri
minti, kad Altas ir jo išlaikomas LIAC daug
rūpinosi, kad ir šiemet JAV-bių kongrese Va
sario 16-tų būtų sakomos kalbos apie Lietuvų
ir keliamas jos laisvinimo klausimas. Ir šiemet
lietuviai kunigai kalbės invokacijas pradedant
Senato ir Atstovų Rūmų posėdžius Vasario 16.
Altas ir ateity artimai bendradarbiaus su Vliku
ir Lietuvos diplomatais, taip pat su LLK-tu ir
kitomis Lietuvos išslaisvinimu besirūpinančio
mis organizacijomis.

Būti kovingais ir optimistais
— Neseniai lankėtės Pietų Amerikos kraš
tuose, o kiek seniau Europoje ir susitikote su
visa eile pasaulio politikos vairuotojų. Kiek yra
gyvas ir kiek pritarimo randa Lietuvos bylos
klausimas tų kraštų politiniuose sluoksniuose?
SIDZIKAUSKAS:
— Pereitų žiemų ir pereitų pavasarį turėjau
progos net du kartus laikytis Europoje. Buvau
beveik visose laisvosios Europos dalies sostinė
se nuo Stockholmo ir Kopenhagos iki Romos ir
Madrido. Visai
Nukelta į 16 psl.
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-4^. Juozas Kajeckas, Lietuvos ministeris Washingtone, kairėj, su Nikaraguvos amb. diplomatų dekanu
Sevill Sacasa ir vysk. Hannan.
* Juozas Kajeckas, Lith. Charge
d’Affaire to the U.S. (left) with am
bassador Sevill Sacasa and Bishop
Hannan.

Dr. Stasys Bačkis, Lietuvos
*
Pasiuntinybės Washingtone patarė
jas.
Lietuvos min. Washingtone Juozas Kajeckas su ponia Kajeckiene Lietuvos
Pasiuntinybės rūmuose Washingtone prie Lietuvos trispalvės.
* Juozas Kajeckas, Lithuanian Charge d’Affaires in Washington and
Mrs. Kajeckas at Lithuanian Legation, Washington, D. C.

* Dr. Stasys Bačkis, counsellor of
Lithuanian Legation in Washington.

LAISVOS LIETUVOS ATSTOVYBE WASHINGTONE
Pokalbis su Lietuvos Atstovu Juozu Kajecku
apie Atstovybės teises, darbus ir JAV-biy
laikyseną Lietuvos reikalu
— Lietuvos
Pasiuntinybė
Wa
shingtone yra viena iš nedaugelio
veikiančių ir oficialiai pripažįstamų
Lietuvos Pasiuntinybių. Kaip tokia,
ji, atrodo, yra Nepriklausomos Lie
tuvos lyg vykdomasis, politinis ir
moralinis centras ir simbolis. Bene
trejus metus ėjote Lietuvos Atstovo
pareigas vienas, šiuo metu turite
Pasiuntinybės Patarėją dr. S. Bačkio asmenyje. Ar personalinis pasi
keitimas, mirus Ministeriui P. Ža
deikių!, neįnešė- Į .Pasiuntinybės
status bei darbą pasikeitimų, gal
net sutrikimų?

— Mirus Min. P. žadeikiui, kad
Lietuvos atstovavime JAV neatsi
rastų vakuumas, pagal diplomatinę
praktiką, tuojau pranešiau nota
Valstybės Departamentui, kad per
ėmiau Lietuvos Atstovo pareigas ad
interim titulu, Valstybės Departa
mentas tuojau į tai atsakė ir įtrau
kė mane į Diplomatinį sąrašą
Charge d'Affaires ad interim of
Lithuania titulu.
Praktiškai teįvyko tik Lietuvos
atstovo asmens pasikeitimas. Pa
siuntinybes status po Min. P. žadeikio mirties nepakitėjo, ir jis te
bėra toks, koks ir anksčiau buvo.
Lietuviai yra dėkingi JAV-bėms,
LIETUVIŲ DIENOS, 1961, VASARIS

kad jos tvirtai laikosi nusistatymo
nepripažinti Lietuvos okupacijos ir
nuolatos tai pakartoja. Naujai JAV
administracijai valdžią
perėmus,
tiek Pasiuntinybės, tiek mano sta
tus lieka toks, koks buvo.
Dr. S. Bačkio paskyrimas Pasiun
tinybės Patarėju ir jo figūravimas
diplomatiniame sąraše yra reikš
mingas dalykas ir už tai turime
būti dėkingi, kad JAV Valst. Depar
tamentas tą paskyrimą priėmė, šis
paskyrimas sustiprino Pasiuntinybę
prityrusia jėga ir užtikrino atstova
vimo tęstinumą.
Jokių
sutrikimų Pasiuntinybės
darbe nebuvo ir nėra.
— Kokia yra šio meto Pasiunti
nybės veikla ir kokios darbo sritys?

— Klausimas yra labai platus ir
į jį atsakant tenka laikytis diskretumo. Galiu tiek pasakyti, kad ten
ka rūpintis Lietuvos interesų gyni
mu, Lietuvos atstovavimu. Lygiai
tenka rūpintis informacijos darbu
bei betarpiškai ar per Lietuvos
Konsulatų JAV tarpininkavimą Lie
tuvos piliečių interesų gynimu.

Washingtonas yra šiandieną laisNukelta į 17 psl.

Juozas Kajeckas (kairėj) su Vatikano delegatu Washingtone arkivyskupu
Egidio vagnozzi ir ponia Kajeckiene.
* J. Kajeckas, Charge d’Affaires of Lithuania (left) with Vatican dele
gate to Washington archbishop Egidio Vagnozzi and Mrs. Kajeckas.
Lietuvos Atstovas Juozas Kajeckas tariasi su Latvijos ir Estijos pasiunti
niais: iš kairės dešinėn — J. Kaiv (estas), J. Kajeckas ir dr. A. Spekke
ir dr. A. Dinbergs (abu latviai).
* J. Kajeckas, Lithuanian Charge d’Affaire in Washington (2nd from
left) meets Estonian and Latvian representatives in Washington, D. C.

“Lieptai ir bedugnės” yra dešimtoji A. Barono beletristikos knyga. Per
dešimtį metų — dešimts veikalų (neskaitant dviejų humoristikos knygų)
— tai didelis ir retas kūrybos derlius. Aloyzas Baronas yra jau už Lietuvos
išaugęs rašytojas Pats būdamas jaunas, jis ir savo kūryboje vaizduoja
daugiausia savo kartos žmones, su jų gyvenimo keliais ir klystkeliais, ieš
kojimais ir siekimais, svyravimais ir abejonėmis; jo veikėjai daug svarsto,
filosofuoja, svaidosi aforizmais, kelia nepakeliamus uždavinius, sprendžia
neišsprendžiamas problemas. Jie nėra vadinamos “pasimetusios kartos”
atstovai, nors ieško nesurasdami, svarsto neišspręsdami, gyvena nematy
dami tikslo. Jie kartais suranda išeitį, bet po laiko, jie ryžtasi žygių —
pavėlavę. Jei prancūzų naujosios beletristikos personažai savo gyvenimu
šaukia ’’mes mirštam’', jei amerikiečių — ’’mes kvaištam”, jei okupuotos
Lietuvos pagal komunistinį kurpalį kerpamas šaukia: “mes niekšėjam!”,
tai Aloyzo Barono sukurtų personažų šauksmas būtų: “mes norim gyven
ti!” Tuo noru gyventi tarp apkasų ir fronto linijų, tarp krintančių bombų
ir vokiečio prižiūrėtojo smūgių alsuoja ir visas “Lieptų ir bedugnių’' vei
kėjų daugiau kolektyvas (besitraukiančių vokiečių paimti lietuviai ap
kasams kasti), negu vienas asmuo, kuris eina kartu su visais, kol sužeistas
patenka į ligoninę ir po to — į laisvę.
A. Barono stilius turtingas poetinėmis priemonėmis, jam vienam charak
teringu sultingumu, pasakojimo lakumu, jis žaiste žaidžia netikėtais posa
kiais, pasakojiman originaliais palyginimais įpina liet, poezijos vaizdų.

nizacija ir demonstruoja maldų. O
čia žmogus traukiasi į vidų. Mel
džiasi be iškilmių ir pompos. Pa
prastai, varganai prašydamas palik
ti tave mirti lovoj, o ne tam purve.
Kalbasi su Dievu sukdamas rožan
čiaus karoliukus purvinais pirštais,
batai purvini, o širdy, jeigu tėvynę
myli, turi neapykantų priešui.

Foto Vytautas Maželis
RAŠYTOJAS ALOYZAS BARONAS, Chicago Illinois

* Author Aloyzas Baronas, Cicero, III., (born 1917), one of the Editors
of the daily “Draugas”, world-wide Lithuanian Catholic newspaper. Aloyzas
Baronas recently won the 1960 novel contest for his novel “Lieptai ir be
dugnės” (The Footbridges and Abysses). An excerpt from this novel is
given on this page.

APKASŲ LITANIJA
Ištrauka iš premijuoto romano “Lieptai ir bedugnės’'

Kasam ir kasam. Vis naktimis.
Ir sprendžiam maisto problemas.
Gabenam pupas. Pupų užtektų visai
divizijai. Kartų pastebi puskarinin
kis ir atima iš vieno vyruko maišų.
Matyt, bijojo, kad pilvas kasėjui
nesprogtų. Tačiau kiti sargybiniai
nieko nesako, ir mes vis gabenam.
Gyvuok, pupa! Tau iškirsim dangų.
Netoliese evakuotoj zonoj, pas
fronto karius dirba lietuvis ūkinin
kas. Jis nenurautų burokų laukuose
gano karves ir turi pieno. Taip pat
miltų ir kitų gėrybių. Kai kurie
mūsiškių pas juos nueidavo ir gau
davo pieno ir duonos. Reikia pasa
kyti, neblogai būdavo, tik reikėjo
mainyti, o neturėjom ko. Už pakelį
tabako gavau tris litrus pieno. Iš
geriam pienų su Zigmu kaip ver
šiai. Net nepatogu tokiose sųlygose.
Radau fronte naminio muilo didelį
gabalų. Iškeitėm ir vėl geriam pie
nų. Garbė tau, žiloji mainų prekyba,
kaip gintaro ir kailių laikais. Mes
pradedam būti stiprūs ir tvirti su
tikti ateinančių dienų. O jas kartais
išmušdavo iš monotonijos sviedi
niai. Vėliau, kai buvau iš tos kom
panijos išėjęs, puskarininkis, paste
bėjęs vienų su pienu ir duona grįž
tantį, apstumdė, išmetė duonų ir su
daužė butelį pieno. Prūsas nemėgsta
pavalgiusių. Tai mažina saugančio
vertę. Saugomasis turi būti su
džiūvęs germano antžmogiškumui
išryškinti.
Tačiau dar prieš tai
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mums labiau pradėjo nesisekti. Vie
nų naktį mus apšaudė kulkosvaidis.
Taip staigiai užgroja, kad nespėjam
nė tūptelti. Ir vėl staiga kalenimas
nutyla, lyg išsigandęs tuo metu pasigirdusio a-ja-jai.
— Vincas Užupis krito, — pasako
kažkas, ir mes susėdam šaltoj pie
voj. Nuneša jį į artimiausių bunkerį
ir ten pasako, kas visiems aišku.
Vyras žuvo. Visi reikalai baigti.
Sprendimas įvyko.
— Jis žinojo, kad mirs, — pasako
vienas, — išeidamas
nusiskuto
barzdų, pasiėmė tvarsčių ir pasa
kė: “Vyrai, kai sužeis, nepalikim
vienas kito. Aš turiu ir tvarsčių.”
Bet tvarsčiai nebuvo reikalingi.
Sekantį rytų palaidojom netoli mū
sų namuko šiukšlyne. Ten buvo
sausiau, ir vietų parinko vokiečiai.
— Ant kalnelio, po medžiu, rei
kia laidoti, — tarė vienas vyrų, ro
mantikos ar graudulio pagautas.
— O kur mūsų karius laidoja? —
atkirto vokietis. Taigi jokių ten ža
lių velėnų. Iškilmingų. Purvas ir
keiksmas. O mes ne tik mokėjom
keikti; be abejo, kaikas ir meldėsi.
Tai yra žmogaus vidaus reikalas.
Atrodo tu tik dabar prašai Dievo,
kad išsaugotum savo skurdžių gal
vų. Drųsuolis nesižegnoja, jis netūpčioja, jis eina drųsiai ir miršta.
Taip dažniausia.
Taikoj susirenka į bažnyčių orga

Ir meldiesi puse širdies, prašyda
mas Dievo išgelbėti tavo galvų ir
puse širdies geisdamas, kad priešas
jų prarastų. Juk tu kovoji ir priva
lai prašyti priešo pralaimėjimo.
— Viešpatie, išgelbėk mane ir
mušk priešų, — kalbi, kai praside
da puolimas. — Dieve, duok, kad
kiekvienas jų pasimautų ant durtu
vo, o aš grįžčiau namo. Ten tėviš
kės miestelio aikštėj vaikinai fut
bolų daužo, supas miestelio medžiai,
kranksi viršuj mažos rotušės žals
vo bokšto varnos, skambina mažos
bažnytėlės varpai.
Bet tai tyli malda, tu nesimeldi
viešai, malda baimės ženklas. Tu
eini piktas, ir kietas, ir užmuši sa
vy gailestingumų ir baimę. Tai yra
savo vidaus priešų. Tu būni išdidus
kaip ųžuolas.
Dieve, duok būti stipriam, Dieve,
saugok mano varganų galvų ir imk
priešo. Tačiau mes buvom vergai.
Vergui melstis tinka. Vergui telieka
malda.
Tačiau dėl tuščio išdidumo skren
da metalas ir kulkos, ir šrapneliai
krinta kaip nuodingi žiedlapiai. Dėl
tuščio išdidumo žmogus nenori ro
dytis, kad jis meldžiasi. Bet vagies
žvilgsniu ir skrodžiančia mintimi
žvelgi tu į kitų ir matai, kad šitame
žmogaus nualinime neberandi kur
atsiremti. Ir keli galvų į erdves ir
muštai, kas už jų ir kas už tavo
dienų, kurių tu prašai pratęsimo ir
kurios vistiek baigsis. Ir jauti ne
pabaigiamų gilumų ir amžinybę, ir
junti, kad ir tada, kai tu gulėsi per
šauta galva ar ir tada, kai mirsi
minkštoj lovoj, plaksis tie patys
šventoriaus medžiai rudens vėjuje
ir giedos paukščiai, ir skries žvaigž
dės vidurnakčiais labiau sušvisdamos.

Ir, būdamas nuvertintas, muštai,
kad visa taip negali baigtis, ir pa
galvoji apie prasmę ir tai, kad žmo
gus yra amžinesnis už tuos medžius,
bokštus ir žvaigždžių žėrėjimų ir
šaulę, einančių tuo pačiu taku. Ir
tiki Dievų, sutverusį tokį žmogų
bei pasaulį, ir prašai Jo galybės pa
dėti išlįsti iš šių velniavų. Ne vie
nas taip meldžiasi, ir rožančius turi

ant kaklo, ir medalikėlius, prieš
guldamas, kryžiaus ženklų padeda
moline ranka, ir mušamas pasako
širdyje, kad tai už buvusias nuodė
mes, ir vargas už tai, kad buvai
kada perdidelis savo mintyse. Ir
niekšas kada buvai, ir tegu šis var
gas degina kaip ugnis geležį, ir ji
turi grynėti.
Taip, karas netaiso žmogaus, bet
karas primena, kad žemė yra lai
kina negu bet kada galvojai, ir ta
mintis kartais priverčia pagalvoti,
kas bus, kai manęs nebus. Ir čia,
būdamas vergijoj, žmogus prašai
tik išsilaisvinimo, ir tai yra tavo
dvasios laimėjmas, nes šiaip tu pra
šai turto, ir sėkmės, ir žmonos, ir
garbės ir manai, kad maldoj Dievas
tavo partneris, galįs gerai padėti
biznyje. O čia ne, tegu tik angelas
sargas perveda tave ranka per liep
tus šalia bedugnių.
Ir muštai širdyje, kad Motina Ken
tėtojų ir vargstančiųjų, ir ligonių,
ir nusidėlėlių gali padėti tiems, ku
rie šaukiasi ir kurie reikalingi vil
ties ir paguodos ir išsigelbėjimo. Ji
yra tokių globėja ir Teisybės Pa
veikslas ir Mūsų Linksmybės prie
žastis.
Ir šaukiu tylomis, šaukiu stipriu
rėkiančiu visos susitraukusios išgųsdintos sielos balsu, visu vidumi
į tų Balčiausių Bokštų ir Aukso Na
mus. Ir nenoriu nieko ir ūkiškai
svarstau, kad užtektų, jeigu kulka
perlėktų per blauzdų, per kojos rau
menį, kad būčiau išvežtas iš čia,
kad paliktų tas prakeiktas dalinys.
Kitokio kelio nėra, ir meldžiuos
šūvio, nes tai tėra vienintelis išga
nymas, ir tai tėra tiek naudos, kad
aš to galiu būt vertas. Taigi tiek,
Aušros žvaigžde ir Rože Paslaptin
goji. Ir nežinojau, ko daugiau pra
šyti. O prašė ko nors ir kiti, ir jų
lūpos krutėjo, slenkant arimais į
žvaigždėmis ir liepsnomis perpildy
tų naktį, į monotoniškų vakaro dun
dėjimų.
Bet buvo ir mirštančių su keiks
mu lūpose ir pykčiu paraudusiose
akyse, ir tai galbūt karui buvo la
biau prie veido negu sentimentali
malda. Ir Vincas meldėsi, ir nešiojo
rožinį, ir palaidotas šiukšlyne gal
būt įėjo spindėdamas pro Dangaus
Vartus ir sustojo prie Sandoros
Skrynios, ir Garbės Indo ir jo var
ganos lūpos virpėjo iš džiaugsmo
ir veidas švytėjo žvaigždžių šviesa.
Ir tai yra svarbiau negu išeiti iš
čia ir užmiršti, kad yra Įstabusis
Maldingumo Indas ir Karalienė
Taikos.
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Iš Antrosios giesmės
Nakties pėdom žavėdama diena ateina
Kas tinka rūmams puošt, aistringai moka kaina.
Užsnūdusioms gėlėms pakrato galvutes...
Ir taip per amžius eis ir šventą darbą tęs.
Diena! Koks džiaugsmas jaunai širdžiai. Žavūs toliai!
Atpalaiduok rankas — ir medžiai stiprūs broliai!
Keliai tik žygiams! Darbui — pievos ir laukai!
Prieš vėją raumenys ir veidas, ir plaukai!

Ranka pamosi — gervės tuoj iškryps iš kelio!
Griebsi daina — prikelsi snaudžianti šilelį!
Jaunimas — ąžuolai! Kas kiemas — tas pulkai!

Didžiojoj eisenoj užsimiršimas — smūgis.
Saugumo aprangoj kiekvienas žalias ūgis.
Kiekvienas žemės gyvis aplinkos spalva
Nugražintas ir paslėptas. ..Ir jo galva
Gėlių vainikuos skęsta. Dieviško nektaro
Banguoja kvapas. Žemės sostai atsidaro
Nuglostytam džiaugsmais ir vargo nuplaktam
Platybėj ir kampuos — bet kur, bet kam.

Tai dienai pakeliu iš rūko saulėn galvą.
Pagražintą krūmokšniais piliakalnio kalvą
Stebiu, tai vėl meldžiuos pradingusioms laikams.

Ir šnara tarp daubų upelių gajos srovės
Dienos kalba ir palikimais iš senovės.
Javai laukuos. Ir vaisiai kvepia iš daržų.
Taip Lietuvoj gražu. Pavydas, kad gražu.
Piktu prakiurę akys vengia atsikvošti.
Norėtų viską čia per nuodų rėtį košti.
Apskuręs lygina prie savo skudurų
Ir gyvą ir negyvą — noru ir varu.
Lygybės amžių sapnas — sapnas ir šiandieną.
Tik biblija lygiuoja zuikį ir hijieną.
O kruvini drąsuoliai lygina karu.
O, Dieviška Komedija pasaulį tvarko!
Visom spalvom iškyla vėliavos ant arkų!
Siūbuoja žodžių pynės pranašų ženklais
Ir veržias padermės išminčiais ir aklais.
Valia, jėga, tvarka vadovų įsakyta
Iškyla pagarbiai kalėjimai iš plytų.
Kalėjimas, jei tu galvosi ne kaip jis;
Kalėjimas, jei kas, ką sapnavai, išknis.

Šypsotis tau valia su plaštaka ant lūpų.
Jau amžių pasaka — pasauly viskas trupa:
Karūnas ir ramščius supleškina ugnis.
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Poetas Faustas Kirša, vasario 11 d. sulaukęs 70 metų amžiaus, į mūsų
literatūrą atėjo beveik prieš 50 metų (1912), pirmuosius bandymus iš
spausdinęs “Ateity”. Netrukus jis pateko į literatūros žurnalą ’’Vaivorykš
tę”,kur dalyvavo žymiausi to meto mūsų rašytojai. Dėl karo sąlygų su
pirmuoju rinkiniu “Verpetai'' debiutavo tik 1918 metais. Antrasis rinkinys
“Aidų aidužiai” pasirodė 1922. Jau pats vardas skamba žaismingai, o už
jaunystės ir meilės eiles autorius kai kieno pavadintas lietuviškuoju Heine.
Bet pats poetas labiau linko Į modernųjį ekspresionizmą ir Oscar Wilde
estetizmą. Eilių dainingume pagautas ne vienas kompozitorius Kiršos žo
džiams sukūrė melodijų, o tas solo dainas ir dabar dar mėgsta solistai
įtraukti į savo repertuarą.

Literatūrą studijavęs Vokietijoje, Kirša dirbo daugiausia žurnalisto dar
bą, gyveno kaip laisvas rašytojas, buvo teatro direktorius. Iš žurnalistinių
darbų ypač svarbus literatūros augimui įnašas yra jo redaguoti leidiniai ir
žurnalai, kaip Sekmoji Diena, Dainava, Pradai ir žygiai, kurių žymiausiu
tektų laikyti Barą, liuksusinį to meto literatūros ir kūrybos žurnalą.
Be minėtų poezijos rinkinių Nepr. Lietuvoje išėjo dar Suverstos vagos,
Giesmės, Maldos ant akmens ir Piligrimai. Tremtyje pasirodė Tolumos, už
kurias paskirta žymiausia metų premija. JAV-se išėjo šventieji akmenys.
Tarp keletos poemų (Rimgaudo žygis, Pebėgėliai, Pelenai), satyrinė poema
Pelenai, kurios lll-čią knygą autorius rašo, yra žymiausias to žanro kūri
nys mūsų literatūroje. Be to, Kirša yra išvertęs operų libretų ir ištisų li
teratūros veikalų iš lenkų, rusų bei vokiečių kalbų.
Visas Kiršos gyvenimas skirtas literatūrinei kūrybai, visa širdis — pozijai. Kritikos yra laikomas žymiausiu minties poetu. Jo poezijos kevalas
(forma) ilgainiui tapo sunkus ir kietas, bet kas jį “perkanda”, tas gali
džiaugtis ir minties gilumu ir jausmo stiprumu. Jo eilėraščiai — Kamba
rys, kuriame aš dainuoju, Laiškas obelaitės, Smūtkelis, Pavakariais Die
vulis eina ir kt. yra vieni gražiausių mūsų poezijos perlų.

"a

Dabar Faustas Kirša gyvena South Bostone, gaudamas pensiją, daug
skaito ir rašo ir ne kaip S. Maugham išėjęs į pensiją, gyvena ne vien savo
malonumams, bet seka ir rūpinasi visais liet, tautos ir kultūros reikalais
(Daugiau žiūr. angliškame skyriuje, 26 psl. — More see on page 26)

Nusiautojo karai, kariuomenės, pabūklai —
Kas gyvas liko dar, tai liko per stebuklą.
Visuotini karai, totalinė mirtis,
Keiksmais ir ašarom užnuodyta būtis.
Ne rožes berdami nupuolę priešai siautė —
Tai lėbavo piktai, tai gaudė duonos skiautę.
Tai dvasios badas ir aptemusi kakta
Lėbavo nuodėmėm, kaip verdenė plakta.
Minios žmogau! Esi lakuotas smilgos šapas,
Sumindžios bet kuris su vainiku satrapas.
Ir tavo pasaka tarp želmenų baigta.

Trofim Trofimovič ne kaip čia pasirodė:
Jam buvo įsmeigta galvon kaip žodis žodin,
Kad čia šliūrynas, badas, vergija, tamsa,
Per amžius neliestas nei mokslas, nei tiesa.
Atėjo jis draugu kaip pranašas ir brolis:
Šviesa — armonika, linksmybės — alkoholis,
Tik vado įsakai ir partijos teisė.
Visko pradžia nuo A, o šiaip esi musė.

Nebūta, kas aukščiau Europai iš Europos.
Emblemos ir ženklai — tik tankai ir kanopos,
Tik saule šviečia dar kaip buvus erdvėse.
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Australijos Lietuvių Dainų šventė Sydnėjaus Town Hall salėje 1960 metų
gruodžio 28 d. Jungtinis choras. Dainuoja Adelaidės, Melbourne, Newcastle
ir Sydnėjaus chorai. Diriguoja Newcastle choro dirigentas Stasys Žukas.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS DIENOS
Dainy šventė - Meno vakaras - Dailės paroda
Visos nuotraukos Vinco Raštučio

1960 metų gruodžio mėnesio pa
baigoje Sydnėjuje sėkmingai praėjo
pirmosios Australijos lietuvių Me
no Dienos, A. L. Bendruomenės su
važiavimas, Sporto šventė, kelių žy
mesnių lietuviškų organizacijų są
skrydžiai ir LSS Australijos rajono
stovykla.
ši žymi lietuviškos kultūros ir
visuomeninės veiklos demonstraci
ja, parodanti Australijoje gyvenan
čių lietuvių gyvą tautinę sąmonę ir
kultūrinį veržlumą, sutraukė į Sydnėjų iš tolimiausių Australijos kam
pų šimtus svečių, jų tarpe ypatingai
daug šaunaus lietuviško jaunimo.
Visų dėmesio centre buvo Meno
Dienos: Dainų šventė, Literatūros
ir dainos vakaras ir Dailės paroda.

#

Dainų šventėje dalyvavo keturi
chorai: Adelaidės lietuvių choras

“Lithuania”, vadovaujamas muz.
Vaclovo Šimkaus, Melbourne lietu
vių dainos sambūris, vadovaujamas
muz. Alberto čelnos,
Newcastles
lietuvių choras, vad. muz. Stasio Žu
ko ir Sydnėjaus Lietuvių choras
“Daina”, vadovaujamas muz. Kazio
Kavaliausko. Koncertui buvo pasi
rinkta didžiulė Sydnėjaus Town
Hall salė, kurią tą vakarą perpildė
lietuvių ir australų dainos mylėto
jai.

castlės, Melbourne ir Sydnėjaus
chorai. Visi chorai buvo aukšto me
ninio lygio, bet dainavimo technika,
lankstumu ir pajėgumu labiausiai
išsiskyrė Melbourne choras, turėjęs
kiekvieną dainą pakartoti. Pabai
gai vėl pasirodė jungtinis choras,
diriguojamas V. Šimkaus.
Po koncerto gausi publika neno
romis skirstėsi namo — lietuviai,
gyvendami dainų pažadintais toli
mos tėvynės prisiminimais, austra
lai, sužavėti lietuviškų dainų melo
dingumo ir grožio.
#

Literatūros ir dainos vakaro pro
gramoje buvo sutelkti Australijoje
gyveną lietuviai žymieji rašytojai ir
Nukelta Į 17 psl.

Solistė Antanina Gučiuvienė dai
nuoja Literatūros ir Dainos vakaro
programoje Sydnėjuje 1960 m. gruo
džio 30 d.
*Soloist Antanina Gučius during
a musical program, Sydney, Austra
lia.

Iš Lietuvių Dailės Parodos
Bankstowno liet. “Dainavos” salėje
1960 m. gruodžio 27-30 d. d.

Iš kairės dail. Eva Kubbos, rašyt.
Vincas Kazokas, Kultūros Tarybos
pirm. T. Reizgienė, dail. VI. Meš
kėnas ir dail. J. Bistrickas prie E.
Kubbos darbų.

Jungtinis choras padainavo šešias
dainas. Po dvi dainas dirigavo St.
Žukas, K. Kavaliauskas ir A. čelna.
Gerai išlavinti balsai, chorisčių tau
tinių drabužių margumynas sudarė
imponuojantį vaizdą ir pagaunantį
įspūdį. Publika klausėsi sulaikiusi
kvapą ir dainas palydėjo audromis
plojimų.
Savųjų dirigentų vadovaujami pa
sirodė pavieniai Adelaidės, New* Lithuanian artists of Australia
during an art exhibition.

4 Balsuojam. Iš Australijos Lietu
vių Bendruomenės Krašto Tarybos
atstovų suvažiavimo 1960 m. gruo
džio 28-30 d. d. Posėdžiai vyko Syd
nėjaus liet, namų salėje Redferne.
Priekyje 4-tas iš kairės praėj. ka
dencijos Krašto Valdybos pirm. inž.
Iz. Jonaitis. Toliau dr. L. Karvelis
ir J. P. Kedys. Kitose eilėse matyti
dipl. teis. V. Skrinska, dr. A. Mauragis, A. Krausas, V. Bitinas...
4 * Lithuanian Community center
of Australia representatives during
their convention in Sydney, Dec. 2830, 1960.
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-4^- Prie garbes stalo banketo metu:
(iš kaires) konsulas Daužvardis,
vysk. Brizgys, sukaktuvininkas prel.
Krupavičius, M. Rudienė ir Bachunas
(stovi) — banketo vedėjai;
kalba inž. Rudis.
Prel. Mykolui Krupavičiui, Cicero, III., neseniai minėjusiam 75 metų am
žiaus sukaktį, iškilmingo akto metu Chicagoje įteikiamas adresas.
* Msgr. Mykolas Krupavičius of Cicero, 111., who marked recently his
75th birthday anniversary, receives a scroll during one of the ceremonies
when he was honored by the Chicago Lithuanian-Americans.

* Msgr. Krupavičius with other
honored guests and speakers at the
head table during a testimonial din
ner.
o

DIDŽIOJO VALSTYBININKO SUKAKTIS
ANTANAS REPŠYS, Chicago, Illinois
Visios nuotraukos B. Lungio

Minėjimo akademija

Prel. Mykolo Krupavičiaus 75-rių
metų amžiaus sukakties minėjimų.
(1960 m. gruodžio 18 d. Jaunimo
Centro salėje) suruošė susidaręs
komitetas iš įvairių ideologinių ir
politinių pažiūrų asmenų, kuriam
pirmininkavo prof. B. Vitkus. Minė
jimas ruoštas mintimi pagerbti ju
biliatų pirmoje eilėje kaip valstybi
ninkų, nes kaip politikas yra dau
giausia lietuvių tautai ir valstybei
nusipelnęs ir savo darbais pasista
tęs nenykstantį paminklų.

Minėjimo buvo dvi dalys: Akade
mija ir banketas. Per abi minėjimo
dalis Jaunimo Centro salė buvo pil
na dalyvių. Akademijos pagrinde
buvo Jono Matulionio paskaita, ku
rioje prelegentas gyvai ir įdomiai
palietė visų jubiliato politinę veik
lų neatsiedamas jos nuo gyvenimo
realybės. Meninę programos dalį
puikiai atliko Frudencija Bičkienė,
Stasys Baras ir Aleksandras Kučiūnas (akompaniatorius).
Jubiliatui įteiktas komiteto pa
ruoštas adresas, kurio tekstas toks:
“Jo Prakilnybei Prelatui Mykolui
Krupavičiui, Didžiajam Lietuvos
valstybininkui.

Tamsta, Dievo apdovanotas kūry
bine dvasia ir talentu, išugdęs jį
bei užgrūdinęs gyvenimo kovoje ir
papildęs savo energija bei aštriu
LIETUVIŲ DIENOS, 1961, VASARIS

protu, buvai pašauktas Bažnyčios
Tarnybai ir visuomenininko - vals
tybininko pareigoms. Dar I-mojo pa
saulinio karo metais tremtis ir revo
liucijos laikotarpis įrašė į Tamstos
širdį nepaliaujamų Tėvynės ilgesį
ir jos kančios pajautimų. Voroneže,
tame ano meto lietuvių tremtinių
susispietimo centre, Tamsta drųsiai
skelbei Nepriklausomos Lietuvos
idėjų ir uždegei moksleivius bei
jaunimų paruošiamiesiems laisvės
žygiams. Nepriklausomo gyvenimo
metais Tamsta ėjai ir dirbai ten,
kur aktualieji ir deginantieji Tėvy
nės reikalai šaukė. Pravesdamas
žemės reformų, Tamsta įgyvendinai
epochinės reikšmės įvykį, lėmusi
socialinę ir ekonominę padėtį Lie
tuvos žemės ūkyje. Nepriklausomo
gyvenimo sutemas sekusių okupa
cijų ir tremtį Tamsta panaudojai
lietuvių politinio ir tautinio vieniji
mo ir mobilizavimo reikalui. Minė
dami Tamstos 75 metų amžiaus su
kaktį, linkime, kad Dievo palaima
Tamstų lydėtų, nešant uždegtų ko
vos žibintų, Amžinosios Lietuvių
Tautos garbei, o malda ir Kristaus
mokslu paremti kilnūs darbai tevainikuoja visus tolimesnius Tams
tos žygius.”

4
Menininkai, dalyvavę programo
je: sol. St. Baras, P. Bičkienė ir
akomp. A. Kučiūnas.
* Soloists Stasys Baras and Mrs.
Prudencija Bičkus and pianist A.
Kučiūnas who took part in the mu
sical program.
ft

ft

«

Minėjimo akademijos dalyviai.
Pagrindinę kalbą sako J. Matulio
nis.
* Friends of Msgr. Krupavičius
of Chicago, III., gathered to honor
him on the occasion of his 75th
birthday anniversary.

Sveikinimai ir banketas

Banketo metu sekė tolimesnė šio
minėjimo programa, vadovaujama
banketo šeimininkų, kuriais buvo
Nukelta į 20 psl.
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KNYGOS IR AUTORIAI

AUSTRŲ DIPLOMATAS HEBERŠTEINAS KELIAUJA PER LIETUVĄ
Austrų diplomatas ir keliautojas Sigizmundas Heberšteinas 1549 metais
Vienoje išspausdino knygą “Rerum Moscoviticarum Commentarii Sigismundi Liberi Baronis in Heberstain”, kurioje plačiai aprašo ir Lietuvą.
Heberšteino pasakojimu Lietuva buvusi miškinga ir žvėringa (briedžiai,
stumbrai, taurai), žemaičiai buvę labai stambūs vyrai, gyvenę labai ilgose
trobose, kurių vidury buvusi kūrenama ugnis. Gerdami taurių vietoje kil
mingieji vartoję taurų ragus. Vyrai buvę narsūs ir karingi, kovose vartoję
šarvus ir ragotines. Arkliai buvę labai mažo ūgio, o arklai mediniai.
Užsimindamas apie dvasinį gyvenimą, sako, jog žemaičiai garbinę žal
čius, vadinamus “gyvoitomis”. Niekur kitur, be Danijos, nesą geresnio,
gardesnio, baltesnio ir su mažesne vaško priemaiša medaus, kaip žemai
čiuose. Tarp kitko Heberšteinas rašo: “Tautos sostine yra Vilnius; .tai
didžiulis miestas, išsidėstęs slėnyje tarp kalnų, Vilijos ir Vilnios upių san
takoje. Dabar Vilnius apsuptas siena, ir jame statoma daug šventovių ir
mūrinių namų; jis yra ir vyskupo buveinė..” Antroji Lietuvos sostinė
esanti Trakai.

■iiiiiiHHiiHHiiiiiiniiiHiiiniiiiHiiiiiiiiin

KNYGŲ KANDIS

Ok. Lietuvoj leidžiamas informa
cinis biuletenis “Naujos Knygos”
1960 m. Nr. 3(9) įvairenybhj sky
riuje spausdina tokį dalyką.
“ATSITIKIMAS-UŽDAVINYS"
Knygyne lentynoj stovėjo dvito
mis (šį kartą neminėsime rašytojo
pavardės). Stovėjo, matyt, nebuvo
skaitytojų mėgstamas, arba Knygų
Prekybos darbuotojai blogai rekla
mavo. Bet užtai ramiausiai įsitaisė
jame kirminas.
Kokį kelią turi praeiti kirminas,
prasigrauždamas nuo pirmo tomo 1
puslapio iki antro tomo paskutinio
puslapio? Viršelių storis 2 mm, kny
gų storis po 2 cm (be viršelių).
Atsakymas — 4 mm.”
Kodėl toks nekaltas klausimas
ir toks juokingas atsakymas? Ogi
kad užmaskuotų tikrąjį skaitytojuje
kylantį klausimą: kas to dvitomio
autorius.
Kas to kirmininio dvitomio au
torius daug spėlioti nereikia: tai
enkavedistas A. Guzevičius. Jis ke
pa knygą po knygos, kurios nieko
bendra neturi su literatūra, bet kri
tikai atsargiai paglosto, bijodami,
kad autorius jų “nepaglostytų”...
Skaitytojai nemėgsta, užtat knygų
kandys ramiausiai darbuojasi.'’
Pelenų populiarumas
Prieš keletą dešimtų metų poetas
Faustas Kirša Lietuvoje išleido sa
tyrinę poemą, vardu “Pelenai”; vė
liau pasirodė jos antra dalis; dabar
autorius rašo trečią. 1960 m. okup.
Lietuvoje išėjo Justino Marcinke
vičiaus komunistinė poema apie
Pirčupio kaimo gyventojų sudegi
nimą “Kraujas ir pelenai”. Tais
pat metais JAV išėjo J. V. Budriko
raštų rinkinys “Liepsnos ir pele
nai”.
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Okupuotoje Lietuvoje nėra vaikams
geros poezijos...

K. Kubilinskas, eilėraščių vai
kams rašytojas okupuotoje Lietu
voje, prieš metus apdovanotas ko
munistine premija, pradėdamas re
cenzuoti savo kolegų A. Jonyno, A.
Matučio, A. Drilingos ir P. Kondrato knygeles vaikams, rašo:
“Palyginus su kitomis literatūros
šakomis, mūsų poezija vaikams au
ga ir vystosi labai lėtai. Bėga metai
po metų, o vaikų poezijos srityje
mes beveik neturime naujų ryškes
nių poezijos kūrėjų (mūsų pabrauk
ta) ...Rūpestį kelia ir tas faktas, kad
iš gausaus būrio jaunų gabių poetų,
atėjusių paskutiniuoju metu į lite
ratūrą, tik retas tebando rašyti vai
kams. Peržvelgus naujausias pasta
rųjų metų poezijos knygeles vai
kams, matome, kad labai maža yra
tokių, apie kurias verta būtų pla
čiau kalbėti.”
Recenzijos gale autorius nusi
skundžia, kad abejingumą vaikų po
ezijai rodanti ir pati leidykla, “vėž
lio tempu'’ leidžianti vaikams poe
ziją; esą, Jonyno ir jo paties knyge
lės tik po dviejų metų nuo jų įtei
kimo išleistos. Suprantama, leidyk
la turi leisti aktualesnę, “degan
čiais” komunizmo propagandos ir
prieš religiją bei prieš “imperialis
tinį pasaulį” temomis šlamštą, (kk)

— Aktorius Stasys Pilka, Chica
go, Ilk, sausio 29 d. Jaunimo na
muose turėjo literatūros rečitalį. Jis
skaitė 6 lietuvių autorių poezijos
(E. Matuzevičius, V. Mačernis, J.
Mekas, VI. šlaitas, H. Radauskas)
ir prozos (V. Mykolaitis Putinas) ir
keletą prancūzų bei anglų autorių
lietuviškai. St. Pilka yra davęs visą
eilę literatūros rečitalių V. Vokieti
jos liet, kolonijose ir JAV-se. Ir šia
me vakare klausytojų buvo pora
šimtų jaunimo, kuris išklausė ir pri
me dėmesingai ir jautriai.
Programą paįvairino Dalia Norei
kaitė Kučėnienė dainomis ir M. Motekaitis — piano.
Lyg ir beišnykstą literatūros pro
gramų vakarai paskutiniu laiku vėl
dažnesni. Sėkmingai praėjo metų
gale Chicagoje poezijos ir beletris
tikos vakaras, Jaunimo literatūros
premijos vakaras, o kovo 12 dieną
New Yorke L. Rašytojų Draugija
rengia vakarą poeto Fausto Kiršos
garbei. Vieno LD skaitytojo žo
džiais, publika pavargo nuo kubilų
ir lenciūgėlių ir išsiilgo lietuviškojo
dailaus žodžio.
— J. Pr. Palukaitis, Cleveland,
Ohio, buvęs “Tėviškės Garso” re
daktorius V. Vokietijoje, dabar dir
bąs “Dirvos'’ redakcijoje, išvertė ir
išleido Axel Munthės “Seną knygą
apie žmones ir žvėris'’. Tiražas tik
100 egz., laida privati, nepardavinė
jama; knygą vertėjas siuntinėja sa
vo bičiuliams kaip dovaną. Tikrai
gaila, kad toks mažas egzempliorių
skaičius išleistas, nes tokios dova
nos norėtų įsigyti ir daugiau kny
gos mylėtojų, ypač tų, kurie skaitė
to paties autoriaus “San Michele”
knygą, nes čia yra kaip ir tęsinys.

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti
J. Narūne, Jaunieji daigeliai. Eilėraščiai
vaikams- Mažiesiems ir mokyklinio am
žiaus vaikams. Švietimo Tarybos aprobuo
ta. Antroji pataisyta ir papildyta laidaIliustruota parinktomis foto nuotraukomis
ir šiaip vaizdais. 56 psl- Išleido Liet. Kny
gos Klubas, 1960. Kaina nepažymėta.
Vaclovas Biržiška, Aleksandrynas.
Se
nųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865
m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos. I. XVI-XVII amžiai- Išleido JAV
LB Kultūros Fondas- Čikaga, 1960. 432
psl., did. formato, įrišta- Su angliška įžan
ga, parašyta dr- P. Joniko, Lituanistikos
Instituto vedėjo. Veikalą spausdinimui pa
rengė ir darbą prižiūrėjo autoriaus brolis
Mykolas Biržiška.
Tai ilgo ir nepaprastai kruopštaus darbo
vaisius-

Europe's Freedom Fighter Taras Shewchenko 1814-1861- A Documentary bio

graphy of Ukraine's Poet Laureate and
National Hero. 86th Congress, 2nd Ses
sion. House of Representatives. Document
No. 445. U. S- Govern. Printing Office,
Washington 1960. 46 psl.
Tai Ukrainiečių tautinio poeto Taraso
Ševčenkos biografija ir platus kūrybos ap
tarimas, parašytas 7 žymių profesorių ir
šiaip rašto žmonių (dr. C- A. Manning —
enciklopedininkas, W. K. Mattews — pabaltiečių draugas, išvertęs ir lietuvių lit.
kūrinių į anglų k. ir kt.)
Šis darbas pristatytas atstovų rūmams
T- Š. 100 metų mirties sukakties proga. Tai
pavyzdys, kaip kovoje dėl laisvės panau
dotinos kultūros sritys.
Reikia priminti, kad ir lietuviams laikas
susirūpinti panašiai pristatyti savo tautos
dainiaus ir laisvės pranašo Maironio 100
metų gimimo (1962) sukakties proga. Uk
rainiečių pavyzdžiu šio reikalo turėtų im
tis ne vien Liet. Rašytojų Draugija, bet ir
L. Bendruomenė, ir Altas, ir Vlikas, ir LL
komitetas, ir, žinoma, Lietuvos Atstovybė
Washingtone. (bb).

Tikroji kritika kuluaruose...

Ok. Lietuvoj partiniam Rašytojų
Sąjungos susirinkime, kur dalyvavo
prozininkų, poetų, dramaturgų ir li
teratūros kritikų, — viena iš pa
grindinių temų buvusi “nacionali
nės literatūros specifikos klausi
mai” (kitais žodžiais tariant, pa
klusimas ruso komunistų part, va
do Suslovo paskelbtai tezei — atsi
sakyti bet kokio “nacionalinio užsi
sklendimo”, t. y. atsisakyti kūrybo
je tautinių savitumų ir tarnauti tik
komunistinei linijai).
Tam reikalui, aišku, visi kaip
vienas pritarė.
Kalbant apie kritiką K. Korsakas
pastebėjo, kad “kritika turi būti
tokia, kad ja tikėtų ir rašytojas ir
skaitytojas”. Esą, “būna faktų, ka
da kuluaruose susiformuoja viena,
dažnai neigiama nuomonė apie kū
rinį, gi spaudoje vėliau pasirodo (ir
dažnai tų pačių vertintojų) visiškai
priešinga nuomonė. Tai, žinoma,
negali prisidėti prie kritikos autori
teto kilimo.’*
Reiškia, — nekalbėk taip, kaip
negali rašyti! Atrodo, kad rašyto
jai savo draugystėje apie komunis
tinius grafomanus ir atviriau pasi
kalbėdavo. Korsakas, kaip prityręs
vilkas, žinodamas, kad partijos il
gos ausys, nedviprasmiškai įspėja:
nieko nekalbėk, ko negali parašyti!
KRITIKA KULUARUOSE

Lithuania's Occupation by the Soviet
Union. The Lithuanian Legation, Washing

ton, D. C- 1960. Dokumentuotas Lietuvos
okupacijos aprašymas.
Raštas, pasiųstas
Jungtinėms Tautoms, svarstant kolonializ
mo klausimą.

Ši gerai parengta brošiūra praverstų tu
rėti liet, draugijoms ir vienetams, besirū
pinantiems Lietuvos vadavimo byla.

— Neseniai išėjo nauji komp. V.
Bacevičiaus piano kūriniai: Sonata,
No. 2, Op. 37 — $3, Sonata No. 3,
Op. 52 — $3, ir Capriccio, Op. 28 —
kaina $1. Galima gauti didesnėse
muzikos krautuvėse ir pas autorių:
Vytautas Bacevičius, 760 Washing
ton Ave., Bridgeport 4, Conn.

Keleivio Kalendorius 1961 metams. Ei
na nuo 1912 metų.
Leidžia "Keleivis"
So. Bostone. 96 psl- Kaina 75 c.
Turinyje tarp kitko dr. V. Sruogienės
rašinys "Lietuvių kultūra", J. Kaminsko at
siminimų pluoštas apie Vincą Kapsuką-Mickevičių, socialdemokratą, nuėjusį tarnauti
komunistams.

PIRMOJI: — Žinai, aš nesuvirškinu to pas
kutinio Venclovos romano-..
ANTROJI: — Ir Korsakas kuluaruose to
kios pat nuomonės!

Piešinys iš sovietinės liet, spaudos; para
šas modifikuotas.
LIETUVIŲ DIENOS, 1961, VASARIS

RAMINTA
Raminta Lampsatytė, dešimtmetė
Chicagos lietuvaitė, kaskart labiau
ir labiau ima reikštis kaip žodinio
ir muzikinio meno perteikėja. Pir
miausia ji pasižymėjo kaip dekla
muojamojo žodžio menininkė. Ji
deklamuoja eilėraščius su dideliu
įsijautimu ir išgyvenimu. Turėdama
gerą atmintį, ji išmoksta ilgiausius
eilėraščius atmintinai. Mėgstamiau
si deklamuoti jos poetai yra šie: J.
Aistis (Lopšinė), Bern. Brazdžionis
(Mano protėvių žemė), K. Donelai
tis (ištraukos iš Metų), V. Kudirka
(Labora), Putinas (Tėvų šalis), K.
Binkis (Kiškių sukilimas), J. Augustaitytė (Aukso inkarėlis ir kt.),
D. Lipčiūtė (Vasarėlė). Taip pat ji
pagaunančiai deklamuoja ir prozą,
kaip ištraukas iš Šatrijos Raganos
“Sename dvare” ar V. Krėvės
“Dainavos šalies senų žmonių pa
davimai'’.

Jau penkeri metai, kaip Raminta
įvairiomis progomis pasirodo kaip
pianistė. Muzikui A. Nakui globo
jant, ji porą kartų dalyvavo “talen
tų” pasirodyme prie Immigrant
Prospective League ir muzikės G.
Gudauskienės kūrinių koncerte per
Gyvosios lietuvybės mėnesį. Savo
lankomos amerikinės mokyklos ta
lentų pasirodyme jau šeštus metus
iš eilės laimėjo pirmąsias premijas
ir dovanas. Nekartą ji pasireiškė
kaip akompaniatorė savo tėvo va
dovaujamam klaipėdiečių “Aido”
chorui ir atskiriems solistams. Ji
priklauso Lietuvių jaunimo ansamb
liui ir retkarčiais pavaduoja net jo
dirigentą muz. A. Skridulį.

Raminta yra pasireiškusi ir vai
dybos mene. Ji puikiai suvaidino
angelo rolę Frankienės veikale ir
V. Šimaičio “žiemą'’.

Kaip
deklamatorė,
vaidintoja,
pianistė ir kanklininkė, Raminta
dalyvauja įvairiuose lietuvių paren
gimuose bei minėjimuose, nuotai-

Raminta daug kartų viešai kank
liavo mokytojos A. Kirvelaitytes
globoje, kaip pvz. Mokslo ir Pramo
nės Muziejuje Kalėdų Eglutės pro
gramoje, Tarptautinėje
parodoje
prie lietuviško paviljono ir kt.

Raminta Lampsatytė, 10 metų mer
gaitė, jau keleri metai rodanti gra
žių meninių gabumų.

Raminta svečiuose pas Šekspyrą.
Ji labai mėgsta deklamuoti ir turi
didelį lietuvių rašytojų poezijos ir
prozos repertuarą.

* Raminta Lampsatytė, 10 years
old girl, who shows great talent for
the stage.

*Raminta visiting
Shakespeare.

kingai atlikdama programos dalis.
Jos nuotraukų yra buvę angliš
kuose ir lietuviškuose laikraščiuo
se Chicagoje ir kt.
Abu Ramintos tėvai, Palmyra ir
Jurgis Lampsačiai, Lietuvoje yra

buvę gmnazijos mokytojai; jie ne
tik kruopščiai puoselėja vienintelės
savo dukrelės talentus, bet augina
ją stipriai patrotinėje dvasioje, ug
dydami lietuviškumą ir didelę savo
krašto meilę, (jt)

with

William

MANO KRAITIS

Iš P. Orintaitės eilėraščių ciklo, skirto jaunai,
Amerikoje gimusiai lietuvaitei
Ramintai Lampsatytė!
Aš esu —
Tik jauna lietuvaitė
Milijoninių lobių šaly.
Bet širdy —
Vis nešiojuos brangiausiąjį kraitį —
Tėvų žeme žalioji,
Lietuvėlė grakščioji —
Už jūrų, kalnų, už miškų,
Taip toli!

Raminta su tėvais — Palmyra ir
Jurgiu Lampsačiais, kurie yra mo
kytojai ir visuomenės veikėjai.
* Raminta with her parents: Pal
mira and Jurgis Lampsatis.

Raminta diriguoja mažųjų chorui.

Raminta su politikais ir visuomeni
ninkais.

* Raminta with politicians
Daužvardis, sen. Knowland...)

(dr.

* Raminta conducting a children’s
choir.

Aš kalbu —
Man lietuviški žodžiai
Nevystančiom rožėm pražysta
Ir skamba lyg dieviško maldnamio varpas:
Jau prieš šimtmečius, tūkstančius metų
šitokiais žodžiais bylojo
Mano protėvių vyrai didžiūnai,
Kunigaikščiai, karaliai,
Ir moterys gražios ir šaunios.
Ir skaisčios kaip rytmečio puokštės:
Birutė, Nomeda, Živilė,
Narsi Gražina!
Aš dainuoju —
Senovinę dainą kaip giesmę,
Kaip nemirštančio ilgesio gaidą,
Ir manąją sielą pripildo
Gyvenimo džiugesio žvaigždės —
To gėrio ir grožio aprėpt negaliu!
Tai vėjas atplaukia nuo Nidos pušynų!
Tai Baltijos jūros banga mėlynoji!
Tai juodkrantės briedžiai šuoliuoja smėliu!
Aš gimiau ir užaugau Amerikos žemėj —
Dangoraižių miesto indėnų krašte.
Čia laisvės ir saulės, ir juoko nestinga,
Bet širdy —
Lyg varpeliais ataidi nuo Nemuno vilnys,
ir mėlyno lino laukų vingumėliai,
Birutės kalnelio pušynų ošimas,
Ir dainos sesučių, jaunų lietuvaičių —
Nuo Biržų, nuo Trakų, Merkinės, Šiaulių...

LIETUVIŲ DIENOS, 1961, VASARIS
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Jonas Subačius / DVI MEDŽIO STATULOS
.JOSEPH

Two wooden statues

HOLY MARY

Jonas Subačius

ŠVENTIEJI ALTORIUJE
Vienuolyne

BAŽNYČIŲ DEKORAVIMO DAILININKAS JONAS SUBAČIUS

Middle Village, N. Y.
Saints in the altar

' o

Jonas Subačius gimė ir augo Brooklyn, N. Y.
Meną studijavo Accademia di Belle Arti Romo
je ir Art Reggia Students League, New Yorke,
kur laimėjo Bridgman premiją. Lankė Niagara
University, Niagara Falls, N. Y.
Baigęs mokslus keliavo po Meksiką, Pietų
Ameriką, šiaurės Afriką ir Europą, lankydamas
muziejus ir studijuodamas vietinio meno for
mas bei kryptis ir istoriją. 1938 m. lankėsi
Lietuvoje krepšinio olimpiados metu ir išbuvo
šešias savaites, stebėdamas Lietuvos gyvenimo
būdą, bažnytinį ir liaudies meną.

Jonas Subačius
AUTOPORTRETAS, aliejus
*SELF PORTRAIT

Jonas Subačius of Brooklyn, N- Y., artist
and decorator of churches. He was born
and raised in the U. S.;
attended art
schools in New York and Rome. He work
ed for a number of years for the Ram
bush Decorating Company in New York
City.
At present time he has his own
studio in New York.
In 1938 he visited Lithuania and stayed
there for six weeks. All the works, pub
lished on these two pages, are of artist
Jonas Subačius.
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Jonas Subačius

ŠV. KAŽIMIERAS
St. Casimir (charcoal)

Jonas Subačius

ĄŽUOLO DROŽINYS

Jonas Subačius

DVI KRYŽIAUS KELIŲ STOTYS
Viename New Yorko vienuolyne
Two stations of the Cross

Pradžioje dirbo Rambush Decorating Com
pany, New Yorke, didžiausioje šios rūšies (baž
nyčių dekoravimo) įstaigoj Amerikoje. Neilgai
čia padirbęs, įsteigė savo studiją Richmond
Hill, N. Y., ir penkerius metus vertėsi savaran
kiškai. Vėliau grįžo atgal į Rambush kompaniją
ir ten būdamas padarė altorių, dekoravimo ir
kitų projektų daugiau kaip šimtui bažnyčių JA
Valstybėse ir Kanadoje.
Dabar, pasitraukęs iš kompanijos, vėl dirba
savo studijoje.
*
Tarp 27 altorių yra padaręs po vieną ar dau
giau šiose lietuviškose bažnyčiose: šv. Mykolo,
Bayonne, N. J., šv. Jurgio, Brooklyn, N. Y., šv.
Petro ir Povilo, Elizabeth, N. J., Karalienės
Angelų ir Apreiškimo, Brooklyn, N. Y., šv. Ka
zimiero, Paterson, N. J. ir šv. Trejybės, New
ark, N. J.
Paskutinius dvejus metus dirbo naujai pa
statytame Mielaširdystės Seserų vienuolyne ir
Trejybės Seserų vienuolyne Rego Park, N. Y.,
kur padarė dvejus kryžiaus Kelius, 3 altorius,
5 medžio statulas ir kt.
Dabar stato altorių Dangun Įžengimo bažny
čioje Rego Park, N. Y.
Dailininkas, gimęs ir augęs Amerikoje, kal
ba, skaito ir rašo lietuviškai, (rn)
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KALBA TRIMAKAS, ŠIMUTIS IR SIDZIKAUSKAS
Lietuvos laisvė ir Brazilijos kava
Atkelta iš 6 psl.
neseniai lankiausi P. Amerikoje.
Laisvasis pasaulis - vyriausybės,
parlamentarai, spauda, universite
tiniai sluoksniai — žino Lietuvos
bylą, žino, kad Lietuva yra Krem
liaus smurto ir klastos auka, seka
lietuvių tautos pastangas atstatyti
Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę,
toms pastangoms pritaria ir dažnai
jas remia. Lietuvos ir kitų Baltijos
valstybių bylą ypač suaktualino praėjusių metų pabaigos debatai Jung
tinėse Tautose Chruščiovo iškeltu
kolonializmo likvidavimo klausimu.
Didžiosios Britanijos delegatas Da
vid Ormsby-Gore 1960 m. lapkričio
28 d. pavadino Lietuvą, Latviją ir
Estiją naujausiomis Sovietų Rusijos
kolonijomis, o užsienio reikalų ministeris lordas Home,, kalbėdamas
Lordų Rūmuose apie Sovietų kolonizmą, 1960 m. grudžio 2 d. taip
išsireiškė: “Tikrumoje trys naujau
sios pasaulio kolonijos yra Rusijoj:
Lietuva, Estija ir Latvija.” Iš Jung
tinių Tautų tribūnos Lietuvą taip
pat suminėjo ir Kanados premjeras,
ir Filipinų delegatas, ir eilė kitų.
Visa tai tačiau yra daugiau retori
niai pareiškimai, kuriuose arba kon
statuojami faktai, arba reiškiamas
pasipiktinimas Maskvos elgesiu, ar
ba užuojauta ir simpatija sovietų
agresijos aukoms. Gi mūsų tauta ru
sų okupacijoj ir mes už juos kal
bantieji ir veikiantieji laisvėje lau
kiame ne tiek žodžių,, kiek veiks
mų.
Lietuvos išlaisvinimas iš sovieti
nės vergijos atsakingųjų vakarų po
litinių veiksnių siejamas su antrojo
pasaulinio karo palikimo likvidavi
mu ir su teisingos ir garbingos tai
kos Europoje įgyvendinimu. Lanky
damasis Pietų Amerikos valstybių
sostinėse pastebėjau stiprėjantį įsi
tikinimą, kad akivaizdoje globalionio, Maskvos vadovaujamo, pasauli
nio komunizmo antpuolio laisve yra
nedaloma, ir kad geografinis atstu
mas nuo komunistinio suokalbio
centro nemažina grėsmės laisvei,
kaip rodo Kubos pavyzdys. K
Kai kalbi su Pietų Amerikos res
publikų valstybės vyrais — buvau
priimtas Argentinos Prezidento (ž.
LD Nr. 1, 18 psl. Red.), Aregentinos,
Brazilijos ir Urugvajaus užsienių
reikalų ministerių — ir su tų kraš
tų žymiais dvasininkais bei parla
mentų lyderiais, visi jie reiškia pri
tarimą mūsų pastangoms, prižada
jas remti, tačiau iniciatyvą akcijai
Jungtinėse Tautose ir iš viso tarp
tautinėje plotmėje palieka J.A.Vbėms. Tokios pat nuotaikos vyrauja
ir Vakarų Europoje. Mat, dabartinė
je poliarizuotoje pasaulio būklėje ir
akivaizdoje Kremliaus praktikuoja
mos į jėgą atremtos politikos (pow
er policy), JAV-bės yra laikomos
laisvojo pasaulio vadovu ir žmoni
jos viltimi.
Naujojo Brazilijos prezidento Ja
nio Quadros mostas užmegzti di
plomatinius santykius su Maskvos
užkartais Centro ir Rytų Europos
valstybių komunistiniais režimais
ir atšaukti diplomatinį Pabaltijo
valstybių pripažinimą įrodo tik,
kaip toli yra pažengusi sovietinė in
filtracija Brazilijoj ir kokios kainos
pareikalavo Maskva už ekonominių
mainų plėtimą
“Jus pardavė už kavą”,
pasakė
man vienas žymus didžiausiojo Aroerikos laikraščio bendradarbis.
Tas Brazilijos dabartinės valdžios
mostas neturės kiek didesnės įtakos
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mūsų politinei veiklai laisvajame
pasaulyje ir nesusilpnins mūsų bro
lių Tėvynėje laisvės siekimo. Grei
čiau jis yra rimtas įspėjimas lais
vajam pasauliui.
— JAV-bių naujosios administra
cijos įtakingesni pareigūnai kalba
apie artimesni bendradarbiavimą su
Kremliaus diktatoriais, mini, kad
komunistinės Kinijos patekimas į
Jungtines Tautas būsiąs neišvengia
mas. Kokios nuotaikos vyrauja tuo
klausimu Pavergtųjų Europos Tautų
Seimo delegacijų narių tarpe? Ar
ką nors gero tai žada Lietuvos by
los reikalui?

SIDZIKAUSKAS:
■—Tikrumoje, bent kaip aš supran
tu, JAV-bių administracija nori da
ryti naujų pastangų tarptautinei
įtampai atslūgdinti ir kviečia Mas
kvą daryti naujus pasiūlymus da
bartinėms politinėms problemoms
išspręsti II pas. pas. karo palikimui
likviduoti. Diplomatinės derybos yra
viena priemonių tarptautiniams gin
čams spręsti. Bet kad jos duotų tei
giamų vaisių, reikalinga, kad į jas
būtų einama su tvirta valia nedaryti
kompromisų dėl principų, kuriais
grindžiami civilizuotų valstybių san
tykiai ir tarptautinis sugyvenimas,
nedaryti nuolaidų agresoriui. Reikia
ne tik gintis, bet ir pulti. Vienas
principų, dėl kurio negali būti nei
kompromisų, nei nuolaidų, tai tau
tų teisė Į nepriklausomybę ir lais
vę. Prez. John F. Kennedy rinkimi
nės akcijos metu padarytieji pa
reiškimai, liečiantieji sovietų pa
vergtąją Europos dalį, jo inaugura
cinė kalba ir jo programinė kalba
Kongrese turėtų mus viltingai nu
teikti. Reikia tik, kad “žodis taptų
kūnu”.
Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas buvo priešingas sovietų užkar
tų komunistinių režimų įsileidimui
į Jungtines Tautas, jis priešingas
ir komunistinės Kinijos priėmimui
į JT. Jų įsileidimas yra priešingas
ir JT Chartai ir keičia JT charakte
rį. žiūrint mūsų interesų, komunisti
nės Kinijos priėmimas į JT dar la
biau apsunkintų Lietuvos ir kitų pa
vergtųjų valstybių bylos iškėlimą
JT-se ir evantualų jos svarstymą
toje organizacijoje.
— Jums, be abejo, dažnai tenka
susidurti .ir .išsikalbėti .įvairiais
klausmais su rusų, gudų ir lenkų
atstovais New Yorke ir kitur. Kaip
į Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymą žiūri rusai? Kokia yra bendra
nuomonė gudų Lietuvos sienų klau
simu? Kaip lenkai žiūri į Vilniaus
krašto reikalą?

SIDZIKAUSKAS:
— Demokratiškieji rusai (Kerenskis, Abramovič ir jų vadovauja
mos grupės) yra ir viešai pasisakę
už Lietuvos nepriklausomybę. Tad
bendradarbiauti su jais nėra kliūčių.
Deja, to negalima pasakyti apie de
šiniuosius, kurie, tiesa, kviečia mus
į talką kovai su bolševikais, bet mū
sų tarpusavio santykių klausimą
nori atidėti iki po “laimėjimo'’. Su
gudais buvome pradėję glaudžiai
bendradarbiauti, tačiau santykius
su jais turėjome nutraukti po to,
kai jie atsisakė atšaukti savo svai
čiojimus apie Lietuvos istoriją ir
reiškę pretenzijas į Lietuvos žemes.
Mes laukiame jų galvosenos pra
blaivėjimo. Visų lenkų dėmesys yra
šiuo metu nukreiptas į Lenkijos

vakarų sienas. Daugeliui jų yra aiš
ku, kad būtų tuščios pastangos ban
dyti pasukti atgal istorijos ratą. Tai
ypač teisinga Vilniaus atžvilgiu.
Nors niekas neturi teisės daryti te
ritorinių sprendimų tremties sąly
gose, tačiau iš santykių ir bendra
darbiavimo su atsakingais lenkais
egzilais, ypač jų demokratiniais
sluoksniais, darau išvadą, kad Vil
niaus klausimas jiems greičiau yra
praeitis, kuri tiek dabar, tiek atei
tyje neturėtų sunkinti šių dviejų
tautų santykių.
— Jums kartkartėmis tenka susi
tikti su Azijos ir Afrikos įvairių
kraštų delegacijų nariais Jungtinė
se Tautose, — ar tų delegacijų na
riai tikrai supranta komunizmo gre
siantį pavojų laisvajam pasauliui?
Kiek Lietuvos bylos klausimas ran
da pritarimo minėtų delegacijų na
rių tarpe?

SIDZIKAUSKAS:
—Ilgai išbuvę ketoniniame baltų
jų valdyme, spalvotieji Azijos, ypač
Afrikos, tautų atstovai nenori tikė
ti, kad baltas žmogus—rusas—galė
tų pavergti ir išnaudoti kitą baltą
žmogų—lietuvį. Be to, sovietinė ir
jos įtakoje esanti neutraliųjų pro
paganda jiems kalte kala į galvą,
kad Lietuvos ir kitų centro bei rytų
Europos valstybių nepriklausomy
bės ir laisvės atstatymo byla yra tik
vienas šaltojo karo reiškinių, gi jie
turį laikytis nuošaliai ir nesileisti
įveliami į tą šaltąjį karą. Bet jų
tarpe yra ir blaiviai vertinančių pa
dėtį bei suprantančių, kad jų nese
niai gautoji nepriklausomybė ir
laisvė yra sąlygojama ir mūsų kraš
tų nepriklausomybės ir laisvės ir
kad sovietinio komunizmo plitimas
sudaro ir jiems rimtą grėsmę. Tai
teigdamas turiu galvoje visos eilės
naujųjų Afrikos valstybių, buvusių
Prancūzijos kolonijų, delegatus J.
T-se. “Mes nesame egoistai ir nori
me laisvės ne tik sau, bet ir jums”,
pareiškė mums vienos tų valstybių
užsienio reikalų ministeris. “Mes
nenorime Sovietų Rusijos globos ar
užtarimo, nes žinome pasėkas”, pa
reiškė mums kitas. Bet visuose jau
čiama baimė, kad kitų žemynų, ypač
Europos, problemos nenustelbtų po
litiškai bundančios Afrikos reikalo.
Penkioliktajai JT Generalinės Asamblejos sesijai prasidėjus, visi jie
su pasididžiavimu sakė, kad šie me
tai esą “Afrikos metai”.
Planuojant mūsų laisvinimo kovą
ilgesniam laikui ir stengiantis pa
lenkti mūsų naudai viešąją pasau
lio opiniją, turėsime kreipti daugiau
dėmesio, jau vien atsižvelgiant į
skaičių, Azijos ir Afrikos valsty
bėms, puoselėti santykiu su jų at
stovais Jungtinėse Tautose ir kitur,
juos teisingai informuoti, įspėti ir
nuteikti. Vadinamasis afro-aziškas
blokas nėra nei vieningas, nei soli
darus, nei perdėm komunistų ar
neutraliųjų įtakoje. JT Gen. Asam
blėjos metu ir mes patys turėjome
progą tai patirti. Praėjusį rudenį ir
žiemą Lietuvos, Latvijos ir Estijos
delegatai Pavergtųjų Europos Tau
tų Seime įteikėme visoms Azijos ir
Afrikos valstybių delegacijoms aps
čiai informacinės medžiagos apie
mūsų kraštus ir dabartinę jų būklę
sovietų okupacijoj ir prašėme jų
paramos mūsų kovoje prieš sovieti
nį kolonizmą.
— Kaip ir kuo galėtų padėti lais
vojo pasaulio lietuviai Lietuves
Laisvės Komitetui jo darbe?
SIDZIKAUSKAS:
-— Lietuvos Laisvės Komitetas ir
Lietuvos Delegacija Pavergtųjų Eu

ropos Tautų Seime norime, kad lais
vojo pasaulio lietuviai mūsų veiklai
talkintų ir ją kur galėdami remtų.
Be Vasario 16-tos — Lietuvos vals
tybės atstatymo — ir Birželio 15-os
— sovietų agresijos prieš Lietuvą —
minėjimų, kurie irgi neturėtų būti
tik minėjimai “savyje”, yra ir kitų
progų laisviesiems lietuviams pa
reikšti valią ir pademonstruoti ryž
tą. Suminėsiu čia tik Pavergtųjų
Tautų Savaitę, Kremliaus tironų
lankymąsi, debatus Jungtinėse Tau
tose mus tiesiogiai ir netiesiogiai
liečiančiais klausimais, nuolatinį
veikimą savų kraštų vyriausybių,
parlamentarų ir spaudos. Ypač tai
svarbu JAV-se, kaip jau anksčiau
esu minėjęs, čia LLK ir Lietuvių
Delegacija Pavergtųjų Seime su di
dele viltimi žiūri į šio krašto uni
versitetuose baigusį mokslą mūsų
jaunimą. Iš jo laukia veiklios para
mos ir talkos. Tik, kad toji akcija
būtų efektinga, reikia, kad ji būtų
suderinta, skubi ir vieno centro di
riguojama. Sveikintinos yra lietu
vių pastangos įsijungti į tų valsty
bių, kuriose jie gyvena, politinį gy
venimą ir pakliūti į įtakingas pozi
cijas.
Turiu dar vieną svarbų pageida
vimą, kurį noriu kreipti į PLB val
dybą. Tą pageidavimą pagimdė ma
no patirtis Pietų Amerikoj. Turime
ten apie 100,000 lietuvių. Atmetus
saujelę sąmoningų ar nesąmonin
gų lietuvių tautos pavergėjų garbin
tojų, pastačusių save už lietuvių
tautos ribų, visi kiti yra geros va
lios lietuviai patriotai, norintieji
gero savo tautai ir rementieji jos
pastangas išsilaisvinti iš rusiškojo
okupanto priespaudos. Yra jų tarpe
ir gerokai pasiturinčių, bet jų ne
daug. Kiti, kad ir neskursta, bet ir
negali įvykdyti kiek didesnių kultū
rinių užsimojimų, kurie taip reika
lingi lietuvybei ir Lietuvos idėjai
tuose kraštuose išlaikyti. Laikas ir
svetimoji įtaka ir ten, kaip ir šiau
rinėje šio žemyno dalyje, daro savo.
Jiems ir jų organizacijoms reikalin
ga lietuviškoji knyga, lietuviški
žurnalai, dramos veikalai, gaidos,
mokyklų vadovėliai. Ypač paskuti
niųjų trijų jie primygtinai mane
prašė jiems parūpinti. Lietuvos Ne
priklausomybės laikais mūsų išeivi
ją Pietų Amerikoje rėmė valstybe,
tiesiogiai ar per Užsienio Lietu
viams Remti Draugiją. Tik tos pa
ramos dėka buvo pastatytos mokyk
los (Sao Paulo priemiesčiuose),
bažnyčios, išlaikomi mokytojai ir
dvasisininkai, spauda. Dabar tos
mokyklos neveikia, kaikur net par
duotos, chorai silpnėja, vaidinimai
ir sportiniai žaidimai retėja. No
rint mūsų išeiviją Pietų Amerikoje
išlaikyti, šiaurės Amerika — JAVbės ir Kanada — turi būti jiems me
tropolijos — Lietuvos — pakaitalas,
šio uždavinio turėtų visu rimtumu
imtis P. L. Bendruomenė.

Susipažinkim su “Ateitimi”
Jaunimo žurnalas “Ateitis” šie
met švenčia 50 metų sukaktį. Ta
proga ji skelbia jubiliejinį “Ateities”prenumeratorių vajų.
Visi, kurie naujai užsiprenume
ruos “Ateitį” iki balandžio mėn. 16
dienos, gaus žurnalą per ištisus me
tus tik už 4 dol.
“Ateitis per 50 metų nenuilstamai
kovojo už geresnio žmogaus, geres
nio lietuvio išugdymą, šiandien jau
nimui ji dar reikalingesnė. Užpre
numeruokime ją savo jaunimui,
sau ar pažįstamiems kaip dovaną.
Adresas; “Ateitis”, 5254 So. Trum
bull Ave., Chicago 32, Illinois, (sk)
LIETUVIŲ DIENOS, 1961, VASARIS

LAISVOS LIETUVOS

ATSTOVYBE WASHINGTONE

Atkelta iš 7 psl.

vojo pasaulio centras. Dėl to ir dėl
gyvenamo momento svarbos, Pa
siuntinybės vaidmuo yra padidėjęs,
o su tuo padidėjo ir darbas. Perso
nalo, deja, dėl ekonominių motyvų
dabartiniu metu neįmanoma padi
dinti.

Pasiuntinybėje centralizuojasi ir
informacija iš mūsų Pasiuntinybių
bei Konsulatų ir lietuvių veiksnių.

Tiek svetimšaliai, tiek lietuviai
nuolat kreipiasi Pasiuntinybėn įvai
riais reikalais. Socialiniai santykiai
išsiplėtę tiek su amerikiečiais, tiek
su kitų valstybių ambasadomis.
Daroma visa, kas įmanoma ir kas
privaloma daryti.
— Ar kitos Pabaltijo valstybės
turi panašias Pasiuntinybes, kokie
santykiai su Latvijos ir Estijos Pa
siuntinybėmis?

— Latvijos Pasiuntinybė yra Wa
shingtone. Latvijos Atstovu yra Įg.
Ministeris Dr. Spekke, Charge d’
Affaire titulu. Diplomatiniame sura
šė figūruoja dar Latvijos Pasiunti
nybės Patarėjas Dr. A. Dinbergs.
šiaip Latvijos Pasiuntinybėje dir
bąs personalas yra dvigubai dides
nis negu mūsų. Bet latviai neturi
jokio karjeros Konsulato JAV-se, o
mes turime New Yorke ir Chicagoje. Gi Garbės Konsulų turime ir
mes, ir jie.
Estijos Pasiuntinybės Washingto
ne nėra. Estai teturi JAV tik Gene
ralinį Konsulatų New Yorke. Jų Ge
neralinis Konsulas, Johannes Kaiv,
figūruoja diplomatiniame sąraše tik
vienas, titulu “in charge of Lega
tion.” Sąraše jis eina po Lietuvos
atstovo. Estai turi vieną Garbės
Konsulą.
Mūsų santykiai su latviais ir es
tais yra nuoširdūs ir glaudūs. Esa
me nuolatiniame kontakte ir visuo
met tariamės ir koordinuojame sa
vo veiklą. Tokie pat santykiai yra
ir kitose sostinėse, kur yra Latvijos
ir Estijos atstovai ar konsulai.
— Kokie santykiai su Lietuvos iš
laisvinimo veiksniais?
Balsų yra,
kad visi kartu su Lietuvos Diploma
tine Tarnyba jie sudarytų bendrą,
naują, pastovų vienetą. Ar tai rei
kalinga ir ar Įmanoma?

— Klausimas komplikuotas ir ne
lengvai išsprendžiamas. Reikia ne
pamiršti, kad LDT (Lietuvos Diplo
matinė Tarnyba) yra oficiali Lietu
vos valst. institucija, kitų valstybių
oficialiai pripažinta. Lietuvos išlais
vinimo veiksniai yra kitokio pobū
džio ir prigimties organizacijos. Jos
veikia lietuvių vardu. Svetimieji jų
nėra pripažinę valstybinėmis Lietu
vos institucijomis. Todėl, grynai
formaliai LDT negali su mūsų
veiksniais sudaryti bendro organo.
Jei imsime Amerikos Lietuvių Ta
rybą, tai padėtis dar komplikuotesnė, nes ALT yra amerikiečių
lietuvių organizacija ir jos pobūdis
dar skirtingesnis, negu kitų mūsų
veiksnių.
Praktiškai visi glaudžiai bendra
darbiauja visais svarbesniais Lietu
vą liečiančiais klausimais.
— Neseniai mūsų žurnale buvo
pareikštas noras, kad diplomatiniai
atstovai savo veiklą daugiau pagar
sintų lietuvių visuomenei, kuri juos
stebi ir jų darbų laukia. Kodėl pa
staruoju laiku iš tiesų mūsų diplo
matiniai atstovai aptilo?
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— Jei asmens, tą mintį kėlę, būtų
prieš tai pasiinformavę pas diplo
matus, tai labai galimas dalykas,
kad jie būtų kitaip savo mintis for
mulavę. Esu LDT nuo 1929 m. Ge
rai žinau, kiek mažai Nepriklauso
mybės laikais būdavo žinių duoda
ma apie mūsų Pasiuntinybių ir Kon
sulatų veiklą, šioje srityje visuomet
buvo diskrecija ir laikomasi dėsnio,
kad ne viskas būtų viešumon, o
ypač per anksti keliama. Tai natū
ralu, nes ir JAV naujoji administra
cija neseniai priminė diskrecijos
reikalą.
— Svarbiausias šiandieną visų rū
pestis yra, kokia kryptimi eis JAV
ir Sovietų Sąjungos santykiai. Kaip
atrodo naujosios JAV administraci
jos linija pavergtųjų atžvilgiu? Ko
kie ženklai Lietuvos bylos perspek
tyvoje?

— šiais klausimais yra pasisakęs
JAV Prezidentas inauguracijos kal
boje, JAV Kongrese ir spaudos kon
ferencijoje. JAV Valst Sekretorius
irgi pasisakė spaudos konferencijo
je, neminint pareiškimų, kuriuos pa
darė dabartinis JAV Prezidentas
lietuviams ir kitiems pavergtiems
prieš rinkimus. Buvo pabrėžta rei
kalas kovoti už laisvę. Ta proga
prisiminta ir Rytų Europos kraštai.
Prisimintina dar ir JAV Prezidento
pareiškimas, kad nebus deramasi

iš baimės, bet nebus bijomasi derė
tis.
Perspektyvų Lietuvos byloje rei
kalu, aišku, kad kova yra sunki ir
gali užsitęsti. Bet Lietuvių Tauta
amžiais turėjo sunkiai kovoti dėl
Laisvės ir Nepriklausomybės. Aiš
ku, mūsų kovą sunkina aktualūs
Azijos, Afrikos ir Pietų Amerikos
klausimai.
Mūsų byla susijusi su Vokietijos
apjungimo problema, Rytų Europos
pavergtų kraštų ir kolonializmo
klausimais. Tai stiprina mūsų vil
tis. Tuos klausimus sprendžiant suaktualės ir mūsų byla. Mums ten
ka tik budėti ir veikti.
— Ko norėtumėte iš laisvojo pa
saulio lietuvių ir ko jiems palinkė
tumėte Vasario 16 proga?

— Norėčiau, kad lietuviai visur
ir visuomet tvirtai tikėtų į Lietuvos
Laisvės ir Nepriklausomybės atga
vimą ir niekuomet nenustotų vil
ties, nors mūsų kova ir užsitęstų.
Be to, lietuvis turėtų mylėti lietuvį,
kur jis bebūtų, ir ieškotų būdų viens
kitam padėti.
Vasario 16 proga linkiu, kad visi
lietuviai vieningai dirbtų ir atliktų
mūsų kartai atitekusį sunkų, bet is
torinį vaidmenį. Privalome būti
šaukliais laisvajame pasaulyje už
Laisvę, Teisingumą ir Teisę, o ypač
už Lietuvos Laisvę ir jos šviesesnę
ateitį. Tėvynės ir pavergtųjų brolių
dėmesys į mus nukreiptas. Neapvil
kime jų.
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savo jėgas bandą literatai. Su poeezija pasirodė:
Vincas Kazokas,
Juozas Mikštas, Juozas Almis Jūragis, Magdelena Slavėnienė (Myko
laitytė), Antanas Gasiūnas, Kazys
Kunca; beletristikos skaitė: Pulgis
Andriušis, Elzė Rataiskienė, Juozas
Gučius ir Petras Pilka. Jų kūrybos
žodis skambėjo pakiliai ir pagau
nančiai, maloniai nuteikdamas gau
sią publiką, kuri pirmą kartą Aus
tralijos lietuvių istorijoje turėjo
progos pamatyti tiek daug savųjų
kūrėjų kartu ir išgirsti jų gyvą žo
dį.
Aktoriai A. Gasiūnas ir K. Daugu
vietytė padeklamavo Balio Sruogos,
G. G. Byron ir A. Mickevičiaus kū
rybos ištraukų lietuviškai.
Koncertinėje vakaro dalyje solis
tė Antanina Gučiuvienė padainavo
A. Kačanausko, S. čerienės, S. Gailevičiaus dainų ir arijų iš G. Pucci
ni operos “Tosca” ir P. Čaikovskio
operos “Orleano Mergelė”. Jai akomponavo žymi australų pianistė
Dorothy Oldham, paskambinusi dar
M. K. Čiurlionio, VI. Jakubėno, Cha
minade ir Fr. Chopin piano kūrinių.

#

Dailės parodoje 40 paveikslų iš
statė tik NSW valstijoje gyveną
dailininkai: Z. Anusevičius-Jacyna,
Vladas Meškėnas, Jurgis Mikševičius, Eva Kubbos, Vaclovas Ratas
ir A. M. Šimkūnas. Vyravo abstrakcinio meno paveikslai, nors buvo ir
artimų tradicinio meno linijai.
NSW valstijoj šiuo metu gyvena
stipriausia ir veržliausia lietuvių
dailės kūrėjų grupė. Beveik visi jie
yra prasimušę į Australijos meno
pirmaujančias vietas, laimėję įvai
rių premijų ir pripažinimų.

ši paroda, skirta lietuviams žiūro
vams, parodė jų darbų derlių, skir
tingus individualios kūrybos cha
rakterius ir sėkmingus naujų kelių
ieškojimus. Menu besidomintis žiū
rovas parodoje pamatė, kad lietu
viai dailininkai nestovi vietoje, bet
veržiasi pirmyn modernaus meno
kryptimi, kartu išlaikydami ir tam
tikrą lietuviškumo bruožą.
Kartu su dailės paroda dar buvo
suruoštos laisvajame pasaulyje lei
džiamos periodinės spaudos ir foto
mėgėjų parodos. Pastarojoje buvo
eksponuota per 400 nuotraukų, dau
giausia vaizduojančių Australijoje
žymesnius įvykius ir žmones. Ge
riausiais pripažinti adelaidiškio Vo
syliaus ir sydnėjiškio Raštučio foto
darbai.
#
ALB-nės suvažiavime dalyvavo 75
atstovai iš 14 apylinkių ir seniūnijų.
Įdomi yra Krašto valdybos pirmi
ninko inž. Iz. Jonaičio pranešime pa
tiektoji lietuviškos veiklos ir atsiekimų statistika.
Australijoje Melbourne, Adelai
dės, Bankstowno, Geelongo, Sydnėjaus, Brisbanės ir Canberros savait
galio mokyklose bei lituanistiniuose
kursuose mokosi virš 350 lietuvių
vaikų. Universitetuose studijuoja
apie 130 lietuvių studentų. Univer
sitetus baigusių Australijoje yra 52.
Keturiuose lietuviškų kolonijų cho
ruose dalyvauja 150 tautiečių. Tau
tinių šokių grupės veikia Adelaidė
je ir Bankstowne. Lietuviškos bib
liotekos sudarytos Adelaidėje, Mel
bourne ir Sydnėjuje. Lietuviškuose
sporto klubuose dalyvauja 350 lietu
vių jaunimo, o Skautų sąjunga yra
subūrusi 320 skautų.

Sydnėjaus, Bankstowno, Melbour
ne, Adelaidės ir Geenlongo koloni
jos turi nuosavus lietuviškus na
mus. Jų bendra vertė virš 50.000
svarų. Be to, Melbourne ir Adelai
dės katalikai turi įsigiję parapijos
namus. Sydnėjaus skautų “Aušros'’
tuntas turi nusipirkęs 1.500 svarų
vertės žemės sklypą — stovyklavie
tę.
Per pirmą LB-nes Australijoje gy
vavimo dešimtmetį, imant dėmesin,
kad Australijoje gyvena tik 8.000
lietuvių, yra pasiekta palyginti la
bai daug.
Suvažiavimas apsvarstė visą eilę
svarbių Lietuvos laisvinimo ir jau
nimo lietuvybės išlaikymo reikalų
ir priėmė keletą svarbių rezoliuci
jų. Išrinkta nauja ALB krašto val
dyba sekantiems dviem metams:
B. Daukus, pirm., A. Jasaitis ir V.
Kazokas, vcepirmininkai, V. Pata
šius, sekr., R. Venclovas, ižd., J.
Zinkus, narys kultūros reikalams ir
B. Stašionis, narys jaunimo reika
lams.

#

Pirmojoje LSS Australijos rajono
bendroje stovykloje stovyklavo 180
skautų ir skaučių. Sėkmingai pra
vesti skiltininkų kursai, kuriuose
paruošta 20 naujų skautų vadovų.
Sporto šventėje, kuri truko 5 die
nas, dalyvavo šeši lietuvių sporto
klubai: Adelaidės “Vytis”, Melbour
ne ’’Varpas”, Geelongo “Vytis”, Hobarto “Perkūnas, Canberros '’Vil
kas” ir Sydnėjaus “Kovas” — viso
apie 230 sportininkų. Rungtasi krep
šinio, tiklinio, stalo bei lauko teniso
ir šachmatų srityse. Sporto šventės
nugalėtojo vardą išsikovojo Adelai
dės sporto klubas. Antroji vieta te
ko Sydnėjaus, o trečioji Geelongo
sportininkams.
Liet, studentų ir Ateitininkų su
važiavimuose aptarti specifiniai tų
organizacijų reikalai, išklausyta eilė
paskaitų, suruošti susipažinimo po
būviai ir išvykos į gražias Sydnė
jaus apylinkes.
J. A. Jūragis

SENOS LITUANISTINĖS KNYGOS
Antikvarinis E. J. Brill Knygynas Leide
ne, Olandijoje, turi daug knygy Ryty Eu
ropos klausimais. Jy tarpe yra nemaža lituanistiniy studijy, rašyty Įvairiomis kal
bomis. Užsakius ir gavus knygas, sąskaitas
apmokėti šiuose bankuose: Amsterdamsche
Bank, Leiden, Holland; Barclays Bank, 120
Broadway, New York, N- Y.; Barclays
Bank, Chief Foreign Branch,
168 Fen
church St., London E. C. 3.; Credit Lyonnais
19, Bd- des Italiens, Paris; Compte No.
36203030; Deutsche Bank, Koeln, W. Ger
many.

Duodame čia kai kuriy lituanistiniy ir
lituanistiką liečiančiy knygy sąrašą-Pirmas
numeris — Cat. No. (305) — katalogo,
anttras — # (11) — knygos eilės nr.
Kainos nurodytos guldenais; vienas gul
denas lygus $0-27 — 1 šil. 11 d. — 1.15
šveicary šil. — 1.11 DAA.
Cat. No. 305, #11- Juszkiewicz, A. (ed)
Melodje ludowe litewskie. 1900. f250.—
Cat. No. 305. #119. Frank, H. Die baltish- Fundmuenzen. Riga. 1908. f 50.—
Cat. No. 303. #132. Glagau, O. Littauen
und die Littauer. Gesammelte Skizzen. Til
sit. 1869. f 18.-—
Cat. No. 305. #198- Krikščiūnas J. Die
Litauische Landwirtschaft. Kaunas, 1933.
304 p., ill. f 35—
Cat. No. 305. #218. Lelevel, J. Histoire
de la Lithuanie et de la Ruthenie jusqu'a
leur union definitive avec la Pologne co
clue a Lublin en 1569. Traduit par E. Rykaczewski. Avec les notes du traducteur.
1861. 228 p., map. f 40-—
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Trejetas lietuvių studentų vadovų, neseniai
įvykusio suvažiavimo metu, diskutuoja sąjun
gos reikalus. Iš kairės: N. Remeikytė, T. Remeikis ir A. Sabaliūnas.
Three Lith.-American college students
leaders meet during one of their recent con
ferences.
| Kun. Barnabas Mikalauskas, OFM, St. Cathe
rines, Ont., klebonas su jam pagerbti komiteto
nariais, švenčiant jam 50 m. sukaktį, iš kairės:
A. šetkus, S. Janušonis, K. Stankevičius, kun.
kleb. B. Mikalauskas, A. Paulionis, A. čepukas.

* Committee members with
Father B. Mikalauskas, OFM, of
St. Catherines, Ont., Canada, to
honor him on his 50th birthday an
niversary.

Marija Naujokaitytė, Pamona,
|
California, Notre Dame vidurinės
mokyklos, Sherman Oaks, Calif.,
laimėjusi neseniai “home coming”
iškilmėse “queen” titulą.
* Miss Maria Naujokaitis, Pamo
na, Calif., winner of the homecoming
queen title during the Notre Dame
high school festivities.

4P- Lietuvių pasirodymas vienos Toronto televizijos stoties programoje.
Vidury scenos ant suolo sėdi
P. Gailiūnienė, 76 m. amžiaus lietuvė, L.
Zubrickaitė ir Vaclovas Vaidotas.
* Lithuanian folk dancers during one of the TV shows in Toronto, Ont.

Kun. Viktoras Dabušis, Brooklyn, N. Y., Ateitininkų Federacijos gen.
sekretorius ir vienas iš “Darbininko” redaktorių, neseniai atšventė savo 50
metų amžaus sukaktį. Pagerbimo, įvykusio New Yorke, metu iš kairės:
At-kų Fed. vadas Simas Sužiedėlis, Amerikos L. Katalikų Fed. pirm. A.
Masionis ir kun. V. Dabušis.
Above: — Rev. Viktoras Dabušis, right, of Brooklyn, N. Y., Secretary
General of the Ateitis Federation, with his friends marking recently his
50th birthday anniversary.
Foto V. Maželis
Hartforde sausio 28 d. įvyko Atlanto Rajono Skautų vadų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo apie 70 asmenų iš N. Anglijos. Išrinktas rajono
vadeiva. — Iš kairės: J. Benešiūnas, C. Kiliulis, A. Saulaitis, P. Molis, V.
Nenortas, V. Pileika, išrinktas vadeiva, ir L. Končius.
* A group of Lithuanian-American scout leaders during a recent con
ference in Hartford, Conn.
Photo R. Bričkus

ill

LIETUVIŲ DIENOS, 1961, VASARIS

Adv. Jonas Grigalius, Boston, Mass., žymus lietuvių veiejas, susitinka
su dabartiniu JAV-bių prez. J. F. Kennedy, kai jis 1961 m. sausio 9 d.
lankėsi Harvardo universitete.
* John Grigalus, right, Boston, Mass., prominent Lithuanian-American
functionary, meets President-elect J. F. Kennedy on January 9, 1961, in
the State Capitol Building in Boston, Mass.

'IE ID m hi ;/ a 11 d a i
(ILIUSTRUOTA KRONIKA)
Juozas Aftukas, Los Angeles, Calif., vienas iš senųjų kolonijos ateivių,
švenčiąs savo 66-tąjĮ gimtadieni; iš kairės: Puikūnienė, J. Aftukas, Dovy
daitienė, M. Aftukienė ir J. Puikūnas.
* Juozas Aftukas, Los Angeles, Calif., with wife and his friends marking
his66th birthday anniversary.
Foto L. Briedis

DEŠINĖJE —
Neseniai Įvykęs Huettenfelde,
Vasario gimnazijos rūmuose, liet, organizacijų
vadovybių
pasitarimas
darbo
koordinavimo
k’ausimais. Nuotraukoje iš kairės: kuopos va
das švecingene ir Krašto valdybos narys inž.
J. Valiūnas, Kr. vald. n. J. Stankaitis, Vasario
16 gimn. dir. dr. kun. L. Gronis, Kr. vald. vicepirm. dr. P. Rėklaitis, L. Raud. Kryžiaus vald.
pirm. J. Norkaitis, Kr. vald. pirm. kun. Br. Lu
binas, Vliko Vykd. Tar. pirm. J. Glemža, kuopos
vadas Kaiserslautene J. Venckus, Maž. Lietuvos
Tarybos prez. pirm. E. Simonaitis, kuopos vadas
Uhlerborne J. Matulaitis, L. Kat. Sielovados
dir. Vokietijoje T. A. Bernatonis.
$ A group of Lithuanian leaders of West Ger
many during a recent conference in Huettenfeld, Germany.

-V- Fizinio Auklėjimo ir Sporto komiteto pirm.
A. Vakselis, dešinėje, ir to komiteto gen. sekr.
J. Kepenis dvejus metus vadovavę lietuvių
sportiniam judėjimui š. Amerikoje.
Two Lithuanian-American sports leaders.-4^-

Foto E. šulaitis

Dešinėje: Lietuviškas Kalėdų senelis (dail. Adomas Varnas) su Varnienės
Vaikų židinėlio mokiniais ir svečiais, Chicagoje.
t Lithuanian Santa Claus (Artist Adomas Varnas) during one of the
Christmas programs at a special school for children in Chicago, III., con
ducted by Mrs. Marija Varnas.
Photo by VI. Juknevičius

Valentinas Ramonaitis, Chicago, III.
jaunas dailininkas, “kartūnų” piešė
jas, piešiąs ir lietuviškom temom.
* V. Ramonaitis, Chicago, Illinois,
artist, pioneer in Lithuanian comic
strips.

Jonas Genys, neseniai baigęs miš
kų genetikos studijas Michigan uni
versitete daktaro laipsniu.
♦Jonas Genys received recently a
doctorate degree in forestry from
Michigan university.

ŽMONĖS •DIENOS
• ir darbai •

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS
CENTRAS
4415 Santa Monica Boulevard,
Los Angeles 29, California

LIETUVIŲ DIENŲ ŽURNALO
TRADICINIS MENO VAKARAS

šiais metais, kaip ir anksčiau, įvyks
ta Atvelykio sekmadienį, balandžio
9 dieną popiet Šv. Kazimiero para
pijos salėje.
Programa numatoma sudaryti iš
visų trijų Pabaltijo tautų — Lietu
vių, Latvių ir Estų menininkų, gyve
nančių Los Angelėse. Bus įdomu iš
girsti kaimynų solistai, instrumen
talistai ir žodžio meisteriai.
Visą sekmadienio popietę veiks
valgykla, todėl bus patogu ir iš apy
linkių atvykusiems.

Visi Lietuvių Dienų skaitytojai ir
bičiuliai kviečiami ir laukiami.
Plačiau — sekančiame LD-nų nr.
GARBĖS PRENUMERATORIAI

M in.K. Škirpa iš Washingtono jau
trečius metus iš eilės atsiuntė gar
bės prenumeratos mokestį $10. Juo
zas Petkus užsisakė LD per Ireną,
Sinkevičiūtę, sumokėdamas garbės
prenumeratą $10.00; Helen Norkus
iš Chicagos atsiuntė garbės prenu
meratos mokestį iki 1963 m. birželio
1 d.;
Rev. P. Sabui is užsimokėjo
$10.00 garbės prenumeratą; A. W.
čelkis iš Alaskos pratęsė garbės
prenumeratą, atsiųsdamas $10.00.
— K. S. Karpius, rašytojas, buvęs
“Dirvos” redaktorius, gyvenąs Clevelande, atostogaudamas, kartu su
žmona automobiliu atvyko į Kali
forniją (jau antrą kartą) ; lankyda
masis LD leidykloje paliko LD žur
nalui prenumeratos mokestį $10. K.
S. Karpius įrašytas į LD garbės
prenumeratorius.
— Juozas Kapočius, “Lietuvių
Enciklopedijos” leidėjas su žmona
iš Bostono, atostogaudamas Los An
geles mieste, lankėsi LD leidykloje,
susipažino su žurnalo ir leidyklos
darbais, papasakojo apie Enciklope
dijos leidimą; jos numatoma apie
30 tomų iš viso, leidimas užtruksiąs
dar keletą metų.

— V. Maželis, LD foto korespon
dentas New Yorke surengė savo fo
to darbų parodą 110 W. 32 St., Ney
York, N. Y. šiame LD nr. skaityto
jai gali pasigrožėti viršelio portre
tine ministerio J. Kajecko nuotrau
ka; taip pat Maželio daryta ir ra
šytojo Barono foto nuotrauka ( 8
psl.)
— Elena Narbutaitė iš Sao Paulo,
Brazilijoje, lankėsi LD redakcijoj ir
atvežė kun. kleb. P. Ragažinsko lin
kėjimų ir foto nuotraukų iš Sao
Paulo liet, gyvenimo.
E. Narbutaitė tarnauja lėktuvų
kompanijoje REAL.

— J. Lauciškis iš Brooklyno, N.
Y. sumokėdamas prenumeratą už
1961 metus, atsiuntė mokestį dar ir
už 1962 ir 1963 m.
— B. G. Sitko iš Seattle, Wash.,
sumokėjo LD prenumeratą už 4 me
tus į priekį, t. y. iki 1964 m. galo.
— O. Kavaliūnienė iš Chicagos,
atsstogavusi Los Angelėse, J. Tini
mo lydima, aplankė LD-nų leidyklą.

— Vasario 7 d. LD leidykloje lan
kėsi po sunkios operacijos besveikstąs kun. V. šiliauskas. Prieš keletą
metų js dirbo Los Angeles šv. Ka
zimiero parapijoj.
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Kalendorius:

— Vasario 11 d. didesniųjų orgjų atstovai tarėsi poilsio namų stei
gimo reikalu.
— Vasario 12 d. svetainėje L. A.
Vyčiai senjorai turėjo metinį su
sirinkimą. Dalyvavo apie 40 narių.
— Vasario -2 d. salėje Mažosios
Lietuvos bičiuliai įsteigė L. A. Ma
žosios Lietuvos Bičiulių Draugiją.
— Vasario 15 d. svetainėje įvyko
L. Bendruomenės L. A. Apyl. valdy
bos posėdis. Priimta pasisekusio
kaukių baliaus apyskaita.
— Vasario 25 d. svetainėje L. A.
liet, karių veteranų “Ramovės” su
sirinkimas. Paskaita, diskusijos, or
ganizaciniai reikalai.
— Vasario 26 d. 12 vai. dienos me
tu salėje šaukiamas L. Bendruome
nės Los Angeles Apylinkės visuoti
nis susirinkimas. Programoje tarp
kitko bus valdybos rinkimai.
— Kovo 4 d., šeštadienį, 6 vai. v.
Los Angeles Lietuvių Fronto Bičiu
lių kviečiama visuomenės veikėja,
Vliko atstovė A. Devenienė padarys
pranešimą apie šių dienų Lietuvos
laisvinimo problemas.
— Kovo 11 d., 6,30 v. vak., sve
tainėje ar salėje bus jau trečias Lie
tuvių Kultūros klubo susirinkimas.
Programoje J. Tininio paskaita apie
lietuvių kalbos ryšį su kitomis in
doeuropiečių kalbomis. Be to, piano
ir solo. Po programos kavutė.

šv. Kazimiero šventė Los Angeles

šv. Kazimiero parapijoj šimet vėl
bus su tradiciniais Kazikierų pietu
mis par. salėj Kovo 5 d. Be to, bus
choro koncertas ir solistė D. Stankaitytė iš Chicagos. Paskaitą skai
tys prof. E. Tumienė.
— Vytautas Dargis, Los Angeles,
Calif., atlieka visus plumberio dar
bus pigiai, greitai ir gerai.
Adresas: 3845 Potomac Ave., L.
A. 8, Calif. Skambinti po 6 vai. va
karo ir naktį: AX 5-2804. Dienos
metu: NO 4-2910.
— Jurgis Kaminskas, Los Ange
les Calif., baigė Pietų Kalifornijos
universitetą ir gavo medicinos dak
taro laipsnį (MD). Naujasis dakta
ras yra gimęs 1934 m., Benedikto
ir Valerijos Kaminskų sūnus. Iš
Lietuvos išvyko kartu su tėvais 1944
metais, prieš antrąją komunistų okupaciją, Vokietijoj gyveno ir mo
kėsi Stuttgarte.
Parduodamas Foto aparatas

Contaflex su 3 lencais už trečdalį
kainos ($35.00) ir smuikas Amati,
1672 metų. Klausti: J. Sutkaitis,
P. O. Box 2628, Long Beach, Calif.
—

Mūsų bendradarbė rašytoja
Karote
Pažėraitė-Kaseliūnienė iš
Sao Paulo Brazilijoje kartu su vyru
muziku J. Kaseliūnu persikėlė į
Cartageną Kolumbijoje.

— Tom Yakutis, Los Angeles,
Calif., vadovaus 1961 m. Lietuvos
Vyčių vietos 133 kuopai. Kiti valdy
bos nariai yra: Ann Laurinaitis,
Ed Bartkus, Carol Dombrowsky,
Loretta Papšys, Alice Dotts, Domi
nic Balčiūnas, John Antanavich, A.
Vosylius ir Joe Barkauskas.

Lietuviška gatvė ir aikštė naujoje Los Angeles miesto dalyje, į šiaurę nuo
Granada Hills rajono, kuriame jau gyvena keletas lietuvių. Spausdinama
me plane matyti ir vardai:
LITHUANIAN DRIVE
IR
LITHUANIAN
PLACE. Tai naujai išplanuota miesto dalis, kur galėtų ir lietuvių apsigy
venti Lietuviškais gatvių vardais rūpinosi Alg. Gustaitis.
* Two street of Granada Hill, Calif., will bear the Lithuanian name.

Valstybininko

sukaktis

Atkelta iš 11 psl.
pakviesti Marija Rudienė ir Juozas
Bachunas. čia buvo tęsiami sveiki
nimai, pradėti akademijos metu. Vi
si sveikinusieji iškėlė jubiliato tie
sų būdą, tvirtą charakterį, bekom
promisiu} tiesos išpažinimą ir kovą
už ją, didelį gyvenimo realybės pa
jautimą ir pan. Visas kalbas vyku
siai paįvairino dainos.
Jubiliatas, kalbėjęs šiame minėji
me dviem atvejais, dėkojo už su
ruoštą minėjimą, tačiau, pastebėjo,
kad tokių švenčių rengimas pirmoje
vietoje parodą® iniciatorių pasiilgi
mą tų idealų, dėl kurių gyventa ir
kovota. Iš jubiliato minties aštrumo,
balso tvirtumo bei skambumo ir iš
tų pačių žaižaruojančių akių tryško
ta pati valia, energija ir išmintis,
kuri tekdavo jame matyti prieš dau
gelį metų.
Iš didelės daugybės sveikinimų
žodžiu, raštu ir telegramomis, reik
tų paminėti bent dalį, iš ko matytų
si, kiek plačiai jubiliato 75 metų su
kaktis buvo žinoma (ji buvo pami
nėta ir suomių laikraštyje “Helsingin Sanomat” 1960, Nr. 297): Kardi
nolas Tardini, vysk. V. Brizgys ir
vysk. J. Rancans, San Marino res
publikos vals. sekretorius Frederico
Bigi, Lietuvos diplomatai ir konsu
lai, Vlikas ir Altas, Italijos krikš
čionių demokratų partijos vardu Al
do Moro, Christian Democratic Un
ion of Central Europe, Christian
Democratic Union of Central Eu
rope, — Youth Center, Lietuvos po
litinės partijos tremtyje, Lietuvos
Laisvės Komitetas, Mažosios Lietu

vos Taryba ir Mažosios Lietuvos
Rezistencinis Sąjūdis, Pax Romana
— International Movement of Cath.
Students vardu pirm. dr. V. P. Vy
gantas, Ateitininkų Federacijos Val
dybos vardu Fed. vadas S. Sužiedė
lis, Ateitininkų Sendraugių Sąjun
ga, Studentų Ateitininkų Sąjunga,
Moksleivių Ateitininkų
Sąjunga,
Amerikos L. R. K. Federacijos var
du inž. A. Rudis, Lietuvių Bendruo
menė, L. R. Katalikų Kunigų Vieny
bė Amerikoje, Tėvai Jėzuitai ir Tė
vai Marijonai, Vilniaus Krašto Liet.
Sąjunga, visa eilė laikraščių ir žur
nalų, L. Krikščioniškosios Demo
kratijos Studijų Klubų Centro Val
dyba, Liet. Profesorių Dr-ja Ameri
koje, Šaulių Sąjunga Tremtyje, L.
Skaučių Seserija, Kunigaikštienės
Birutės Karių šeimų Moterų Dr-jos
Chicagos skyrius, L. Miškininkų Są
junga, Liet. Katalikų Mokslo Aka
demijos Chicagos židinys, gen. St.
Plechavičius su žmona ir visa eilė
įvairių organizacijų ir asmenų.
Baigiant

Minėjimas buvo labai gerai orga
nizuotas ir praėjo su pakilia nuo
taika. Aprašymą norėtųsi baigti iš
trauka iš Ateitininkų Federacijos
vado S. Sužiedėlio sveikinimo:
“Prel. Mykolo Krupavičiaus 75
metų sukaktis primena didį ir
kruopštų jo darbą, susietą su lietu
vių tautos likimu nuo tautinio at
gimimo iki dabartinės kovos už Lie
tuvos laisvę, šviesiom dienom jis
buvo uolus kūrėjas nepriklausomos
Lietuvos krikščioniškų ir demokra
tiškų pagrindų, tragiškom — jis pa
liko didis kovotojas už Lietuvos
laisvę ir lietuviškos sąmonės trem
tyje išlaikymą.’'

ALICE STEPHENS DAINININKIŲ PLOKŠTELE
c.

Ištraukos iš 20-mečio jubiliejinio koncerto naujausių lietuvių kompozitrių
kūrinių.
PIRMOJ PUSĖJ:

Sonata in D Major — Bruno Markaitis SJ.
Įgrota garsaus smuikininko Francios D’Albert ir pianisto George Lawner.
ANTROJ PUSĖJ:
St. Šimkaus

Kodėl, dainele
Ai siuntė mane ežeran
Vakaro ilgesys
Batsiuvėlis
Suskambėjo
Vėjų šventė
Motinos kalba

V. Banaičio
A. Vanagaičio
J. Zdaniaus
J. Kačinsko
B. Markaičio
VI. Jakubėno

Plokštele išeina kovo 1 d. — B. & F. Budapest Gold Label R. C. A. Victor.
STEREO — $5.95
(pridėti 50c persiuntimui)
Hi-Fidelity — $4.95
Užsisakyti galima jau dabar:
Alice Stephens — Chicago Conservatory, 64 E. Van Buren, Chicago 4, Ill.
Jonė Bobinienė — 1530 So. 49th Ave., Cicero 50, Illinois.
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The Palace of the Chamber of t
Commerce in Kaunas, Lithuania,
before the Communist occupation
of the country on June 15, 1940.
* Prekybos ir Pramonės rūmai
Kaune Lietuvos nepriklausomybės
metais.
Photo V. Augustinas

■

:■

Duties of Lithuanians today
On February 16th, 1961, Lithuanians through
out the world are commemorating two of the
most significant events in their nation’s his
tory: the 708th anniversary since the beginning
of the Lithuanian nation, when Mindaugas unit
ed all Lithuanian principalities and was crown
ed as the first king of his country in 1253, and
the 43rd anniversary of the beginning of the
Lithuanian Republic, when on the aforesaid
day in 1918, the Declaration of Independence
was proclaimed.
Lithuania had had a long history of glory and

peace: —when in the
built Lithuanian first
Vilnus; when Vytautas
from the Baltic to the
LIETUVIŲ DIENOS, 1961, VASARIS

14th century Gediminas
cities and the capital,
the Great ruled the land
Black Seas and perma

nently crushed the Teutonic Knights at the
battle of Tannenberg in 1410.
What are some of the thoughts of Lithuanians
on this day, after twenty years of Soviet occu
pation of the country? During these two de
cades more than ten per cent of Lithuanian
people have been deported to Siberia, enslaved,
and tortured.
Have the Lithuanian people in the world the
right to forget who they are and what their
duties must be, when their brothers are giving
their lives for Lthuania? Needles to say all
Lithuanians in the free world must work and
fight for Lthuania’s liberation, and the free
world must help Lithuania to regain its free
dom and independence.
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Q. — Are there many Russians in
Soviet-occupied Lithuania?

A. — There are many Russians
in Lithuania. About 50% of the po
pulation of Vilnius consists of Rus
sians. Russian militiamen and sol
diers are strongly in evidence
everywhere.
Q. — Did you have any opportuni
ty to talk with the Lithuanian peo
ple about Russians? What do they
think of them?

A. — A numerous opportunities
for chatting with Lithuanians in
various professions and walks of
life. I did not meet one, save for
my Communist guide, who liked
Communism or his Russian oppres
sor.
Q. — Vilnius, the capital city of
I ithuania, was known before 1940
as the city of churches. How many
are open to the faithful at the
p-esent time?

Jack J. Stukas, Hillside, N. J., had an opportunity to visit Soviet-occupied
Lithuania last summer. Mr. Stukas is pictured at the grave of the late
Balys Sruoga (one of the leading Lithuanian authors) in Vilnius cemetery,
Lithuania. An interview with Jack J. Stukas is given on this page in
which he tells his experiences during his stay in Lithuania.
* Jack J. Stukas, Hillside, N. J., JAV-se gimęs ir augęs lietuvis, nese
niai turėjo progos lankytis komunistų okupuotoje Lietuvoje. Nuotraukoje
jis matomas prie rašytojo Balio Sruogos kapo Vilniaus kapuose, šiame
puslapyje spausdinamas pasikalbėjimas su J. Stuku.

American wisits Lithuania:

VOLCANO OF FREEDOM BURNS IN LITHUANIAN
HEARTS
Interview with Jack J. Stukas

Jack J. Stukas is Director of
“Memories of Lithuania” broad
casts in New York-New Jersey-Con
necticut metropolitan area for al
most 20 years. Very active in Lith
uanian-American organizations, es
pecially “Knights of Lithuania.”
Produced series of Lithuanian tele
vision programs on a New York TV
outlet.
Formerly
with
National
Sales Executives - International as
their International Manager, visited

Q. — What cities did you visit
and how long did you stay in Sov
iet-occupied Lithuania?

A. — I visited Vilnius, the capital
of Lithuania, also Kaunas last Ap
ril. I stayed there 6 days, and left
for home via Moscow the 7th day.
Q. — Were you permitted to go
to any place of the country and
visit your relatives?

A. — No, I was not permitted to
visit my relatives in Alunta, Lith
uania. .The .Communist. Intourist
agen claimed that my visa was
only for Vilnius. I did get to see
Kaunas because the authorities

99

42 countries throughout the world
in Management Conference Tours.
Jack J. Stukas was born on Oc
tober 8, 1824, in Newark, N. J., re
ceived his B. S. from New York
University, M. S. from Colombia
University; writing dissertation on
“Rise of Modern Lithuanian Nation
alism” for Ph. D. degree at New
York University. At the
present
time he teaches in Graduate Divi
sion of City College of New York.

wished that I see the new hydro
electric power plant near Kaunas
for propaganda purposes. Inasmuch
as I couldn’t get to visit my rela
tives at their homestead, they came
to my hotel in Vilnius to see me.
One explanation for my not being
permitted to their homestead is,
that the authorities did not want
me to see the very poor conditions
•on Lithuanian farms and in villages
— neglected houses, etc.
Q. — Did the police follow you?

A. — Yes, I was followed by the
Lithuanian Secret Police, especially
one night after I had a snack with
Lithuanian student acquaintances
in the Neringa Restaurant.

A. — Of approximately 33 church
es in Vilnius I found only four open
to the faithful — St. Ann’s, Sts.
Peter and Paul, St. Theresa's and
St. Michael’s. The Cathedral has
been converted into an art gallery.
In Kaunas, the imposing former
church of the Resurrection is now
a radio parts factory. Churches are
used as storehouses, museums, etc.
Many are simply boarded up, with
windows broken and badly in need
of repair and restoration.
Q. — To what extent can the
Lithuanian people enjoy the free
dom of religion?

A. — Those who go to church
are discriminated against — at
work, in the school and generally.
There is a constant campaign in
the press and by other means to
discredit the clergy and mock the
church.
Q. — You talk and read fluently
Lithuanian. What would you say
about the
Communist-Lithuanian
(Continued on page 23)

TOP TO BOTTOM / IŠ VIRŠAUS
ŽEMYN

1. The Gate of the Lady of Vilnius
* Aušros Vartai Vilniuje.
2. Ruins of the famous Gediminas
castle in Vilnius that was built in
1323.
* Gedimino pilies kalnas Vilniuje.
3. Cathedral of Vilnius that was
closed several years ago by the
Communists.
♦Vilniaus katedra, prieš keletą
metų komunistų uždaryta ir pavers
ta muziejum.
4. There are some new homes be
ing built in Vilnius but only for the
Communist party officials.
* Yra statomų individualių namų
Vilniuje, bet tai gali padaryti tik
aukšti komunistų pareigūnai.
5. About 50 per cent of all the
people in Vilnius are Russians. This
picture was taken at the Vilnius
railway station: out of four two are
Russians (in uniforms).
* Vilniaus mieste apie 50% visų
gyventojų yra rusai, ši atsitiktinė
nuotrauka, daryta Vilniaus geležin
kelio stotyje, tai patvirtina: iš ke
turių asmenų du uniformuoti rusai.

The first three pictures were
taken by Mr. Stukas and the last
two by Dr. M. Gimbutas; they both
visited Lithuania last year.
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United States Congress Demands:

SOVIETS MUST WITHDRAW FROM LITHUANIA
United States Senator Thomas H.
Kuchel (R. — Calif.) introduced in

the United States Senate a resolu
tion requesting the President of the
United States to urge certain ac
tions in behalf of Lithuania, Esto
nia, and Latvia.
Several days later Rep. Glenard
P. Lipscomb (R.—Cali.) introduced
the same resolution (H. Con. Res.
153) in the House of Representa
tives. This resolution was referred
to the committees on foreign re
solutions of the Senate and the
House. It is no question that the
committees and both Houses will
act favorably on this resolution
soon.
The resolution reads as follows:
WHEREAS the Communist re
gime did not come to power in
Lithuania and other two Baltic
States, Estonia and Latvia, by
legal or democratic processes; and
WHEREAS the Soviet Union took
over Lithuania, Estonia and Latvia
by force of arms; and
WHEREAS the Baltic people,
Lithuanians, Estonians and Lat
vians, under Communist control
were and still are overwhelmingly
anti-Communist; and

WHEREAS
Lithuanians,
Esto
nians and Latvians desire, fight and
die for the national independence;
and
WHEREAS the Government of
the United States of America main
tains diplomatic relations with the
Governments of the Baltic nations
of Lithuania, Estonia and Latvia
and consistently has refused to re
cognize their seizure and forced
"incorporation” into the Union of
the
Soviet Socialist
Republics:
Now, therefore, be it
RESOLVED, That the Senate and
the House of Representatives of the
United States of America request
the President of the United States
to bring up the Baltic States ques
tion before the United Nations and
ask that the United Nations request
the Soviets (a) to withdraw all
Soviet troops, agents, colonists and
controls from Lithuania, Estonia
and Latvia,
(b) to return all
Baltic exiles from Siberia, prisons
and slave-labor camps; and be it
finally

RESOLVED, That the United
Nations conduct free elections in
Lithuania, Estonia and Latvia un
der its supervision.

A SEVEN CENTURY QUEST FOR FREEDOM
By THOMAS H. KUCHEL, United States Senator
Excerpts from a speech by Se
nator Thomas H. Kuchel (R.—
Cal.) that was made in the U.
S. Senate on Feb. 6, 1961. Af
ter this talk he introduced his
famous resoluton (S. Con. Res.
12) concerning the captive peo
ples of Lithuania, Latvia, and
Estonia. This resolution is pub
lished in this issue also.

Mr. President, on February 16,
1961, the Lithuanian-Americans will
commemorate the 708th anniversa
ry of the founding of the Lithuani
an kingdom in 1253 and the 43rd
anniversary of the declaration of
independence by the Republic of
Lithuania in 1918 following the
First World War.
The Communist exploitation of
this great people and her neighbors
in Estona and Latvia is so shock
ing that it warrants the concern of
freemen everywhere.
The quest for freedom of Lithu
ania and her Baltic neighours goes
back many centuries...

Late in the 18th century, how
ever, Russian rule arrived and, as
a result of the carving up of Eu
rope by the Congress of Vienna in
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VOLCANO OF FREEDOM BURNS...
(Continued from page 22)
press? Do the Lithuanian people
have a free press?

A. — There is no such thing as
a free press in Lithuania, or for
that matter, in any Communist-en
slaved country. The papers are
published by the Central Commit
tee of the Communist Party and are
extremely boring to peruse; i. e.
they extol the virtues of the Party,
commend those
who
achieve
“norms” beyond prescribed limits,
and violently attack the West.
What particularly irked me was the
title of the newspaper — “Tiesa,”
which means truth. Actually, it
should be called “Netiesa’', or the
Untruth — as the paper is full of
Communist-slanted news, lies, and
the like.
Q. — Would you comment briefly
on the economic situation in Com
munist-occupied Lithuania.

A. — Economic conditions are
very poor in Lithuania, especially
in agriculture. Take for example,
the price of a men’s suit. In Lithu
ania an average suit costs 2000
rubles (old). When an average
laborer or worker makes but 700
rubles a month, it takes him at
least a year to save enough money
to buy one suit of clothes. The
people dress shabbily and to my
observation, are ekeing out a
meager existence. Food prices are
very high also.
Q. — Did you have any opportu
nity to talk with Lithuanians of the
younger generation — high school
and college students? If so, what
do they think of the Communist
regime in the country?

A. — I had the unique opportu
nity of talking at length with sev
eral students. I was amazed at
LITHUANIAN DAYS, FEBRUARY, 1961

their Lithuanian patriotism and
dislike of the Russians, although
they have been born and bred
under Communism with all its
youth indoctrination programs. I
was told by one of them that 80%
of Lithuanian students are patriot
ic, and look forward to a free and
independent Lithuania.
Another
told me that when history is taught,
the students know that it is falsi
fied and do not believe it. They are
even questioning the exact sciences
because of their being taught them
by Russians.
Q. — What are the hopes of the
people for their country's future.

A. — Most Lithuanians in that
unhappy, occupied country long for
a free and independent existence
and good number of confident that
it will come within their lifetime.
The volcano of freedom burns
fiercely in their hearts, even though
they have learned to live with
their Russian conqueror. The Rus
sians may have taken away their
freedom, but cannot extinguish
their desire for it.
Q. — Did the Lithuanian people
have any message for Americans
and other people of the free world?
If so, what was their message?

A.— Lithuanians want to know
more about efforts being made in
the free world in their behalf, espe
cially of how exiles live.
They
would like to learn of our book
publishing efforts, organizational
activities, community life . We
should do more through the Voice
America and other similar media
to tell them that we have not for
gotten them and that Lithuanian
exiles are fostering their rich cul
tural heritage and institutions in
the free world.

Dean Rusk:
LITHUANIA WILL
REGAIN FREEDOM
THE SECRETARY OF STATE
WASHINGTON
February 15, 1961
Dear Mr. Charge d’Affaires:

On behalf of the Government and
people of the United States, I ex
tend hearty congratulations to you
as representative of Lithuania on
the occasion of the forty-third an
niversary of Lithuanian indepence. In refusing to recognize the in
corporation of Lithuania into the
USSR, the United States support
the claim of the Lithuanian people
to a free and independent national
existence. I am sure that I speak
for the American people in ex
pressing the hope that pursuit of
the just cause of the Lithuanian
nation will bring it to its goal.
Sincerely yours,
Dean Rusk
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1815, the Russian czar became not
only the King of Poland but the
Grand Duke of Lithuania. Russian
oppression grew tighter in the late
19th century as Lithuanian news
papers, journals, and books were
prohibited in the native tongue.
Russian was the only language
taught in the schools. However,
the spirit of freedom could not be
subdued and Lithuanian newspapers
were smuggled across the border
and into homes throughout the
little land.
A growing quest for freedom
and a penchant for independence
resulted in a Congress of 200 Lith
uanian delegates meeting at Vilnius
in September 1917. The council of
20 which resulted from these ses
sions, proclaimed an independent
Lithuania on February 16, 1918.
The uncertain status of the Lith
uanians is well illustrated by the
ease with which first the Germans
and then the Russians included her
in their sphere of influence by sec
ret protocols in the German-Soviet
Nonaggression Pact of 1939.
On June 15, 1940, an ultimatum
to form a friendly government and
immediate occupation by the Soviet
army decided the issue. Within
a month, a phony election with
handpicked candidates resulted in
a unanimous request to incorporate
Lithuania in the U.S.S.R. It is
estimated that on the night of the
■occupation over 30,000 Lithuanians
— mostly the educated ones and the
leaders — were deported to Siberia.
Others were executed on the spot.
Then with the attack on Russia
came the German invasion and its
purges and exterminations. Follow
ing their retreat, a second Soviet
occupation occurred in 1944. In the
next 4 years, almost 300,000 Lithua
nians were uprooted and deported
— many with the agricultural col
lectivization of 1949...

This attempted suppression of
human freedom justly deserves the
attention of the President and the
Senate of the United States and all
the free peoples who participate in
the United Nations. Soviet troops
should be withdrawn;
political
prisoners and others who have
been exlied and imprisoned should
be returned to their homes; and
free elections should be held under
United Natons supervision...
Congr. Record, Feb .6, 1961

SOVIETS IMPRISONED BISHOP STEPONAVIČIUS
Rome sources report that Bishop
Julijonas Steponavičius (born in
1911 and consecrated as bishop on
September 11, 1955, in Panevėžys,
Lithuania) Apostolic administrator
of Vilnius and Panevezys dioceses
in Lithuania, was arrested by the
Communists some time between
January 12—19, 1961, and sent to a
prison in Vladimir near Moscow.

The arrest was not unexpected
since lately the Communist press
had initiated a press campaign
against Bishop Steponavičius and

had accused him of various crimes.
But his main “crime”, which was
not announced in the press, was
his refusal to ordain four theologic
al students, Soviet spies. The
comissar for the “affairs of the
cult”, comrade Rugienius, had re
commended that they be ordained.
Several years ago archbishop M.
Reinys of the archdiocese of Vil
nius was tortured to death by the
Communists in the same prison
where bishop Steponavičius is held
now.
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MIRROR OF WORLD OPINION:
Lithuanian Writers Orienting Toward West
“In. November and December
there was a sudden mushrooming
of articles reflecting the regime’s
concern with the independent spirit
of young Lithuanian writers. The
26 November, 1960 issue of “Lite
ratūra ir Menas” (Literature and
Art; Ed.) attacks young writers
who regards the Soviet reality with
a mockng smile and who, with a
proudly wrinkled forehead, think
that they hear the voice of eterni
ty...
The article discloses that
“some young writers are still in a
heavy trauma,” and that others are
maturing very slowly. In an im
portant revelation, the article
states that at the end of 1958 a
group of young Lithuanian writers
in Vilnius openly challenged partyimposed controls. These “revisisionist” writers, the artele continues,
negated all the achievements of
Soviet literature and openly orient
ed themselves toward ‘Western
bourgeois art’.”
ACEN News (New York, N.Y.)
December, 1960

Lithuanians honor
Bishop

Swanstrom

“More than 750 distinguished
persons from all walks of life paid
tribute to the Most Rev. Edward

E. Swanstrom, Auxiliary Bishop
of New York and executive director
of Catholic Relief Services, at a
testimonial dinner held in his honor
on Wednesday, Dec. 14, at the Ho
tel Commodore, New York City...
Msgr. John Balkunas, president
of Lithuanian Catholic Religious
Aid, said in opening remarks at the
dinner that Bishop Swanstrom has
been a true Samaritan to the Lith
uanian people and to countless
others.
There isn't a continent on the
face of the earth or a captive na
tion in which Bishop Swanstrom’s
name is not reverently honored and
greatly known, he added.”
New York Catholic News,
Dec. 24, 1960

Soviet Colonies
“Therefore it was so encouraging
to hear that at last there have
arisen voices at the United Nations
— starting with the delegate from
Philippines, then also Canadian,
British and United States delegates
—asking that today’s greatest colo
nial power, Moscow, give freedom
to its colonies, for example: Lithu
ania, Latvia, Estonia, Ukraine, Ar
menia, and the satelites...”
..The Christian Science Monitor,
January 13, 1961

LEADING AMERICANS ABOUT LITHUANIA
Khrushchev must
withdraw from
Lithuania
“...How desperately nearly 3 mil
lion Lithuanians in their Soviet en
slaved land must be, seeing no
dawn on the horizon, and receiving
little tangible encouragement from
the free world.
On the other hand, how strong
must be the belief of the Lithu
anian people in the ultimate liber
ation of their country if they have
not given up hope after 20 years
of Soviet oppression. Their spirit
of resistence is not broken. This is
not mere wishful thinking. Pravda
admits it. Frequent changes is Com
munist hierarchy in non-Russian
border republics prove it...
Let us remind Khrushchev, every
time he speaks of liberation of
peoples in other parts of the world,
that he must first liberate peoples
in his own empire. Let us tell him
that he must first check his own
record, before acting as protector
of the so-called colonial peoples, for
the Soviet Union is the last coun
try in the world were colonialism
persists in its most brutal form...”
Sen. Kenneth B. Keating (R.-N. Y.)
Congr. Record, Feb. 16, 1960.

state. Its greatest glory was in the
15th century, after the defeat of
the Teutonic order in the battle of
Tannenberg, 1410...

Today Lithuanians behind the
Iron Curtain and thousands of Lithuanian-Americans recall with pride
the glorious tradition of freedom
which is Lithuania’s. Yet let us re
cord our sorrow that today Lithua
nian aspirations and hopes are
crumpled under the stern fist of
Soviet masters...
"As they stand defiant in their
love for national liberty in the
midst of Red soldiers and with the
oppressor’s guns holding them in
subjugation, it is with a certainty
that I can state we in America are
bound in bonds of unity to the peo
ple of Lithuania and our prayer
continues to be for the restoration
of national sovereignty and the re
turn of freedom and liberty to these
suffering slaves of the Kremlin.”

Sen. Frank J. Lausche (.-Ohio)
Congr. Record, Feb. 16, 1960.
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Lithuanians will regain
their independence

He Did Not Come Back
From His Vacation

Lithuanian love of freedom dates
back to the 11th century, when
Lithuania was an independent

John Jonaitis, a factory worker
in Soviet-occupied Lithuania, was
saving his money for several years
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WHO KNOWS
THE ANSWERS?
1. — The great battle of Tannen
berg, in which Vytautas the Great
ruler of Lithuania 1392—1430, led
the united Lithuanian-Polish armed
forces and completely destroyed
the power of the Teutonic Knights,
was fought in

(a) August, 1399. (b) July, 1410.
(c). June, 1415.
2. — The first known book print
ed in the Lithuanian language,
Katekismusa Prasti Szadei (Simple
Words of the Catechism) by Mar
tynas Mažvydas, was published on

(a) December 8, 1547. (b) July 1,
1670. (c) November 3, 1775.

3. — The Declaration of Inde
pendence of Lithuania, proclaiming
the restitution of the independent
State of Lithuania, founded on de
mocratic principles, with Vilnius as
its capital, was signed on February
16, 1918, by the following number of
leading Lithuanian functionaries
(The Council of Lithuania):
(a) 15. (b) 18. (c) 20.
4. — The second President of the
Republic of Lithuania, who headed
the country's government 1922 —
1926, was

(a) Dr. Kazys Grinius, (b) Alek
sandras Stulginskis, (c) Antanas
Smetona.

5. — Prior to 1951 the Soviet
rulers in Lithuania had carried out
the following number of open mass
deportations of the people to Sibe
ria and other far-off regions of Rus
sia:

(a) 5. (b) 7. (c) 11.
6. — The total number of Lithua
nians so far deported from Lithu
ania by the Russian Communists
to the interior of the Soviet Union,
mainly to Siberia and Arctic re
gions, is estimated or put it at a
figure of at least —
(a) 350,000. (b) 400,000. (c)
450,000.
ANSWERS —
1 — (b); 2 — (a); 3 — (c);
4 — (b) 5 — (b); 6 — (a).

and was planning to go for a visit
to Latvia and Estonia during his va
cation time. Finally, John Jonaitis
got two weeks vacation and he de
cided to take off. Before he left
he told his friends and neighbors:
“You’ll hear from me, I’ll send you
cards.” In two or three days all
his friends and neighbors received
postcards. John Jonaitis
was
writing: “I’m so delighted being
able to be in the free city of Riga,
capital of Latvia../’ In a week all
his friends again received post
cards. This time John was saying:
“I have reached the free city of
Tallin, capital of Estonia...” John
Jonaitis never came back from his
vacation trip, and after a month or
so one of his friends received a
very brief letter in which John
wrote: “I’m in Helsinki, capital of
Finland. Best wishes from free
John Jonaitis.”

PERSONAL-EYEZD
• Valerijonas Šimkus heads the
Chicago, Ill., chapter of the Region
of Vilnius Lithuanian Association.

• Soloist Miss V. Žiemelis of To
ronto, Canada, appeared on Jan. 23,
1931, in the TV production of
“Electra'’, opera by R. Strauss.
• Soloist Vaclovas Verikaitis, To
ronto, Canada, gave a concert on
January 6, 1961, in London, Cana
da, sponsored by the Women’s Mu
sic Club.
• Mrs. Ona Zailskas of Chicago,
Ill., has been elected to head the
organization of Lithuanian-Ameri
can girl scouts.
• An article, dealing with the
Baltic States problems, by Miss Ra
sa Gustaitis of Washington, D. C.,
was recently published by the
Washington Post, Washingtn, D. C.
• Columbia University student
A. Nekrašas of New York, N. Y., is
writing his Ph. D. dissertation on
education in Soviet-occupied Lithu
ania.
• Valdas Adamkavičius of Chi
cago, Ill., heads the committee to
raise funds for the Lithuanian col
legiate quarterly “Lituanus”.
• Rytis Babickas of Cleveland,
Ohio, has organized and is the mu
sical director of a male octet there.
• The Lithuanian High School
of Lithuanistics in Chicago, Ill., is
celebrating its tenth year in exis
tence. At the present time this
school has over 300 students; 16
teachers are employed. The ener
getic long-time principal of this
scholl is Alicija Rūgytė.
• Artist Henrikas Šalkauskas, re
siding in Australia and member of
the Society of Artists in Canberra,
recently participated in a Lithua
nian artists’ exhibition in Banknian artists’ exhibition in Bankstown, Australia.
• Faustas Strolia of Chicago, 111.,
has re-organized the Knights of
Lith. choir in Chicago and with it
appeared for the first time on Feb.
11, 1961, in a concert “The Memo
ries of Lithuania”.
• Mrs. Elena Vasiliūnas, Philadel
phia, Penn., a long time employee
of the U. S. Embassy in Lithuania
before World War II and later in
the same post in Berlin, Germany,
marks her 60th birthday this year.
• The theatrical production “Five
Posts” by Lithuanian author Algir
das Landsbergis of New York, N. Y.
was performed by members of the
Chicago Community Theatre on
February 5 and 12, 1961.
• Ballet dancer Mrs. K. Rašeiūaė-šerkšnas appeared in a program
that was recently sponsored in
Hartford, Conn., by the Baltic or
ganization of that district.
• Rev. Dr. F. Jucevicius has been
named as Pastor of the St. Casi
mir's Lithuanian Catholic parish in
Montreal, Que., Canada.
• Julius Smetona of Cleveland,
Oho, a prominent attorney at law,
heads the Lithuanian American
Council, Inc., Cleveland division.
• The Association of Lithuanian
Catholic Clergymen of the New
York-New Jersey district held its
conference on Jan. 29, 1961. Among
other things, the problems of Lith.
Catholic youth were discussed. The
organization is headed by Rev. Nor
bertas Pakalnis, Brooklyn, N. Y.
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NEWSMAKERS
OUTSTANDING CITIZEN: Dr. Ma
rija Gimbutas of West Roxbury,
Mass., scholar, archeologist and re
search fellow at Harvard universi
ty, was recently honored for out
standing achievements since emi
gration to the United States by the
World Refugee Committee for Mas
sachusetts and the Greater Boston
Junior Chamber of Commerce. Dr.
Marija Gimbutas was one of six
exiles from political oppression who
received an award that was pre
sented by Maxwell Rabb, a U. S.
delegate to UNESCO and former
secretary to President Eisenhow
er’s cabinet. The award winners
were selected by a panel of judges
that included Richard Cardinal
Cushing, Episcopal Bishop Anson
P. Stokes, Rabbi Earl A. Grollman,
Dr. Paul Dudley White, Prof. Rob
ert A. Shepard and others.

Mrs. Marija Gimbutas and her
husband, Jurgis, fled Soviet-occu
pied Lthuania in 1944. They arrived
in the United States in 1949. Mrs.
Marija Gimbutas was born on Janu
ary 23, 1921, in Vilnius, Lithuania.
She received her higher education
at Kaunas and Vilnius universities
and graduated in 1942. She received
her doctorate degree from Tuebin
gen university (Germany) in 1946.
Her husband holds a doctorate de
gree in engineering from Stuttgart
university in W. Germany.

participating in the press since
1908; has been Editor of “žemaičių
Prietelis” in Telšiai and a publi
cation in Esperanto “Litovo Stelo’'.
Some twenty of his books and
pamphlets in Lithuanian, Esperan
to, and Spanish have been publish
ed.

LEADER IN WOMEN’S ORGANI
ZATIONS: Mrs. Magdalena Galdi
kas of New York, N. Y., President
of World’s Lithuanian Catholic
Women Association, recently held
a conference with other members
of the executive committee in New
York City. Mrs. Galdikas was the
founder of this organization in 1951
while living in France. She was
born on October 26, 1891, in Bardauskai, district of Vilkaviškis,
Lithuania. She received her higher
education in Lithuania and Russia.
She has been an educator since
1910, a leader in Lithuanian Catho
lic Women’s organizations since
1919. Mrs. Magdelena Galdikas took
a very active part in Lithuania’s
political life: she was a member of
all democratic Diets of the Republic
of Lithuania as a representative of
the Lithuanian Christian Democra
tic Party.
DR. MARIJA GIMBUTAS * MAXWELL RABB

*
LEADING EDUCATOR: Juozas Ma
černis, one of Lithuania’s outstand
ing educators, now residing in Ar
gentina, marked recently his 70th
birthday. He was born on January
22, 1891, in žemaičių. Kalvarija,
Lithuania, received his higher edu
cation in Geneve, Switzerland, and
Kaunas, Lithuania, universities. He
lectured at various colleges of edu
cation and also the priests’ semina
ry in Telšiai, Lithuania. He estab
lished a school for adult education
in the same city. While in Argen
tina, Juozas Mačernis is lecturer
of philosophy at the Loyola Univer
sity in Buenos Aires. He has been

MRS. MAGDELENA GALDIKAS

University in 1926. Nadas Rastenis
has been active in Lithuanian cul
tural affairs since 1911, has orga
nized clubs, edited a newspaper,
taught at a Lithuanistic school, par
ticipated in musical events, headed
various Lithuanian relief organiza
tions. In 1942 he was elected to the
Maryland House of Representatives
for four years.
Nadas Rastenis now resides and
poetry in Lithuanian since 1917 and
in English sincce 1922. He received
first prize in the Countess d’Estenaux contest in New York for his
poem “War’s Curse”. Nadas Ras
tenis translated various classical
works into Lithuanian and also
several
best-known
Lithuanian
poems and the National Anthem
into English. He translated a long
A. Baranauskas’ poem The Forest
of Anykščiai, published by Lithua
nian Days.
Nadas Rastenis new resides and
is practicing law in Baltimore, Md.
o

DIAMOND JUBILEE: Lithuanian
weekly Vienybė (The Unity) is
marking its 75th anniversary this
year. Its Editor-Publisher,.. Juozas
Tysliava, of Brooklyn, N. Y., is a
well-known poet and has had sever
al books published.

JUOZAS TYSLIAVA
LITHUANIAN DAYS, FEBRUARY, 1961

LAWYER AND POET: Nadas Ras
tenis, lawyer, poet and translator, is
marking his 70th birthday this year.
He was born in the province of
Švenčionys in 1891, and in 1911 he
came to the U. S., to Manchester,
N. H. He was drafted by the army
in 1918. Nadas Rastenis with his
army scholarship obtained all the
neccessary education and graduat
ed from the law school of Boston

NEW VICE-PRESIDENT:
The
Lithuanian Roman Catholic Alli
ance of America with headquarters
in Wilkes-Barre, Penn., elected the
energetic young lawyer Thomas E.
Mack (Mikelionis) of Wyoming,
Penn., as Vice-President of this
national organization. He graduated
from Dickson College and finished
law school at the same college,
passing his bar examinations in
1952. Thomas E. Mack is a mem
ber of many organizations, holding
various posts in many of them. He
is active in community, charity
work and the Republican party; is
a good speaker, and has spread the
name and fate of Lithuania on
numerous occasions. Mr. and Mrs.
Thomas E. Mack have three child
ren.

EXHIBITION OF A LITHUANIAN
ARTIST: Artist Vaclovas Ratas, re
siding in Belmore, Australia, for
some time was employed by a ce
ramics plant as manufacturer of
new models. Two years ago he was
appointed artist-decorator in a dif
ferent ceramics company. Recently
artist V. Ratas appeared with art
ists of other nationalities in an art
exhibition in New Zealand and was
well received by the Australian
press. The Sydney Art Gallery has
purchased one of his works. Artist
V. Ratas is a former art editor of
“žiburiai” (The Lights) of Augs
burg, W. Germany.
a

•

LEADING HISTORIAN: Dr. Zeno
nas Ivinskis of Rome, Italy, the only
Lithuanian layman in exile who is
working in the Vatican archives col
lecting valuable material for vari
ous historical works about Lithu
ania and its people. He has recent
ly written several books and artic
les, containing new information,
about Bishop Merkelis Giedraitis
and St. Casimir. Dr. Zenonas Ivins
kis, former professor of Lithuanian
universities and high official of the
Lithuanian government, has travel
ed with lectures to various parts
of Europe, has been active in the
political field. In Lithuania and in
exile he has written numerous
books in Lithuanian, Germany, Ita
lian and now he is contributing edi
tor of the Lithuanian Encyclopedia,
being published in the U.S. Dr. Ą
Ivinskis was born on May 25, 1908,
in Kaušėnai, district of Telšiai. He
received his doctorate degree in
history from the Berlin university,
Germany, in 1932.
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POET LAUREATE
FAUSTAS KIRŠA

PERSONALITY OF THE MONTH

Poet Faustas Kirša is one of those who re
fused to serve the occupant through his work.
Since 1949 he resides in Boston, USA. He is
the poet of the elder generation, whose lite
rary work in Lithuanian literature started to
appear immediately after the period of roman
ticism of Maironis, when literary symbolism
in Europe was keenly felt.

F. Kirša was born in Senadvaris, province of
Antalieptė, on Feb. 13, 1891. This month he is
celebrating his 70th birthday.
He started his literary career before World
War II, by printing his first poems in 1912 in
the Lithuanian press of that period. The litera
ry critics and the public did not hesitate to
acknowledge the young poet’s originality and
talent. The events of the war, which made
talent.

F. Kirša published his first book of poems
“Verpetai” (Whirpools) in Vilnius, in 1918. It
was the debut of a young poet. “Verpetai” in
cludes the poetry of youth and beauty of na
ture, unique in its form, style and poetic pic
turesqueness.
After Lithuania's independence was pro
claimed, poet F. Kirša plunged himself into the
literary and cultural work of the country. His
second book of poems was “Aidų aidužiai”
(Echoes of Echoes, 1921); these were poems
of love, lyrical in its form, full of open senti
ment, young and idealistic in its contents. For
this collection F. Kirša was named the Lithua
nian Heinrich Heine. His further publications
“Suverstos vagos”, 1927, “Giesmės”, “Maldos
and akmens”, “Piligrimai'’, 1936,, show con
templation and meditation of the poet. Destiny
of man, relation of God and man, man in na
ture and in himself, man in life’s destiny’s
whirlpool — all that moved the poet’s heart.
The mentioned publications is solid and mature
poetry, which rightfully gave Faustas Kirša
the name of thought poet.

In 1947, in exile, appeared his volumenous
book “Tolumos” (Distances). For this collec
tion the poet received the prize of Lithuanian
belles-lettres, which at that time was compara
ble to the National Literary Prize of the Lith
uanian Republic. In “Tolumos’' F. Kirša writes
about the lost homeland, orchards that were
left behind, about the fate of refugees, about
the wanderings of people of our times. In
contents it was not the same F. Kirša, but still
serious and deep as always.

His collection of lyrics “šventieji akmenys”
(Sacred Stones, 1951) appeared in the USA. In
its form there were mostly poems of two
stanzas each of 4-6 lines. With this collection
it seems that F. Kirša tries to return to the
past, again he writes about the fragility of man.

Beside lyrical poetry, F. Kirša appeared as a
poet satyrist, having written two satyrical po
ems “Pelenai” (Ashes, 1930 and 1937), which
has its third part still in manuscript form. He
is not superficial in his satyre. Even though in
places he severaly attacks man of his time and
country, his satyrical poems are not about the
quickly disappearing actualities. And since they
comprise the so called eternal themes, they will
be kept alive as literary value for a long time.

F. Kirša was known in Lithuania as editor
of literary and cultural magazines, also appear
ed as literary publicist, cultivated young lite
rary talents, published homorous poems. In
short, he was one of the most outstanding per
sonalities in the cultural world of independent
Lithuania.

POETAS FAUSTAS KIRSA
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Photo K. Daugėla

The Lithuanians in the United States extend
heartful congratulations on the poet’s Faustas
Kirša 70th birthday. May he kindle the creative
flame in his heart for many years to come.
STASYS SANTVARAS
LITHUANIAN

DAYS,

FEBRUARY,
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LIETUVIŲ

PROGRAMOS,

RADIJO

kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis*’.

Los Angeles, Calif.
LITHUANIAN MELODY HOUR
Transliuojama šeštadieniais iš ryto 10 vai.
iš XEMO_860 KC stoties iš San Diego.
Direktorius Bruno Gediminas, 4023 W. 60
St., Los Angeles 43, Calif.
AX 5-2260
Reikalų vedėjas — George Rudelis, 5027
Zelzah St., Encino, Calif.

Amsterdam, N. Y.

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
girdima kiekvieną šeštadienį 5 vai. p. piš Detroito stoties WJLB — 1400 kilDirektorius Ralph Valatka,
15756 Lesure Ave., Detroit 27, Mich.
Telephone: BRoadway 3-2224

"LITHUANIAN VOICE"

Lietuviška programa
WCSS — 1490 klc.
Sekmadieniais 7-8 vai. vakaro.
5rogramos vedėjas - Juozas Olšauskas.
Reikalų vedėjas ir pranešėjas:
Leonardas Hartvigas
17 Eagle St., Amsterdam, N. Y.

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"
Girdima Marylande ir Washington, D. CSekmadienių popietėmis 12:30—1:00
WBMD 750 kilocycles
Programos vedėjai: Albertas Juškus,
4515 Wilmslow Rd., Baltimore 10, Md.,
Phone: Tuxedo 9-8693;
Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave.,
Baltimore 27, Md- Phone: Circle 2-1779

So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių kultūrinė
Radijo Programa
Sekmadieniais — 8~9 vai. rytą.
AM bangomis 1190 kilociklų; FM bango
mis 105.7 megaciklų iš
WKOX, Framingham, Mass.
P. Viščinis, programos vedėjas,
47 Banks St., Brockton 18, Mass.
Tel. JUniper 6-7209.
LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA
Seniausia liet. Radijo programa Naujojoje
Anglijoje, veikianti nuo 1934 m. bal. m.
vedama Stepono ir Valentinos Minkų, gir
dima nauju laiku (viena valanda anksčiau):
Sekmadieniais 1:30 — 2 v. p. p.
Boston, Mass. — WLYN - 1360
Programoje: pasaul. žinių santrauka, mu
zika, dainos ir Magdutės pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Tel.: AN 8-0489

Cleveland, Ohio
TĖVIŠKĖS GARSŲ Radijo programa
transliuojama kiekvieną sekmadienį
nuo 5:00 iki 5:30 vai. popiet,
per WDOK stotį, banga 1260.
Programos vedėjas — Juozas Stempuži;
506 E. 118 St., Cleveland 8, Ohio

(iš Inkster, Mich.) — WCHB, banga 1440
Sekmadieniais 16:00 — 17:00 popiet.
Programos vedėjas J. Kriščiūnas,
803 N. Crawford, Detroit, Mich.
Tel.: VI 1-5724

Hartford, Conn.
"TĖVYNĖS GARSAI"
Connecticut valstybės kultūrinė valandėlė
Hartford — WPOP — 1410 klc.
Kiekvieną sekmadienį 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 ISPANUOS 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 5:00—6:00 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 kilocyd.
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.
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.

The

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.

Rochester, N. Y.
Lietuvių Radijo Klubas

Rochester, N. Y. — WHEC — 1460 klc.
Piogramos 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
^edėjauR. Gaidytė, St. Ilgūnas, D. Šiuriiienė, H. Žemelis.

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS
Transliuojama kasdien nuo 20 vak 50 min.
iki 21 vai. 10 min. Vidurio Europos laiku,
41,i5 ir 50,34 metrų bangomis.
Vedėjas Dr. J. Gailius.
Circonvallazione 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

"L. DIENŲ" LEIDYKLOS
žurnalo ir knygŲ
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. M>*
kus, kun. J. Klimas.
Chicago, Iii. — K- Babickas, Balys Braz
džionis, V. Grebliūnas; J. Karvelis; S.
Metrick, Marginiai, P. Švelnys, Terra,
B. Urbonas, V. Būtėnas.

Cicero, III. — J. Memenąs, E. Stangenbergas.
Cleveland, Ohio — Dirva, V. Račiūnas.
Detroit, Mich. — Gaiva, Neringa, St. An
thony's Parish Library.
Elizabeth, N J. — P. Kudulis, A. Rudzitas.
E. St. Louis, 111. — A. Vaitkus.
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. PauliukonisITALIJOJE:

Rome — Kun. V. Mincevičius.

ISPANIJOJE:
Madrid — Kun. K. Patalavičius.
NAUJ. ZELANDIJOJE:
Auckland — G. Procuta.

VENECUELOJE:
Rev. A. Perkumas. Z. Domeika

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

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

ANGLIJOJE*.
London — D Daunoraitė.
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 LibWinnipeg, Man. — S. Bujokas.
/ rary)
W. Lome, Ont. — A. Kojelaitis.
Welland,Ont. — K. Žukauskas.
AUSTRALIJOJE:

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

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

o

o

o

SKAITYKITE

“LIET. DIENŲ” LEIDYKLOS
IŠLEISTAS KNYGAS

LIETUVIU

DIENOS

PAMINKLAS ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ, PASTATYTAS CHICAGOJ, ILLINOIS

