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Front Cover - Pirmasis
Mr. Jonas Budrys, general consul of Lithua

nia in New York and former leader in the up
rising to liberate Lithuania’s harbor-town, Klai
peda, recently celebrated his 70th birthday. He 
spent part of his life as a military officer, was 
decorated with the Knights’ Cross. He then 
became a government official taking him from 
the post of governor of the region of Klaipeda, 
later advisor to the ministry of interior, Lithu
anian consul in Karaliaučius, Lith. general 
consul in East Prussia, and since 1936 Lith. 
general consul in the USA. In 1940 the City 
Council of New York bestowed upon Mr. Bud
rys the title of honorary citizen of the city and 
a silver medal.

Born in Kaunas he graduated from high 
school in 1907, began his military career in 
1910 in the Russian army. He joined the re
serves as an officer and in 1914 was again 
taken into active duty and sent to the front 
lines. In 1917 he was sent to the Far East and 
upon his return in 1921 he immediately joined 
the Lithuanian army as reconnaissance officer. 
Here he came in contact with the people and 
problems of Klaipeda. (See his article printed 
on page 8).

Jonas Budrys, dabartinis Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke, vyriausias Klaipėdos 
krašto sukilimo vadas, neseniai atšventęs sa
vo 70 metų amžiaus sukaktį (g. 1889), dalį gy
venimo praleidęs kaip kariškis, tarnybų kariuo
menėje baigė pakeltas į pulkininko laipsnį ir 
apdovanotas II rūšies Vyčio Kryžiumi. Perėjęs 
valstybinėn tarnybon jis ėjo Lietuvos valst. įga
liotinio ir Klaipėdos krašto gubernatoriaus pa
reigas, o vėliau buvo vidaus reikalų ministerijos 
patarėju, 1918-1933 Lietuvos konsulu Karaliau
čiuje, 1933-36 m. Lietuvos gen. konsulu Rytprū
siams, o nuo 1936 Lietuvos gen. konsulu JAV-se. 
1940 metais New Yorko miesto taryba J. Bud
riui suteikė New Yorko garbės piliečio vardų ir 
sidabro medalį.

Gimęs Kaune, Jonas Palubinskas (Budrio pa
varde pasivadino nuo Klaipėdos sukilimo), 1907
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metais baigė gimnazijų, karinę karjerų pradėjo 
1910 metais, atitarnaudamas rusų kariuomenėj. 
Pakeltas karininko laipsniu išėjo atsargon ir 
tik 1914 m. kilus karui vėl buvo mobilizuotas 
ir išsiųstas į frontų. Veikti teko daugiausia Lie
tuvos ir Latvijos teritorijose. 1917 m. išsiunčia
mas į Tolimuosius Rytus, iš kur į Lietuvų grįž
ta tik 1921 ir tuoj pat įsijungia į Lietuvos ka
riuomenę kontržvalgybos viršininku, čia plačiai 
teko susidurti su Klaipėdos krašto reikalais ir 
žmonėmis. Kai Klaipėdos lietuvninkų priekyje 
buvęs F. Budrys lemtingų valandų suabejojo ir 
iš fronto pasitraukė, jo vieton stojo Jonas Pa- 
lubinskas-Budrys ir žygį išvedė iki laimėjimo.

Foto V. Maželis

Back Cover - Paskutinis
Church, school and rectory of the Annuncia

tion parish in New York. Rev. Norbertas Pa
kalnis who last year celebrated his 50th anni
versary of priesthood has been pastor of this 
church for the past 30 yrs. (More — page 7).

This parish is the youngest Lithuanian 
parish in New York — established in 1914. In 
past years it became the most active Lithua
nian parish. Here after Sunday mass Lithu
anian organizations hold meetings, commemo
rations, and on Saturday the place is filled with 
young people, who attend the Maironis Lithua- 
nistic Saturday school.

šv. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos 
bažnyčia, mokykla ir klebonija. Apreiškimo 
parapija, kuriai 30 metų vadovauja kun. kleb. 
Norbertas Pakalnis, pernai atšventęs 50 metų 
kunigystės jubiliejų, didžiajame New Yorke yra 
jauniausia — įsteigta 1914 metais. Per eilę 
metų ši parapija lietuvių gyvenime tapo pir
maujanti. Sekmadieniais po pamaldų čia vyksta 
labai gyvas organizacinis gyvenimas, vyksta 
susirinkimai, minėjimai, gi šeštadieniais pilna 
lietuviškojo jaunimo, lankančio garsiųjų Mairo
nio lituanistinę mokyklų. (Apie par. klebonų 
kun. N. Pakalnį žiūr. šio nr. 7 psl.).

Foto V. Maželis



Los Angeles lietuvių delegacija pas merą Sam. Yortį sausio 14 d. Iš kairės: 
A. Skirius — LB pirm., J. Jodelė — Alto pirm., Ale Rūta Arbienė — LB 
atstovė, Los Angeles miesto meras Yorty ir konsulas dr. J. J. Bielskis.

Lietuvos Nepriklausomybės — Vasario 16 — proga meras Yorty sutiko 
minėjimo dieną (vasario 10 d.) prie Rotušės iškelti Lietuvos vėliavą, pa
skelbti Lietuvos Dienos proklamaciją ,dalyvauti vėliavos iškėlimo iškil
mėse ir, jei sąlygos leis, minėjimo iškilmėse.

Vėliavos pakėlimo iškilmėse dalyvaus Lietuvos Atstovas Washingtone 
J. Kajeckas, konsulas Bielskis, miesto atstovai ir lietuvių visuomenė.

Lithuanian delegation with Mayor Sam. Yorti of Los Angeles on Jan. 
14th. On the occasion of Feb. 16th, commemoration of Lithuania’s inde
pendence, the Mayor agreed to have Lithuanian flag raising ceremonies 
on City Hall grounds on Feb. 10th and also proclaim that day as Lithuanian 
Day.

Talkos ir aukos
Talka yra vienas iš gražiausių lietuviškų liaudies papročių. Kas 

mūsų nežino šianapjūtės, javų pjovimo ar kūlimo, linarautės talkų! 
Artimų bei tolimesnių kaimynų darbo talkos reiškia savanorišką tar- 
pusavę pagalbą be prievartos, be atlyginimo. Nepriklausomoje Lie
tuvoje žemės ūkio ir pan. kooperatyvuose buvo įmatoma ekonominė 
talka. Sutelktos jėgos tampa galybe, įveikianti tokius darbus ir sun
kumus, apie kokius pavieniui nebūtų galima nė svajoti.

Lietuviškosios talkos prasmę lengvai pastebėsime niekur toli isto
rijoje nesižvalgę, o čia pat savo amžiuje, savo bendruomenėje. Altas, 
Balfas ir panašūs naujažodžiai yra ne kas kita, kaip tam tikrų tikslų 
talkos rūšys. Čia sutelktomis pastangomis, jėgomis ir lėšomis per ke
letą dešimtų metų nuveikta tiek, kad šiandien beveik tenka stebėtis.

Tenkinimasis bei gėrėjimasis tuo, kas kitų nuveikta arba skundi- 
masis ir prikaišiojimas, kad nematyti jokių apčiuopiamų rezultatų, 
ir perėjimas į neutralią poziciją yra idealų išdavimas. Taip pat ir be 
pasitraukimo į šalį yra “talkos” būdų, kurie ne stiprina, bet griauna. 
Kartais mieliau telkiamos talkos kamšyti pagaliams į kitų traukiamo 
vežimo ratus, negu padėti vežimą traukti. Kai kas bando net tokia 
veikla girtis, kaip paskatinimu, reforma ar panašiai. Ačiū Dievui, kad 
tokiu talkininku tėra vienas kitas.

Artėjant Vasario 16-jai, kaip paprastai, spaudoje pasirodo “veiks
nių” prašymai aukoti Lietuvos Laisvinimo bylai vesti. Amerikos Lie
tuvių organizacijų Taryba, kaip vykdanti laisvinimo darbą, Vasario 
16-tos minėjimuose nuo pat jos įsikūrimo buvo šeimininkė, ir kiek
vienas aukotojas žinojo, kam duoda ir kam tos aukos bus sunaudo
jamos. Vienų talka aukomis čia atstoja kitų talką darbu.

Alto darbai žinomi: tarp daugelio kitų, jo pastangomis įveseta 
tradicija kasmet abiejuose JAV rūmuose rengti Vasario 16 minėjimą 
su invokacijomis, senatorių bei kongresmanų pasisakymais Lietuvos 
laisvės reikalu; jis pravedė Kersteno rezoliuciją; jis palaiko ryšį su 
JAV valdžios įstaigomis; jis informuoja J. Tautų delegacijas apie Pa
baltijyje varomą rusų kolonializmą; jis išlaiko plačią svetimos spau
dos informaciją (anglų, italų, vokiečių ir kt. kalbomis) ir radijo tar
nybas Romoje, Vatikane, Madride ir kt. Naujos sąlygos pareikalaus 
naujų metodų ir naujų darbų. Visam tam Altas šaukiasi aukų talkos. 
Kas nenorėtų to darbo remti? Padėtis sunkėja. Įvykiai komplikuojasi. 
Kam šiandieną pagailėsime dolerio ar dešimties, to už kiek laiko 
nebegalėsime atgauti nė už tūkstančius. Galbūt tas pareikaus mūsų 
ar mūsų brolių gyvybės. Tada gailėtis bus po laiko. Telkimės dabar! 
Aukokime dabar, ilsėsimės vėliau. Dovanu karalius seniai mirė.v



Min. Dr. Frikas Meieris, Lietuvos Atstovas Bra
zilijoje. Foto P. Babickas

Minister Dr. Frikas Meieris, Lithuanian re
presentative in Brazil.

LIETUVIAI BRAZILIJOJE

Lietuvos Pasiuntinybės likimas 
ir kiti lietuviškieji reikalai

Pasikalbėjimas su dr. Friku Meieriu, Nepr. Lie 
tuvos atstovu Rio de Janeiro, GB, Brazilijoje

• Dažnai mūsų žvilgsnis krypsta j Pietų 
Ameriką, kur komunizmas drumsčia gyve
nimą, stengdamasis įkelti savo purviną ko
ją. Komunistų inspiruojami sabotažai ir ne
ramumai vargina ramius gyventojus,, kurių 
tarpe yra nemažas skaičius lietuvių. Komu- 
munistiniams drumstėjams kurį laiką pavy
ko ant savo meškerės pagauti ir keletą lie
tuviškų žuvelių. Apgautieji atsipeikėjo, o 
į Lietuvą parsiviliotieji, nusivylę, padarė 
atvirkščią propagandą. Lietuviams šie nuo
dai nepavojingi. Bet laukiančius lengvo 
rojaus vietinius jie vilioja, ypač kad ir vy
riausybių narių tarpe atsiranda besižavin
čių chameleoniškomis komunistų kalbomis. 
Kartais mūsų žmonės pasijunta lyg gyveną 
ant besirengiančio išsiveržti ugnikalnio. Jų 
daugelis persikelia į JAV ar Kanadą. Bet 
Daugumas turi gyventi. Kartas nuo karto 
LD redakcija pasistengs duoti įspūdžių iš 
P. Amerikos, iš kur jų parūpins specialus 
LD korespondentas Matas Gervauskas, šiuo 
metu keliaujantis po lotynų Ameriką ir 
kuriam laikui apsistojęs Rio de Janeiro. Iš

Eda Valentinaite-Meierienė, Lietuvos Atstovo
Brazilijoje žmona. Foto P. Babickas

Mme E. V. Meieris, wife of the Lithuanian 
Minister in Brazil.

•— Nepriklaucomos Lietuvos atstovybės veiki
mas buvo sustabdytas šiame krašte 1961 m. 
kovo mėnesyje. Kaip jaučiatės, pone Minister}, 
po oficialių santykių nutraukimo su Lietuvos 
pasiuntinybe?

— Pasiuntinybės veikimas nėra sustabdytas, 
tik Brazilijos užsienių reikalų ministerija, prez. 
Janio Quadros “naujos” politikos dėka, nu
sprendė nebepalaikyti su Lietuvos Pasiuntiny
be oficialių santykių. Ir dabartinė Brazilijos 
vyriausybė tebetęsia Janio Quadros politiką. 
Nors santykių nutraukimas, aišku, man ir vi
siems lietuviams buvo savotiškas sukrėtimas, 
tačiau netenka daryti griežtų išvadų, žinant, 
kad bent 80% brazilų tautos elito dabartinei 
užsienių politikai nepritaria, nes brazilų tauta 
labai vertina laisvę, yra išauklėta ant krikščio
nybės pagrindo ir laikosi tradicinio tautų san
tykiavimo ir sugyvenimo stiliaus.

— Kaip yra ginami Lietuvos piliečių intere
sai Brazilijoje Lietuvos pasiuntinybei oficialiai 
nebeveikiant?

— Santykius su Pasiuntinybe nutraukus, Bra
zilija tebepripažino Lietuvos okupaciją tik de 
facto. Tuometinis užs. reikalų ministeris San
tiago Dantas išleido potvarkį, kuriuo remiantis 
man pripažįstama teisė rūpintis Lietuvos piie- 
čių juridiniais reikalais, turint galvoje, kad ma
no žinioje pasiliko Pasiuntinybės archyvai, ir 
visi dokumentai su mano parašu yra Brazilijos 
valdžios tebepripažįstami.

— Man yra žinoma, kad Rio de 
Janeiro ir apylinkėje yra tik sauje
lė lietuvių, tuo tarpu Sao Paulo gy
vena apie 20,000 lietuvių. Kas rūpi
nasi teisiniais Sao Paulo lietuvių 
reikalais?

— Sao Paulo lietuvių reikalais te
besirūpina konsulas Aleksandras 
Polišaitis, tik jo parengtus Lietuvos 
piliečiams dokumentus turiu aš pa
sirašyti.

—Atrodo, kad esama šiokio tokio 
pagrindo, kad Lietuvos Atstovy
bės veikimas Rio de Janeiro galėtų

ė Lietuvos Atstovo Dr. Meierio va
sarnamis Tererupoly, prie Rio de J.

The summer residence of the L. 
Minister Dr. Meieris, near Rio de 
Janeiro. Foto Fr. Ožinskas 

būti “atšildytas”, jeigu imsime galvon, kad 
Kanados lietuvių ir mūsų veiksnių pastangomis 
pavyko iš naujo atidaryti Lietuvos konsulatų 
Toronte, Kanadoje. Ar nebandėte tuo reikalu 
susisiekti su mūsų veiksniais USA ir Europoje 
ir veikti šia kryptimi Brazilijos vyriausybės 
sferose?

— Taip. Buvo daryta daug pastangų, tačiau 
kol užs. reikalų ministerijoje bus laikomasi da
bartinės krypties, derybas tęsti beprasmiška.

— Kokia Jūsų nuomonė dėl tolimesnio Ne
klausomos Lietuvos atstovavimo Brazilijoje?

— Turiu vilties, kad įvykus atmainoms Brazi
lijoje, Lietuvos Pasiuntinybė galės atgauti bu
vusį statusą.

— Koks likimas ištiko Amerikos Lietuvių In
žinierių S-gos konkurse konkurso būdu paruoš
tą Lietuvos Pasiuntinybės Brasilia mieste rū
mų projektą?

— Jie kol kas yra Pasiuntinybės žinioje, 
saugojami. Lietuvai dovanotas sklypas Brasilia 
mieste (sostinėje) yra atiduotas vienai iš už 
Geežinės Uždangos valstybei, nors apie tai mū
sų Pasiuntinybei nieko oficialiai ir nebuvo 
pranešta.

— Kokius planus ruošiate ar jau esate paruo
šę būsimojo penkmečio lietuviškam kultūriniam 
bei politiniam gyvenimui suaktyvinti Rio, Sao 
Paule ir kitose tirščiau lietuvių apgyventose 
vietovėse?

— Dėl lėšų stokos, deja, jokių planų ruošti 
neturime galimumo. 1965 metais Rio de Janeiro 
miestui sueina 40 metų nuo jo įkūrimo. Petras 
Babickas jau dabar svajoja ir renka ekspona
tus būsimai tuo metu Lietuvių Kultūros paro
dai.

— Kiek Jūs prisidedate ar prisidėsite patari
mais bei finansiškai prie Uragvajuje, Montevi
deo, 1963 m. vasario mėnesį organizuojamo Pie
tų Amerikos lietuvių suvažiavimo įgyvendini
mo?

— Kol kas neturėjau iš rengėjų jokios infor
macijos apie tą kongresą.

šv. Genovaitės koplytėlė (kopija esančios Pary
žiuje) Rio de Janeiro mieste, kurią kardinolas 
Don Jaime Camata buvo pavedęs lietuvių pa
maldoms. Deja, neradus lėšų remontui, dabar 
stovi uždaryta. Foto P. Babickas

St. Genevieve’s chapel in Rio de Janeiro 
which Cardinal Don Jaime Camata presented 
to the Lithuanians to conduct services.
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— Ko Jūs, pone Minister!, pageidautumėte 
iš lietuviškų veiksnių bei Diplomatijos šefo, kad 
Jūsų veikla būtų atstatyta Brazilijoje?

— Lietuvos Pasiuntinybės statuso atgavimas 
tepriklauso grynai nuo Brazilijos vyriausybės 
geros valios. Kas liečia mus, esame pasiruošę, 
palankiam momentui atėjus, veikti 100%. Tuo 
tarpu nieko gero nematyti, tačiau ateityje, ne- 
bejoju, atsiras, kai krašto priekyje atsistos 
aukštos kultūros ir puikių braziliškų tradicijų 
asmenys, kaip pav. buvo Ruy Barbosa ar baro
nas Rio Branco, kuriais Brazilija išgarsėjo vi
same pasaulyje kaip laisvės, teisingumo ir tarp
tautinės teisės gynėja.

— Nuoširdus ačiū, p. Minister!, už įdomų po
kalbį ir sėkmės rūpinantis Lietuvos ir lietuvių 
reikalais Brazilijoje.

Matas Gervauskas
Rio de Janeiro,
1963, sausio mėnuo.

Kopos žiemą.
The Dunes in wintertime, at Baltic Sea.

Klaipėdos krašto sukilėliai raiteliai Šilutėje.
Mounted rebels of the Klaipėda area (1923).

MAŽOSIOS LIETUVOS
ISTORINE RAIDA

Dr. J. JURKŪNAS, Los Angeles

Minime Klaipėdos wrasto atvadavimo ir jo 
prisijungimo prie Nepriklausomos Lietuvos 40- 
ties metų sukaktį.

Jei 1918 metų vasario 16 dienos aktas yra 
mūsų Nepriklausomos valstybės rūmo pama
tas, o 1918 m. lapkričio 23 diena mums davė 
Lietuvos kariuomenės pagrindą, — Nepriklau
somybės akto saugotoją ir garantą, tai 1923 
metų sausio 15-oji — Klaipėdos krašto, Lietu
vos dukros, atvadavimas ir jos grįžimas prie 
savo motinos Tėvynės, — laidavo Lietuvos ūkio 
pažangą, valstybės išsilaikymą ir gyvybę. Tad 
Klaipėdos krašto prisijungimą turėtume laiky
ti trečiuoju atsikūrusios Lietuvos valstybės di
džiai svarbiu istoriniu įvykiu.

Rašytinės istorijos daviniai byloja, jog dar 
prieš krikščioniškąją epochą tarp Vyslos ir 
Dauguvos upių gyveno viena tauta su savo 
gausiomis kiltimis (giminėmis), šią tautą pir
mas pamini jau I-jo š. pabaigoje romėnų rašy
tojas Tacitas. Savo veikale “Germania” jis to 
krašto gyventojus vadina aisčiais (Aestii) ar
ba aisčių kiltimis (aestiorum gentes). šis isto
rinis mūsų tautos terminas bene bus labiausiai 
priimtas mūsų mokslininkų. Kad ši tauta į Bal
tijos jūros pakraščius atsikraustė dar prieš 
Kristaus erą, patvirtina ir archeologijos davi
niai. Jais sekant, šiame krašte visą laiką gy
venta žmonių tos pačios kultūros, papročių ir 
tikybos. Kadangi istorinių laikų šaltiniai nero
do, kad šiame plote būtų buvę tautų pasikei
timas, kuris neabejotinai būtų atnešęs ir skir
tingą kultūrą, tai Tacito ir vėlesniuose raštuo
se minimi aisčiai laikytini lietuvių kilmės kil
timis ir vieninteliais šio krašto aborigenais.

Senieji prūsai, prisišlieję prie Baltijos jūros, 
vakaruose ribojosi su anapus Vislos įsikūru
siais pamarėnais, pietuose — su mozūrais, piet
ryčiuose — su sūduviais ir rytuose bei šiaurės 
rytuose (maždaug Deimenos upės ruože) — su 
lietuviais.

Daugelį šimtmečių prūsai savo žemėje ramiai 
gyveno savitu gyvenimu ir buvo mažai betruk-

Toliau 6 psl.

Lietuvos vyriausybės nariai lankosi atvaduo
toje Klaipėdoje. Iš dešinės ll-ras — J. Budrys, 
III — E. Simonaitis, IV — Krašto apsaugos mi- 
nisteris Sližys, VII — V. Sidzikauskas, Ant 
vagono laiptų viršuje stovi: pik. Čaplikas, gen. 
J. Stanaitis — kariuomenės vadas, žemiau — 
ministeris pirm. Ernestas Galvanauskas.

Lithuanian governmental members visit freed 
Klaipėda (1923).
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domi iš vakarų bei pietų. Ir tai greičiausia del 
įto, kad, visų pirma, jie tolimesniems kraštams 
nedaug tebuvo žinomi; antra, kad tie kraštai 
anuomet dar neturėjo pakankamo intereso 
skverbtis į svetimas žemes, o ypač į tokias, ku
rias jie matė esant neturtingas, ir, trečia, vo
kiečius, matyt, baimino prūsų narsa ir karingu
mas, ką jie žinojo iš prūsų kaimyninių karų su 
slavais. Be to, vokiečių ritieriškiems žygiams 
prūsų žemės gamtos sąlygos buvo taip pat nepa
trauklios. Iki X a. pabaigos prūsų santykiai su 
savo kaimynais reiškėsi veik išimtinai prekyba. 
Nežymūs ginkluoti kivirčai didesnės audros 
tarp jų nesukeldavo. Ir visa tai suprantama. 
Juk visi jie buvo maždaug vienodos kultūros ly
gio, vienodai natūralūs, skirtingų kultūrų rafi
nuotumų dar nepaliesti, lygiai primityvūs ir 
neturtingi ir, pagaliau, vienos senos tikybos 
žmonės.

šių geopolitiniai statinę Baltijos ir jos kai
mynų būsenų nebesulaikomai pajudino naujasis 
faktorius — krikščionybė.

X a. pabaigoje visa Europa, išskyrus aisčius 
ir Pabaltyje gyvenusius lybius ir estus, buvo 
priėmusi krikščionybę, ši aisčių, lybių ir estų 
pagoniškoji sala, tarytum koks magnetas, trau- 
te traukė tik kų apsikrikštijusios Europos dė
mesį. Pirmieji krikščionybės sėklų Prūsuose 
mėgino įdiegti čekų vyskupas šv. Vaitiekus ir 
vokietis misijonierius Brunonas, kaip vienuolis 
Bonifaco vardu žinomas. Jiems misija nepavy
ko: vyskupų Vaitiekų prūsai nužudė 997 m., o 
Bonifacų — sūdavai 1009 m. Abu jiedu tragiš
kai žuvo vos tik pradėję apaštalauti. Po šios 
nesėkmės per šimtų metų žymesnių bandymų 
misijonieriai Prūsuose nedarė. XIII-jo amžiaus 
pradžioje misijų žygį į Prūsus atnaujino su žy
miai geresniu pasisekimu Pamarės vienuolis 
Kristijonas. Didele ennergija ir ryžtu jis var
gais negalais pakrikštijo Pavyslio prūsus ir 
jau 1215m. nuskubėjo Romon su dviem prūsų 
kunigaikščiais. Popiežius palaimino jo žygį ir 
suteikė jam Prūsų vyskupo titulų. Nespėjęs juo 
nė apsidžiaugti, vyskupas, grįžęs į Prūsus, ne
rado nei savo sukurtos krikščioniškos bendruo
menės, nei jos pasekėjų. Kristijonui išvykus, 
prūsai, lyg kerštaudami jam už išvežtus kuni
gaikščius, nusiaubė Pamario ir Mozūni kraštus, 
krikščioniškųjų misijų bazes. Vysk. Kristijonas 
kažkodėl nusprendė prieš jėgų atsakyti jėga ir 
ieškojo talkininkų. Jam į pagalbų karštai pasi
šovė Mozūrų kunigaikštis Konradas. Jis vysku
pų apgyvendino same krašte, jam dovanojo prie 
pat Prūsų pasienio žemės plotus, ir 1228 m. jie
du sutarė ten įsteigti vokiečių pavyzdžiu ri
terių ordenų. Kadangi ši pirmoji krikščionybės 
plėtimosi bazė, paremta ginklu ir nukreipta į 
prūsus prieš juos neatsilaikė, tai vyskupas 
Kristijonas pakišo Konradui mintį ieškoti di
desnės ginkluotos pagalbos svetur. Sutarė. Ir 
taip kunigaikštis Konradas neatidėliodamas pa
kvietė savo žemėn vokiečių Marijos Mergelės 
vardu vadinamų riterių ordenų. Mes jį vadina
me kryžiuočių ordenų, o jo narius — tiesiog 
kryžiuočiais. Kunigaikštis Konradas pirmuosius 
ordeno padalinius įkurdino 1230 m. Prūsų pa
sienyje, Mozūruose, ir pavedė jiems saugoti 
krikščioniškusius kraštus nuo netikėlių.

šį kunigaikščio Konrado truparegišką ir po
litiškai neapgalvotų žygį turime laikyti didžiau
sia fataine Rytų Europoje įvykusia klaida. Ji 
amžiais pragaištingai veikė į aisčių ir lenkų 
tautų politinį formavimusi ir į Lietuvos bei 
Lenkijos valstybių išsilaikymų. Kryžiuočių pa
kvietimas atvykti į Pavyslį tai buvo Trojos ark
lys, kurį krikščionybės vardan Konradas įvedė 
į Rytų Europos angų.

Krikščionių ordenas, Popiežiaus, laiminamas 
ir Imperatoriaus remiamas, iš savo Pavyslio 
bazės 1231 metais pradėjo pulti aisčius. Jie 
skverbėti į aisčių žemes ne su krikštu, bet ug
nimi ir ginku. Ordeno pirmaujantis tikslas buvo 
žūt būt nukariauti aisčių kiltis, jų kraštų pa
sisavinti ir jame įkurti savo valstybę. Tai liu
dija ir ordeno kariavimo būdas bei taktika, ku
riuos jis čia panaudojo iš savo prityrimo šven
toje žemėje ir Vengrijoje. Užėmęs kurių sritį, 
jis kariuomens pridangoje statėsi pilį, apie jų 
apgyvendidavo kolonistus vokiečius, ir, palikęs 
atitinkamų įgulų, stūmėsi paalipsniui giliyn ir 
gilyn į aisčių žemes. Tokios pilys su savo įgu
lomis ne tik turėdavo atsilaikyti prieš vietos 

gyventojų pasipriešinimų, bet apie jas turėjo 
organizuotis visa germanizacijos mašina, bū
simos valstybės vietos admnstracinis centras. 
Dažniausiai prie tokių pilių buvo atgabenami 
vokiečių vienuoliai, kurie, pavergtųjų žmonių 
rankomis pasistatę vienuolynus, stengėsi apy
linkę apkrikštyti ir sėti aisčių tarpe germanų 
sėklų. Tokiu būdu šios rūšies pilys, vokiečių 
kolonistai ir vienuolynai tapo pirmaisiais Prū
sų žemės germanizacijos lizdais.

Ir taip kryžiuočiai turėjo pašvęsti net pen
kiasdešimt metų, kad nukariautų palyginamai 
ne taip jau didelį Prūsų žemės plotų. Prie Ne
muno ordenų sustabdė jau tuo metu apvienyta 
Lietuvos valstybė, čia kryžiuočių ordenas pra
dėjo savo antrąjį didįjį karų laikotarpį, kuris 
baigėsi Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto 
pergale 1410 m. Žalgirio mūšyje.

Atrodė, kad ši pergalė turėjo natūraliai at
nešti kryžiuočių nukariautoms lietuvių žemėms 
išsilaisvinimų ir kad Vytautas jas prijungs prie 
tuomet jau galingos Lietuvos valstybės ir tuo 
būdu tvirtai pastos kelių vokiečių veržimuisi 
į Rytus. Deja, taip neįvyko. Po ilgų derybų su 
ordenų Vytautas pasileido> į kompromisinę poli
tikų ir 1422 m. Melno taika jis ordenui paliko 
visų Mažųjų Lietuvų su Klaipėdos kraštu imti
nai. ši sutartis mum,s nemaloniai primena Kon
rado žygį: jei vienas vilkų iššaukė iš miško, 
tai antras, kai buvo gera proga, to vilko į miš
kų neišgujo. Matyt, šiam mūsų istorijos skau
džiam įvykiui didžiausios įtakos turėjo ta ap
linkybė, kad Vytautas tuo metu visų savo po
litinį svorį buvo nukreipęs į Rytus. Be to, jis, 
matyt, giliau nebuvo įžvelgęs į kryžiuočių poli
tikų, jos siekiamus tikslus bei kėslus. Pagaliau, 
turime priimti ir labiausiai galimų hipotezę, kad 
Vytautas iš savo politinių planų Mažosios Lie
tuvos niekad nebuvo išbraukęs ir, susitvarkęs 
Rytuose, visa savo jėga būtų atsigręžęs į Va
karus. Tai gana ryškiai liudija jo karų strate
gija ir jo keli pareiškimai, padaryti derybų 
proga su ordenų.

Vokiečių galybei po I-jo Didžiojo karo subraš
kėjus, po ilgos tautų vergijos išaušo tautų ap
sisprendimo aušra. Wilsono 14-kos punktų de
klaracija giliai įsmigo į pavergtųjų tautų pro
tus ir širdį. Ji buvo labai svarbiu ginklu tau
tinėms revindikacijoms.

1919 m. Versalio taikos konferencijoje Lietu
vos vyriausybė ir Mažosios Lietuvos Taryba 
savo memorandumais reikalavo atitaisyti lie
tuviams padarytas istorines skriaudas ir Ma
žųjų Lietuvų prijungti prie Lietuvos Respub
likos. ši problema Lietuvai buvo gyvybinė, Vo
kietijai — svarbi, o Lenkijai — labai intriguo
janti. Tuo tarpu Santarvės valstybėms Maž. 
Lietuvos klausimas buvo labai nelauktas, sve
timas ir iš pradžių politiškai labai neįdomus. 
Todėl jos be didesnio įsigilinimo stengėsi ne 
problemų spręsti iš esmės, bet žiūrėjo kaip ga
lima greičiau jos nusikratyti. Akivaizdoje to
kios padėties pretendentai Versalio taikos kon
ferencijoje ir aplink jų sukėlė aršių politinę ir 
diplomatinę akcijų. Joje labiausiai reiškėsi Lie
tuva ir Lenkija. Vokietija stovėjo kiek atokiau. 
Kiekvienas pretendentas stengėsi Santarvės 
valstybių atstovams įrodyti savo reikalavimų 
teisingumų, šiose varžytinėse labai negarbingų 
rolę vaidino lenkai. Neturėdami nei teisinių, 
nei istorinių nei tautinių argumentų savo re
vindikacijoms į Mažųjų Lietuvų paremti, lenkai 
darė visa, kad šis kraštas netektų Lietuvai. Jie 
baiminosi, kad apjungusi visas savo kiltis Lietu
va netaptų stipria kaimyne, kuri drąsiai pasto
tų kelią lenkų grobuoniškai politikai, šią raiz
gią problematiką Versalio taikos konferencija 
išsprendė, matyt, vadovaudamasi kompromisu. 
Konferencijos pirmininkas Clemenceau, atsaky
damas į vokiečių vyriausybės pastangas dėl 
Versalio sutarties, kiek tai liečia Mažosios Lie
tuvos likimą, pareiškė:

“Susijungusios ir susitarusios valstybės ne
sutinka pripažinti, kad Klaipėdos krašto atida
vimas prieštaraująs tautiniam principui. Kal
bamasis kraštas visada buvo lietuviškas, jo 
gyventojų dauguma kalbos ir kilmės atžvilgiu 
yra lietuviai. Tas faktas, kad Klaipėdos mies
tas didžia dalimi yra vokiškas, negalėtų patei
sinti viso krašto palikimo Vokietijos suverenu
me, ypač jau dėlto, kad Klaipėdos uostas yra 
vienintelis Lietuvos išėjimas į jūrų.

Nutarta, kad Klaipėda ir aplinkinis kraštas 
bus perduoti susijungusioms ir susitarusioms 
valstybėms, nes lietuvių teritorijos statutas dar 
nėra nustatytas.”

Tokioje dvasioje ir buvo suredaguotas Ver
salio taikos sutarties 99 straipsnis.

Savotiškai suktas sprendimas: kiekvienam 
pretendentui duoti šį tų, bet kartu nei vieno iš 
jų pilnai ir nepatenkinti. Lietuvai tik blankiai 
pažadėjo Klaipėdos kraštų, Vokietijai jį atkir- 
po, bet kartu jai paliko kitas Rytprūsių žemes, 
o Lenkijai įteikė labai aštrų politinės pr esi jos 
prieš Lietuvų ginklų.

Įsigaliojus Versalio sutarčiai, 1920 metų va
sario 13 d. Klaipėdos krašto valdymų perėmė 
santarvininkų atstovas gen. Odry, o 1921 m. ge
gužės 1 d. jį pakeitė Petisne kaip krašto ko
misaras.

Santarvininkai, nesuprasdami gyvybinių kraš
to interesų ir nesusivokdami vietos politikoje, 
jį nesulaikomai vedė prie ekonominio ir poli
tinio chaoso. Santarvininkų mandataro suda
ryta vokiška Krašto Direktorija ne tiek rūpi- 
nosikrašto gerbūviu, kiek vokiškąja politika. 
Lietuviai prie krašto valdymo nebuvo prileisti. 
Dabar jie buvo labiau skriaudžiami negu kai
zerio laikais. Prekyba ir pramonė smuko, ne
darbas didėjo, germanizacija plito, o lietuvybė 
kentėjo. Prislėgtų krašto būklę vis labiau pra
dėjo drumsti freištatininkai ir lenkų agentai. 
Krašto padėtis pasidarė nepakenčiama. Susi- 
pratusieji vietos lietuviai pradėjo būkštauti dėl 
krašto likimo. Jiems santravininkų laikysena 
atrodė vis labiau įtartina. Santarvininkai vis 
daugiau pradėjo palaikyti lenkų peršamų idėją 
Klaipėdos kraštą padaryti “freištatu”. Norėda
mi tokiai pražūtingai idėjai užbėgti už akių, 
krašto ūkininkai, su Martynu Jankumi prieša
kyje, Šilutėje sudarė Maž. Lietuvos gelbėjimo 
komitetą. Jis 1923 m. sausio 9 d. paskelbė mani
festų, deklaruodamas imąs krašto valdžią į savo 
rankas, atstatąs esamąją Krašto direktoriją, 
suteikiąs politiniams kaliniams amnestiją ir 
garantuojąs abiejų kalbų lygybę. Komitetas tą 
pačią dieną pavedė sudaryti naująją Krašto di
rektoriją dideliam krašto lietuviui kovotojui 
E. Simonaičiui. Dauguma krašto gyventojų šį 
manifestą sutiko džiaugsmingai. Freištatinin
kai, tokio netikėto įvykio užklupti, nesusigaudė 
padėtyje ir organizuoto pasipriešinimo neparo
dė. Gelbėjimo komitetui liko susidoroti su Pe
tisne ir jo sudaryta valdžia. Komitetui į pagal
bą atėjo Maž. Lietuvos sukilėliai, kuriems va
dovavo Jonas Budrys, dabartinis Lietuvos Ge
neralinis konsulas New Yorke. — — — —

(Atvadavimo žygį vaizdingai aprašo pats J. 
Budrys savo atsiminimuose, kurių pluoštą 
spausdiname šio LD nr. 8-me puslapyje. Red.)

(Petisne su savo įgula iš Klaipėdos išvykus) 
...reikėjo tarptautinės teisės požvilgiu Klaipė
dos krašto prisijungimą prie Lietuvos Respub
likos įteisinti. Tai buvo ilgas ir sunkus darbas, 
jei nepasakyti tikroji kova, tarp Lietuvos vy
riausybės ir santarvininkų, šį darbą labai kliu
dė lenkai. Jie užsispyrę reikalavo sau toli sie
kiančių teisių uoste ir Nemune. Pagaliau po 
daugiau negu metus trukusių derybų, ir tik iš 
jų nušalinus lenkų pretenzijas, Lietuvos vyriau
sybė ir santarvininkai susitarė. 1924 m. gegužės 
8 d. Paryžiuje buvo pasirašyta Klaipėdos kon
vencija, kuri tarptautiiškai įsigaliojo tik 1925 
m. rugpiūčio 25 d. Derybų metu, iki konvencija 
įsigaliojo, kraštas buvo valdomas pagal Lietu
vos vyriausybės 1923 m. gegužės 7 d. paskelb
tus laikinuosius nuostatus.

Klaipėdos konvencijos statutas kraštui sutei
kė Lietuvos valstybės suverenume demokrati
niais principais paremtą autonomiją įstatimda- 
vystės, administracijos, teismų ir finansų sri
tyse. Klaipėdos uostas paverstas tarptautinio 
režimo uostu. Nemuno tranzitas taip pat su- 
tarptautintas.

Vargų vargais po daugiau kaip 550 metų ger
maniškos vergijos Klaipėdos kraštas, grįžęs 
prie savo motinos Lietuvos, surado savo natū
ralią paskirtį ir prasmę. Iki šiol neturėdamas 
natūralaus užnugario ir būdamas mažyte dalimi 
didelio ir svetimo kūno, jis ekonomiškai ir kul
tūriškai merdėjo. Dabar gi kraštas pražydėjo 
visomis savo dvasinėmis ir materialinėmis ga
liomis. Tai vaizdžiai rodo ir įtikinančiai byloja 
per 15 laisvės metų padaryta pažanga ir pa
siekti gražūs lietuviškojo darbo vaisiai.
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Kun. Norbertas Pakalnis, Brooklyno lietuvių Apreiškimo par. klebonas, 
atšventęs 50 metų kunigystės jubiliejų. .. Foto Vyt. Maželis

Rev. N. Pakalnis recently celebrated his 50th anniversary of priesthood.

PRO PATRIA ET ECCLESIA
Kun. Norberto Pakalnio, Brooklyno Apreiškimo par. 

klebono auksinio kunigystės jubiliejaus proga

Kun. Norbertas Pakalnis gimė 
1888 spaulio 29 šiaur. vakarų Aukš
taitijoje, tarp Zarasų ir Molėtų, A- 
nykščių ir Linkmenų. Paaugęs mo
kėsi Liepojuje ir Rygoje, o brandos 
atestatų įsigijo Maskvoje. Pasirin
ko kunigo pašaukimų, stodamas į 
žemaičių kunigų seminarijų Kaune.

Kauno kunigų seminarijoje nuo 
“Aušros” laikų (1883-1886) stiprėjo 
lietuviškoji dvasia ir tautinis judė
jimas. Iš šios seminarijos jau buvo 
išėję tokie lietuviškos dvasios ža
dintojai ir stiprintojai, kaip kun. 
Pakalniškis—Dėdė Atanazas, kun. 
Juozas Tumas-Vaižgantas, kun. A. 
Dambrauskas—Adomas Jakštas.

Maždaug tuo metu ir abiturientas 
N. Pakalnis įstojo į žemaičių kuni
gų seminarijų, kurios rektorium ne
trukus (1909) buvo paskirtas Petra
pilio dvasinės akademijos prof. kun. 
Jonas Mačiulis, jau pagarsėjęs Lie

tuvos atgimimo dainius Maironis, 
kuris galutinai sulaužė seminarijos 
tradicijas viešomis progomis varto
ti lenkų kalbų. Kun. N. Pakalnis, 
dar ir dabar, po 50 metų, labai švie
siai prisimena garbingųjų savo rek
torių. Jo auklėtinis klierikas Pakal
nis į kunigus įšventintas vysk. Gas
paro Girtauto 1912 m. gegužės 27 d.

1962 m. atšvęsta kun. Pakalnio 
50 metų kunigystės jubiliejus.

Ilgas lir turiningas tauraus gany
tojo metų tarpas. Įdomu pažvelgti 
bent į kai kuriuos momentus. O jų 
būta apsčiai ir įvairių. Sukakties mi
nėjimo leidiny išspausdinta gražiai 
parašyta kun. N. Pakalnio biografi
ja pasakoja, kad pirmuosius trejus 
metus jaunam kunigui teko apašta
lauti garsioje Anykščių parapijoje. 
Vėliau buvo paskirtas Utenos par. 
vikaru ir miesto mokyklos kapelio

nu. Mokykloje turėjo tikybos ir lie
tuvių kalbos pamokas, būrė aplink 
save jaunimų, slaptai telkė mokslei
vius ateitininkus, kurie prieš trejus 
metus buvo pradėję organizuotis, 
vadovavo kaimo jaunimui — pava
sarininkams, steigė parapijoje švie
timo draugijas, platino lietuviškųjų 
spaudų.

Kilus pas. karui, 1915 m., kun. N. 
Petkaus kviečiamas, išvyko į JAV.

J. A. V-se kun. N. Pakalnis bus 
dviem atvejais. Po šešerių metų pir
mo buvimo jis grįš į Lietuvų. Svajo
jęs Nepriklausomoje įsikurti, grįš į 
jų, deja, beveik tik “paviešėti”.

Pirmaisiais Amerikoje metais 
pradžioje buvo paskirtas Apreiški
mo parapijos vakaru. Naujai atvy
kusiam nelengva buvo prisitaikyti, 
o ypač kad jauna, vos prieš dvejus 
metus įkurta parapija, irgi turėjo 
rūpesčių, ir gyvenimas neplaukė 
vaga kaip reikiant. Išvyko į Maine 
valstybėje be lietuvio kunigo Lewin- 
stonų, kuriame spietėsi nemažai

Nukelta į 17 psl.

Kun. Norbertas Pakalnis sveikina
mas Brooklyno vyskupo.

Rev. Norbert Pakalnis greets the 
Bishop of Brooklyn. Rev. Pakalnis 
recently celebrated his golden an
niversary of his priesthood.
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JONAS BUDRYS

1. Artinamės prie Klaipėdos miesto
1923 m. sausio 12 d. jau temstant 

prisiartinome prie Klaipėdos. Mūsų 
raitieji savanoriai, Labučio vado
vaujami, jojo pirmieji. Nuo Kruken- 
Gerge kaimo kalnelio jie išvydo 
miestų. Ir nedidelis 20 raitelių bū
rys nesusilaikė — leidosi pirmyn, 
bandydami miesto gynėjus. Ilgai ne
teko laukti — pasigirdo šautuvių 
šūviai, kiek vėliau sutarškėjo kulko
svaidžiai. Mūsų raiteliai neskubėda
mi pasuko į dešinę ir, padarę ratų, 
grįžo, šaudymas iš miesto pusės tę
sėsi dar 10-15 minučių, buvo nervin
gas ir gynėjams beprasmis. Užtat 
mums padėjo susiorientuoti. Kul
kosvaidžių ugnis ėjo iš kelių dvarų: 
Goetzefen, Althof, Smeltės prie
miesčio ir fanieros fabriko ties 
Dangės upe. Mūsų uždavinys buvo: 
atsiekti tikslų su kuo mažiau aukų 
tiek sau, tiek priešingai pusei. Ne
noriu net vadinti kitos pusės prie
šu. Kų gi kalbi tie prancūzų kariai, 
patekusieji į Klaipėdų? Kokie jų 
tėvynės interesai buvo čia paliesti? 
žinoma, jie — kariai ir, kol negaus 
kito įsakymo, ginsis. Tad aš ir no
rėjau užtęsti laikų. Jau anksčiau 
pasitariau su nusimanančiais poli
tikoje — jų tai patarimas ir buvo: 
apgulkite klaipėdų, duokite laiko 
susižinoti signatarų valstybėms tarp 
savęs, gal jie patys sukilimo aki
vaizdoje nepanorės dar daugiau 
komplikuoti padėties. Ir man pa
čiam atrodė, kad nereikia pažeisti 
didelės valstybės garbės, nes tuo 
gali būti pastatyta į pavojų ir visos 
Lietuvos egzistencija — Lenkijai 
galėjo būti duotas sutikimas įmar- 
šuoti į Lietuvų.

žygiavome visų dienų, žmonės 
buvo ne tik pavargę nuo žygio, bet 
sušalę ir nevalgę. Liepiau sustoti. 
Kruken-Gerge farmoje įkūriau savo 
štabų. Pirmos rinktinės vadui sava
noriui Aukštuoliui įsakiau paskirs
tyti kuopas ir nakties tamsumoje 
prieiti kuo arčiau miesto. Saulsio 
13 d. apie 3 vai. ryto kuopos užėmė 
savo vietas, ir miestas buvo galuti
nai apgultas. Vienintelė galimybė 
iš jo išvykti buvo jūra ir marės, nes 
mes savo žinioje neturėjome nei 
laivų, nei pakankamai žmonių už
kirsti keliui per jūrų. Tuo tarpu 
turėjome apie 600 vyrų, paskirstytų 
į 5 kuopas. Priešingoji pusė buvo 
gausesnė ir daug geriau apginkluo
ta. Prancūzų dvidešimt pirmas ba
talionas nors ir buvo nepilnas 
(200 žmonių ir apie 30 karininkų), 
bet puikiai apginkluotas. Vien tik 
moderniškų kulkosvaidžių turėjo 
daugiau kaip 40. Iš 400 žandarų tik 
apie 60 buvo išmėtyti po kraštų. Ki
ti gi buvo sutraukti į Klaipėdų ir 
apgyvendinti kareivinėse. Tai vis 
buvusieji vokiečių armijos kariai, 
apginkluoti šautuvais ir kulkosvai
džiais. Kaip vėliau paaiškėjo, iš vo
kiečių gyventojų, prancūzams į pa
galbų pasisiūlė savanoriai ir buvo 
priimti, apginkluoti ir priskirti kaip 
pagalbinė policija. Policija su 
jo<s direktorium Cornelium prieša
ky, buvo vadovaujama majoro Tu- 
beux, kuris ir rūpinosi miesto gyni

mu. Tų naktį padiktavau laiškų 
prancūzų komisarui Petisne, kuria
me išdėsčiau sukilimo priežastis ir 
prašiau atitraukti gynėjus į karei
vines, kad išvengtume kraujo pra
liejimo. Prie laiško pridėjau vienų 
“Manifesto” egzempliorių ir keletu 
spausdintii proklamacijų prancūzų 

kalba į prancūzų karius. 
Proklamacijose buvo bu
vo išdėstyta, kad mes 
prieš jus nieko neuri- 
me ir kariauti nenori
me, mūsų siekis yra 

pašalinti provokiškų Steputat di
rektorijų.

2. Siunčiam žmones derėtis

Sausio 13 d. apie 4 vai. ryto mū
sų “parlamentarai”, du jauni vyru
kai klaipėdiečiai Kavolis ir Gervi
nąs, su balta vėliava sustojo ties 
•spygliuotų vielų tvora, kuria gynė
jai jau suspėjo aptraukti savo pozi
cijų silpnesnes vietas.

Mūsų pasiuntiniams buvo iš gy
nėjų pusės nurodyta vieta ties til
tu per Dangės upę prie fanieros 
fabriko, kur jie buvo įleisti.

Apie rytų gautas pranešimas iš 
dešinio sparno, kad ten, ties Giru
liais, susispietė naujas savanorių 
būrys, apie 40 žmonių, kuris jau pa
sidavė vieno tarnavusio kariuome
nėje savanorio žiniai.

Tas savanoris, pasiėmęs vadovy
bę, parodė iniciatyvų ir matydamas, 
kad ties Giruliais keli kiometrai li
ko neapstatyti žmonėmis, pats pa
skirstė savo negausų būrį į sargy
bas.

Pagyriau tų sumanų vyrų, patvir
tinau įsakymu naujų 6-tų kuopų, pa
skirdamas jį jos vadu, ir pasiun
čiau jam visus naujai atėjusius sa
vanorius. Iš vienos kairiojo sparno 
kuopos gautas pranešimas, kad ten 
mirštamai pašautas priešo žvalgas. 
Centrinėje kuopoje įvyko susišau
dymas, ir buvo nukautas vienas sa
vanoris — pirma mūsų auka.

Iš centro apie 10 vai. ryto gautas 
pranešimas, kad ten pasirodė apie 
40 žmonių neva geležinkelio linijos 
taisyti. Kuopos vadas spėja, kad — 
apkasų kasti. Turėdamas įsakymų 
tik apgulti ir tik gintis, bet ne šau
dyti patiems, klausė, kų daryti. Te
lefonu įsakiau paleisti keletu šūvių, 
bet ne į žmones, tik pagųsdinti. To 
pakako — darbininkai išsibėgiojo 
ir daugiau nebegrįžo.

3. žinios apie Bajorų stoties 
paėmimą

Jau iš nakties pradėjo smarkiai 
šalti. Mes gavome 6 kulkosvaidžius. 
Atvyko iš bajorų pas mus į štabų 
Erdmonas Simonaitis, lydimas ūki
ninko Dovilo ir kažkokio unifor
muoto Klaipėdos policijos komisa
ro, kuris kalbėjo lietuviškai.

Klausiu:
— Erdmonas, kur gavai sau ad

jutantų, ar tai lietuvis?
— Ne, vokietis štelgeris — Šilu

tės komisaras.
čia Simonaitis papasakojo man 

Bajorų stoties paėmimo smulkme
nas.

Simonaitis sausio 11 d., paėmęs 
25-28 savanorius, nuėjo į Bajorų 
stotį. Mūsų savanoriai rado stotį 
užimtų žandarų, kurie turėjo 2 kul
kosvaidžius. Su žandarais buvo Ši
lutės apskrities policijos komisaras 
ir prancūzų prefektas, leitenantas 
Line, kurie gerai pažinojo Simonai
tį. Line, pamatęs prisiartinantį bū
rį, įsakė pradėti ugnį. Komisaras 
jau besiruošiantiems policininkams 
vokiškai surėkė: “Halt! Nešauti” 
Line rėkė štelgeriui: “Aš jus ati
duosiu teismui, aš jus nušausiu!”

KLAIPĖDOS MIESTO PAĖMIMAS
Iš Jono Budrio, vyriausio Klaipėdos

Jis rėkė vokiškai žandarams: “šau
ti, šauti!” Pats metėsi prie kulko
svaidžio,norėdamas šauti, žandarai 
klausė savo, jiems artimesnio, va
do ir prancūzų leitenanto prie kul
kosvaidžio neprileido. Policijos ko
misaras gi tuo nepasitenkino, bet 
saliutavo Simonaitį kariškai ir pra
tarė vokiškai: “Ich gratuliere, Herr 
Landespresident” (Sveikinu, ponas 
krašto prezidente — taip tituluoda
vo krašte Direktorijos pirmininkų). 
Line visai nustojo pusiausvyros, 
pradėjo kolioti štelgerį — “Išdavi
kas, su jumis bus atsilyginta...” Tas 
gi ramiai, bet garsiai, kad polici
ninkai girdėtų, tarė Linei: “Mes, 
vokiečiai ar lietuviai, -— šio krašto 
gyventojai, čia gimę, čia užaugę, 
gyvenome iki šiol drauge ir turė
sime gyventi ateityje. Jūs gi čia 
svetimi, kaip atvykote, taip ir iš- 
vyksite. štai kodėl mes, klaipėdie
čiai, negalime vienas į kitų šauti.”

Toliau, kreipdamasis į policinin
kus. tarė: “Pasveikinkite ponų pre
zidentų.”

Policininkai sumušė užkulniais ir 
saliutavo.

Simonaitis paleido Line, tarda
mas: “Vyk į Klaipėdų ir pranešk 
Petisne, kų matei. Su prancūzais 
patys nepradėsime, bet jei teks — 
ginsimės.” Simonaitis, palikęs sto
ties komendantų lietuvį, atidavė 
policijų jo žinion, o komisarų štel
gerį paėmė su savim.

štelgeris, girdėdamas tų Simonai
čio atpasakojimų man, šypsojosi ir, 
matyti, jautėsi neblogai.

Aš paspaudžiau jam rankų, tarda
mas: “Bravo, komisare, taip tuni 
galvoti visi šio- krašto žmonės, ir 
viskas bus gerai.”

-— Bus gerai, — pakartojo ir jis 
lietuviškai.

Siimonaitį aš irgi informavau apie 
padėtį ties Klaipėda, ir jis automo
biliu, kurį mes naktį atėmėm iš po
licijos, štelgerio ir Dovilo lydimas, 
išvyko į Šilutę ten organizuoti Di
rektorijos ir, kol Klaipėda bus pa
imta, iš ten valdyti kraštų, kuris 
jau visas buvo laisvas.

4. Grįžta mūsų pasiuntiniai.

Apie 11 vai. 30 min. rytų toje pa
čioje vietoje, kur mūsų siųstieji du 
vyrai perėjo linijų, buvo pastebė
tas sujudimas. Pasirodė mūsų par
lamentarai: atsidarė spygliais ap
tverti ožiai-vartai, ir vyrams nuo 
akių buvo nuimti raiščiai. Man tele
fonu buvo pranešta apie jų pasiro
dymų. Turiu pasiaiškinti, jog mūsų 
-specialistai pasinaudojo krašto te
lefono linijomis, pritaikė ir įrengė 
mums telefono linijas, o vielas, jun
giančias miestų su ežeru, nukirto ir 
nutraukė susisiekimų.

Atsakymas, kuris buvo atneštas, 
iš esmės nebuvo jokis atsakymas.

Tai buvo delsimas.
“Aš jokios galios nebeturiu, nes 

karo veiksmams prasidėjus, civilinė 
valdžia perdavė visų galių i karo 
vado- rankas — prašau kreiptis į 
jį.“ — maždaug tokiais žodžiais at
sakė Petisne.

Mūsų gi pasiųsti vyrukai atpa
sakojo, kad juos nuvedė į “Memeler 
Dampfboot” — vokiško dienraščio 
— redakcijų, kur atvyko Petisne ir 
dar keli karininkai. Pasiuntiniams 
nenorėjo rodyti nei profektūros, nei 
kareivinių, todėl juos atvedė į neu
tralia vietų.

Mes buvome jau įpykę, šeši jau

krašto sukilimo vado, atsiminimų

nuoliai savo iniciatyva popietiniu 
laiku apleido sargybų Girulių rajone 
ir pradėjo šliaužti miesto ink. Juos 
pastebėjo prancūzai ir paleido ugnį 
iš šautuvų ir kulkosvaidžių. Du bu
vo vietoje nušauti, kiti atšliaužė su
žeisti. Ta žinia pasiekė mane vė
liau, nes toje vietoje neturėjome 
telefono.

Dar tos žinios neturėdamas, aš 
pasiunčiau kitų laiškų Petisne;

“Jūsų dalykas perduoti, kam rei
kia. Visas kraštas jau mūsų ranko
se, ir tai be pasipriešinimo; man 
pavesta paimti miestų, ir jis bus 
paimtas. Jei bus kraujo praliejimo 
— kaltė ne mūsų”.

5. Pasiruošimas puolimui

Sausio 13 d. naktį daviau telegra
fu įsakymus II grupės vadui Kalvai
čiui į Šilutę: “Atsiųskite visus lais
vus vyrus pas mane.”, ir III grupės 
vadui Bajorui į Pagėgius: “Palikite 
vietoje, kiek reikia, ir paskirkite 
pavaduotojų. Pačiam su kiek gali
ma didesniu skaičium įsakau at
vykti į Goetzefen dvarų ir užimti 
barų”. Sausio 14 d. 3 vai. ryto iš 
Bajoro gauta telegrama: “Bus išpil
dyta. Atvyksiu su dviem kuopom.”

Iššaukiau juo-s dėl to, kad visos 
mano jėgos tebuvo tos šešios kuo
pos, maždaug 680 žmonių. Kuone 
pusė jų buvo moksleivių ir ūkinin
kų, patriotingai nusiteikusių ir pa
siryžusių, jei reikia, žūti, bet su la
bai mažu kariniu pasiruošimu.

Įeiti su jais į miestų būtų galima. 
Bet įėjus teks užimti kelis titltus, 
geležinkelio stotį, uostų ir šiaip iš
skirstyti po miestų. Iš to skaičiau 
negalima palikti rezervų, o jau jo
kiu būdu nebus kuo pakeisti pavar
gusių žmonių. Turėjau tris ir pusę 
kuopos kariškai išlavintų savanorių, 
o viena, pati geriausia, buvo pas 
Bajorų Pagėgiuose. Šilutėje buvo 
nedaug mūsų vyrų ir taip pat mažai 
patyrę. Abi tos grupės jau atliko 
savo uždavinį.

Sausio 14 d. aplankiau Astupėno, 
Streneko ir Noreikos kuopas, žmo
nės tik kai kur galėjo užeiti po 
stogu pasišildyti. Daugiausia lau
ke šalo. Prie tokio šalčio ilgai tęsti 
negalima. Trečių valandų popiet iš
šaukiau I rinktinės vadų Aukštuolį 
ir čia pat paskyriau puolimo valan
dų, perdaviau raštu operatyvinį įsa
kymų ir aptariau visas smulkmenas. 
Apie puolimo eigų kuopos turėjo 
informuoti mane, kol galima, tele
fonu.

Iš tos dienos įvykių verta paminė
ti pasirodymų marėse keleto garlai
vių, plaukusių į Vokietijų su pabė
gėliais. Ne mūsų interesas buvo 
jiems sukliudyti pabėgti — juo 
daugiau pabėgs — juo geriau. Tarp 
jų pabėgo Direktorijos pirmininkas 
Steputat, policijos direktorius Cor
nelius ir eilė kitų.

Apie 2 vai. po pietų iš Šilutės at
vyko apie 60 vyrų. Jų vadas ir jo 
padėjėjas, abu amerikiečiai, Z. 
Zamkus ir a.a. St. Darius, vos spė
ję atraportuoti atvykimų, sėdo prie 
stalo ir tuoj iš nuovargio užmigo.

Apie 7 vai. vakaro visi jaunesnie
ji vadai paliko štabų, kiekvienas 
grįždamas į savo vietų. Turėdamas 
galvoj, jog visų naktį teks budėti, 
liepiau savo pagelbininkams pailsė
ti. Aš su savo pavaduotoju Pranu 
Klimaičiu išėjome į laukus pakvė
puoti oru. šaltis truputį sumažėjo,

Toliau 16 psl.
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Kotryna
Qrigaityfe

K. Grigaitytė-Graudienė, Newark, N. J., lai
mėjusi “Draugo” poezijos konkurso tūkstančio 
dolerių premiją už rinkinį “Rudens sapnai”.

K. Grigaitytė yra išleidusi šias poezijos kny
gas: Akys pro vėduoklę, 1937, Paslaptis, 1950, 
širdis pergamente, 1956..

1962 išėjo novelių rinkinys Veidu prie žemės.

Grigaitytės lyrika, nesiveržusi į literatūros 
avangardą, iki šiolei žavėjo moteriškos širdies 
jautrumu ir nemeluoto jausmo kupinumu. Jos 
spontaniškai ištryškę posmai skamba grakščiai 
ir žaismingai. Jos dainingieji “Na, tai kas!” ir 
“Išdykęs rudenėlis” yra tapę vienomis iš popu
liariausių solo dainų.

šalia šelmiškų, nerūpestingų ar melancholija 
nudažytų mergautinių godų, šalia kūdikiško 
švelnumo religinių posmų Grigaitytės poezijoje 
užtinkame ir žmogiškąja egzistencija susirūpi
nimo bei sursum corda šaukiančių žodžių.

Grigaitytei svetimas betikslis klaidžiojimas 
pasąmonės labirintuose bei poetinė blasfemija.

Neatsisakydama savo poetinio veido, atremto 
į lietuvių poezijos tradicijas, “Rudens sapnuo
se” Krigaitytė daugelyje vietų išeina iš keturei
lių ir apskritai posmų, įvardžiuose pasiekia stip
raus įspūdžio, formoje brandaus meniškumo.

Poetess K. Grigaitytė-Graudienė, winner of 
the $1000 poetry prize, sponsored by the Lith. 
daily “Draugas”, for her collection of poems 
“Dreams of Autumn”.

Foto Vytautas Maželis

POETUI

Kodėl liūliuojate mane
Ant rankų laiko
Ir slepiate šešėliuos juodą paukšti 
Dabar, kada pavasario glėby 
Atbunda daigas
Ir žiedas saulėj keliasi į aukšti.

Už ką jūs mylite mane 
Taip vienišą ir tylų?. — — — 
Aš neturiu nei deimantų, nei rūmų. 
Tiktai, tiktai--------
Vidurnakti kurčiam, 
Kada širdis prabyla, 
Veltui ieškosite ribos 
Jos žodžių amžinumui.

Kalnuos upeliai gal išseks, 
Žydėje obelys nudžius 
Miglotuos kloniuos, 
Gi rūstūs vėjai 
Dainą mano neš 
Į nenužydinčius sodus, 
Į neišsenkančias upes!

TIKTAI ŠEŠĖLIS

AŠ NIEKAD NEBUVAU
NEI GULBĖ, NEI LAKŠTINGALA.
BUVAU TIKTAI ŠEŠĖLIS,
KURIS PRAEINA IR NEGRĮŽTA — 
ŠEŠĖLIS, KURS BUČIUOJA ŽIEDUS, 
NUBRAUKIA RASĄ.
TEBŪNA MAN ATLEISTA, 
JEI SUŽEIDŽIAU KĄ NORS 
BUČIUODAMA...
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Kongrese aktyviai dalyvavo — vadovavo plenumo posėdžiams P. L. Ben
druomenės pirmininkai (iš kairės): J. Jasaitis —L. B. CV pirm., St. Barz- 
dukas — Tarybos pirm, ir dr. P. Sungaila — Kanados LB pirm.

Lithuanian community leaders in the U. S. and Canada during the Cul
tural Congress in Chicago. Foto A. Gulbinskas

SAVAJA DALĮ ATLIKOME
Ben. Babrausko, kongresui rengti komiteto nario,

Kreiptasi, žinoma, ne tik įvyres- 
niuosius, bet ir į jaunesniuosius, 
jeigu 1920-30 metų kartos žmonės 
mūsuose vis dar tebelaikomi tais 
jaunaisiais.

Spaudoje iškeltas nemalonus 
dalykas — vienu metu su kongresu 
vykęs studentų suvažiavimas už 
kongreso ribų. Ir čia komitetas ne
kaltas: studentai buvo kviesti rink
tis kongreso rėmuose, tačiau jie pa
reiškė šiemet, norėdami sugyvinti 
New Yorko studentų veiklų, būti
nai turį suvažiavimų rengti New 
Yorke. Vis dėto iš New Yorko jiems 
nieko neišėjo, ir jie susirinko Chd- 
ciagoje, tik, deja, ne lietuviškame 
Jaunimo Centre, o amerikiniame 
viešbutyje...

Kongresas pavyko geniau, negu 
tikėtasi, visų pirma dalyvių gausu
mu. Vargu kur kitur ir ateityje bus 
įmanoma suorganizuoti šios rūšies 
kongresų: tik Chicaga gali sutrauk
ti tiek žmonių. Ogi skirtumas dide
lis, ar sekcijos posėdyje dalyvauja 
10, ar 100 asmenų. Juk iš keliolikos 
klausytojų sunku būtų sulaukti to
kio entuziazmo, kuris po Pr. Skar
džiaus paskaitos ištraukė tūkstan
tinę: — Prašau priimti mano aukų 
lituanistiniam mokslo darbui.

Deja, reikia pripažinti, kad Jau
nimo centro patalpos buvo per ma
žos. Sprendžiant iš I-jo kongreso 
dayvių skaičiaus, kur pvz. literatū
ros sekcija susilaukė pusšimčio da
lyvių, dabar paimta kambarys, kur 
gali tilpti šimtinė, bet kai atsilan
kė per 150 dalyvių, tai bent trečda
lis turėjo likti už durų. Panašiai 
buvo ir lituanistikos mokslų sekci
joje.

Turiningi ir aktualus pranešimai 
buvo pakankama atrakcija, nekal
bant jau apie pagrindinę dr. Jono 
Griniaus paskaitų, kuri nuolat buvo 
pertraukiama gausių plojimų, o jos 
pabaigų lydėjo gal penkių minučių 
ovacijos. Ir vis dėlto, kaip ir kiti 
kongreso dalykai, taip ir ši paskaita 
spaudoje susilaukė skirtingų verti
nimų. Kai viename dienraštyje pa
rašyta, jog ji buvusi ne visai tak
tiška, kitų dienų čia pat ji žinomo 
daktaro išgiriama, prikišant redak
cijai, kodėl ji nespausdinanti tos 
paskaitos ištisai.

Gal kai kam galėjo atrodyti “ne
taktiškas” prelegento priekaištavi
mas tam tikros kategorijos tautie
čiams dėl per didelių ištaigų. Ta
čiau žinant mažų lietuviškos kny-

Pabaiga 12 psl.

pasisakymas

Reikšmingiausias Maironio metų 
įvykis mūsų kultūriniame gyveni
me, be abejonės, buvo Kultūros 
Kongresas, šio įvykio reikšmingu
mų spaudoje iškėlė keletas laikraš
tininkų, kurių vaidmuo juoba pažy
mėtinas, kadangi jie tatai atliko sa
vanoriškai, vien iš pagarbos kultū
rai. Įvairūs laikraščiai, spausdinę 
įvairių asmenų konkrečius siūly
mus Kongreso komitetui, ne kartų 
kreipėsi į komiteto narius, siūlyda
mi savo lapus jų dispozicijai, taip 
sakant, norėjo išgirsti komiteto 
nuomonę.

Tačiau komitetas, visų laikų 
dirbęs tiesiai ir atvirai, nerado rei
kalo atsakinėti spaudos žmonėms. 
Ar ne juokinga, pavyzdžiui, būtų 
buvę laikraštyje, kurio redaktorius 
sųmoningai Kongreso komiteto pir
mininkų pavadino buvusiu “diplo
matu” (kabutėse), įrodinėti, kad 
Povilas Gaučys net keliose valsty
bėse buvo Lietuvos konsulu, taigi 
to pat rango diplomatas, kaip kad 
nūnai yra P. Daužvardis ar J. Bud
rys. Arba, kai pats K.K. komitetas 
pavadinta “sendraugių” sambūriu, 
bereikalingas būtų atitaisinėjimas: 
kiekvienas bent kiek raštingas pats 
galėjo pastebėti, kad iš 15-os komi
teto narių tų nelemtų “sendraugių” 
tebūta gal vos trečdalio.

Kultūros kongresas yra bendrinis, 
tad nei sudarinėjant komitetų, nei 
kviečiant paskaitininkus, nepaisyta
amžiaus nei įsitikinimų: žiūrėta tik 
kompetencijos. Man pačiam, pavyz
džiui, atrodė ir tebeatrodo, kad 
svarbiausias mūsų kultūrinis reika
las šiuo metu yra lietuviška kny
ga, todėl aš pasiūliau pagrindiniais 
Kongreso kalbėtojais abudu rašyto
jus, Bernardų Brazdžionį ir Bronį

Jonas Vaidelys, surinkęs ir paren
gęs eksponatus Kultūros Kongreso 
spaudos parodai. Dešinėje — lenkų 
okupuotojo Vilniaus lietuvių spau
da, kairėje Nepriklausomos Lietu
vos spauda; ant stalų — lietuviškos 
knygos. Foto A. Gulbinskas

Jonas Vaidelys who collected and 
exhibited the items at the Press 
Exhibit at the Cultural Congress 
in Chicago.
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Railų. Gaila, abu losangeliškiai atsi
sakė, o kiekvienam kitam kviesta
jam vis mažiau beliko laiko, taip 
kad kai kurių atsisakymas visiškai 
pateisinamas vien laiko stoiką.

Antrojo Kultūros Kongreso komite
tas. Iš kairės sėdi: Petras Maldei- 
kis, sekr. Leonas Balzaras, pirm. 
Povilas Gaučys, vicepirm. Benys 
Babrauskas, Jonas švedas; stovi: 
Juozas Kreivėnas, Vincentas Liule- 
vičius, Donatas Bielskus, Juozas Ta

mulis, Balys Vitkus, Jonas Vaide- 

lys. Nuotraukoje trūksta komiteto 
narių: Vlado Jakubėno, Vytauto K. 
Jonyno, Broniaus Keturakio, Jono 
Muloko, kun. dr. Juozo Prunskio, 
dr. Prano Skardžiaus.

Foto VI. Juknevičius
The committee of the Second 

Lith. Cultural Congress.



Kun. Sugintas, surinkęs $100.000 auku Vasario 16 
gimnazijai ir kt. lituanistinėms mokykloms Europoje

Kai sausio 3 d. užsukau pas kun. 
B. Sugintą, jį pasveikinti 68 gimta
dienio proga, radau jį pakilioje nuo
taikoje, svečių apsutptų. Kunigas 
deklamavo Šilerį lietuvių, vokiečių 
ir anglų kalbomis, o šalia mačiau 
Lietuvos Atstovo Washingtone J. 
Kajecko ir daugelio kitų sveikinimų 
krūvų, čia vietoje prie vaišių stalo 
jį žodžiu sveikino mokytojas A. Gul- 
binskas, didelis Vasario 16 gimna
zijos rėmėjas, daug aukų surinkęs 
jos rūmų skoloms išmokėti, vilnie
tis kovotojas ir Balfo nepavargstan
tis darbuotojas Valerijonas Šimkus 
ir daugelis kitų.

Prie šio gimtadienio tinka pami
nėti ir kitas sukaktuvinis “gimta
dienis, būtent 1962 m. gruodžio 8 d.

Kun. B. Sugintas iki pernai metų 
gruodžio 8 d., rinkdamas po 1 dole
rį aukas Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoje, Saleziečių gimnazijai Ita-

DOLERIS PRIE DOLERIO
Ii joje, Punsko lietuvių gimnazijai 
Punske ir keturioms Vargo mokyk
loms Vokietijoje pasiekė $100.000 

“Duok doleri, senute! (poniute, ar 
kaip kitaip)” kreipiasi kun. Sugin
tas kiekviena proga... čia jis to ne
sako, bet dėkoja savo tetai Jankaus
kienei už globą, jam atvykus į šį 
kraštą. Stebi prof. V. Biržiška.

sumų ir jų net perviršijo, nes tos 
dienos balansas jau rodė, kad iš 
viso surinkta $100.693. Ta apvali 
suma tai vieno žmogaus triūsas, kas 
mėnesį aplankant 1180 žmonių ir pa
imant jų įsipareigotų vieno dolerio 
aukų.

Atsiverčiu “Dirvos” 1954 m. ge
gužės 20 d. numerį ir skaitau ten 
atspausdintų straipsnį kun. B. Su
ginto kunigystės 35 metų sukakties 
proga. Ir aname straipsnyje kalba 
skaičiai. Nuo 1949 iki 1954 m. kun. 
B. Sugintas iš Vokietijos savo pa
stangomis atsikvietęs 450 lietuvių. 
Vien atsiskviestųjų transporto ir 
įkurdinimo išlaidoms padengti iš 
žmonių susiskolinęs ir sumokėjęs 
102.205 dolerius. 1954 metais jau 
rėmęs lietuvių švietimo įstaigas Va
karų pasaulyje ir turėjęs 400 rėmė
jų. šiandien, 8 metams praėjus nuo 

jo kunigystės 35 metų sukakties, 
kai jau neperikia rūpintis tremtinių 
atsikvietimu iš užjūrio, jis švietimo 
įstaigų rėmėjų skaičių padidinęs
trigubai. Bėgus laikas vis sunkesnę 
metų naštų krauna ant kun. Sugin-

4 Kun. Sugintą su portfeliu mato
me ir bažnyčioje, ir kapinėse, ir Chi
cagos gatvėse. Į tą portfeli kiek
vieną mėnesį sukrenta $1180 lietu
vių švietimo įstaigoms Europoje... 
Kairėj stovi fotogr. V. Noreika.

Rev. K. Sugintas (right), organ
izer of groups of donors for litua- 
nistic schools in Europe.

Vienas iš kun. B. Suginto suorganizuotų Vasario 16 gimnazijai remti bū
relių (Nr. 1). Tokių būrelių yra kelios dešimtys, čia matomus žmones, 
kaip ir visus kitus, kun. Sugintas “apiplėšia” kiekvieną menesi.

A group of donors for the Febr. 16th Lithuanian school in Germany, 
organized by Rev. B. Sugintas.

to pečių, bet jo dinamiškumas, jo 
spontaniška jėga nė kiek nemažėja. 
Jis, dėkingas Dievui už jėgas ir 
sveikatų, naudoja tai ne savo asme
niškiems reikalams, bet lietuvių 
mokykliniam jaunimui, jų lietuviš-

kai ateičiai.
Daugelis klau

sia, kas bus su Va
sario 16 gimnazi
ja, kai kun. Sugin
tas pavargs, kai 

jis nebepajėgs kas mėnesį pėsčias 
apeiti po Chicagoj plačiai išsisklai
džiusių 1180 namų? Minint kun. Su
ginto 35 metų jubiliejų, Chicagos
lietuviškoji visuomenė, norėdama 
padėti taupyti jėgas, sudėjo kelius 
šimtus dolerių, kad jis nusipirktų 
automobilį ir lengviau surinktų au
kas. Kunigas tuos pinigus išdalino 
labdaringiems tikslams, pats ir to
liau pasitikėdamas savo kojomis.

šiemet Kalėdų proga K. Donelai-

Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje mokinių kalėdinis vaidinimas.
Christmas play, presented by the students of Feb. 16th school in Germany

čio mokyklos mokytojai, artinantis 
kun. Suginto 68 metų sukakčiai, 
įteikė jam simbolinę aukų — 68 do
lerius. Kun. Sugintas už juos nusi
pirko laikrodį, kad kas mėnesį kiek 
galint tiksliau apibėgtų tuos 1180
žmonių. Reikia pasakyti, kad iki 
šiol ir be laikrodžio jis buvo punk
tualus ir sumas visada laiku šelpia
mos mokykloms pasiųsdavo.

Apie 10% jo rėmėjų įsipareigoji
mų neįvykdo; tada rinkėjui tenka 
spragas užkaišioti susiieškant nau
jų narių arba iš atskirų aukų, o 
daugiausia — savo pinigais.

šį pagarbos pilnų straipsnį norisi 
baigti min. J. Kajecko žodžiais, ku
riuos jis įrašė savo sveikinime kun. 
Sugintui:

“Jūsų pavyzdys tebūnie paskati
nimas ir kitiems pasišvęsti ir auko
tis lietuvybės išlaikymo ir puoselė
jimo labui...” VI. Ramojus
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LRD literatūros premijos mecenatai, aukoję po $100: Kl. Galiūnas, Bronė 
Starkienė, J. Ramanauskas. Nuotraukoje nėra kun. J. Kučingio ir inž. B. 
Budgino, kurie taip pat aukojo po $100, viso sudarydami 1932 metų $500 
premijų. Gruodžio 15 d. surengtame literatūros vakare mecenatams išduoti 
pažymėjimai, šiame psl. matyti ir literatūros programų atlikę rašytojai.

The donors who contributed $100 each for the LRD literary award of 1962.
The special program featuring the Lithuanian authors was presented 

on this occasion. Foto nuotraukos L. Briedžio ir L. Kančausko
ALĖ RŪTA ARBIENĖ

skaito iš savo naujojo romano "Priesaika".
ELENA TUMIENĖ 

deklamuoja iš savo naujos poezijos.

Rašytojai ir mecenatai
1962-1963 metams Lietuvių Rašy

tojų Draugijos valdyba išrinkta iš 
Los Angeles gyvenančių rašytojų. 
Vienas iš diddžiųjų valdybos veik- 
losdarbų yra metinės LRD litera
tūros premijos pinigų sumos suor
ganizavimas, premijos paskyrimas 
ir įteikimas.

ALFONSAS GRICIUS 
pasirodo su savo kūrybos eilėraščiais.

Premijos sumų — $500 sudėjo 
Los Angeles lietuviai. Aukotojams 
pagerbti ir vietos visuomenei prisi
statyti LRD valdyba metų gale 
(gruodžio 15 d.) surengė literatūros 
vakarų. Vienų jo programos dalį su
darė poezijos ir prozos kūrinių 
skaitymas, kitų — mecenatų pager
bimas.

Literatūros vakare savo poezijos 
skaitė Elena Tumienė, Alt. Gricius 
ir Bernardas Brazdžionis; su proza 
pasirodė Alė Rūta (paskaitydama 
ištraukų iš naujo romano “Priesai
kos”) ir Juozas švaistas, duodamas 
atsiminimų novelę iš Nepriklauso
mybės kovų su lenkais. Programai 
sumaniai vadovavo Bronys Raila,

Bronys Raila pravedė ir mecena
tų pagerbimo dalį, tardamas pras
mingų žodį lietuviškojo rašto tema 
ir sųmojingai pristatydamas premi
jai aukojusius po šimtinę. Aukoto
jams įteikti LRD mecenato “diplo
mai” — pagal LRD įstatus, asmuo, 
aukojęs premijai ne mažiau kaip 
$100 yra laikomas literatūros me
cenatu.

Rašytojai ir publika mecenatams 
negailėjo katučių. Aukotojų tarpe 
matome senųjų ir naujųjų ateivių 
atstovus; šalia inžinieriaus čia ri
kiuojasi paprastas darbininkas, ša- 
ia Nepriklausomoje Lietuvoje išau
gusio inteligento — senas savano
ris kūrėjas, Nepriklausomybę su 
ginklu rankoje kūręs. Jų auka kū
rybos žodžiui remti rodo negęstantį 
norų lietuviškųjį literatūros žodį, 
lietuviškųjų knygų ir svetimoje pa
dangėje matyti gaivų, gyvų ir me
niškai stiprų.

Metinė rašytojų premija, skiria
ma JAV-se nuo 1950 metų ir siekia, 
kad būtų atžymėta geriausia kiek
vienais metais išėjusi grožinės lite
ratūros knyga.

Vakaro literatūrinė programa 
paįvairinta piano muzika — protar
piais liet, ir kitų kompozitorių kū
rinių paskambino jauna pianistė 
R. Apeikytė. L. Žilevičiūtė paskai
tė Maironio poemos verstos iš len
kų kalbos, “Nuo Birutės kalno” iš-

BERNARDAS BRAZDŽIONIS, 
Lietuvių Rašytojų Draugijos pirmininkas, 
pradėjęs mecenatę literatūros vakarą ir 

skaitęs naujausių savo eilėraščių.

JUOZAS ŠVAISTAS 
skaito savo naują novelę iš kovu su lenkais

BRONYS RAILA,
vadovavęs vakaro programai ir pristatęs 
programos dalyvius ir premijos mecenatus.

traukų. Programos dalyvius klausy
tojai sutiko šiltai, ir išklausė su 
dėmesiu. Publikos prisirinko pilna 
tautinių namų salė, šeimininkai pa
darė gražų gestų, leisdami sale pa
sinaudoti nemokamai, (j.)

— Liet. Rašytojų Draugijos 1962 
metų literatūros premijai skirti jury 
komisija sudaryta Chicagoje. Į jų 
įeina: P. Gaučys, S. Laucius, V. Ra
monas, S. Tamulaitis ir Alb. Valen
tinas. Galutinis komisijos posėdis 
vasario 2 d.

Premijos įteikimo iškilmės vasa
rio 10 d. — Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo šventėje Los An
geles mieste, kur yra L. Rašytojų 
Draugijos valdyba ir premijos mece
natai.

— Dvyliktojo “Draugo” romano 
konkurso premija sausio 6 d. vien
balsiai paskirta Vaciui Kavaliūnui 
(Cleveland, Ohio) už romanų “Kal
nų giesmė”. Jury komisijų Toronte 
sudarė: Vyt. Tamulaitis, pirm., Iz. 
Matusevičiūtė, sekr., nariai: A. Gu
revičius, kun.. B. Pacevičius ir J. 
Matulionis. Konkursui buvo atsiųs
ta 9 rankraščiai. Komisija atkreipė 
dėmesį dar j du, būtent, Vinčės ro
manų “Senis” ir N. Nortauto ’’Eže
ras su undinėmis”. Premijos $1000 
mecenatas yra J. Tumosa.

— Sausio 19 d. Washingtone jury 
komisija, susidedanti iš A. Vaičiu
laičio, pirm., J. Aisčio, J. Balio, L. 
Dambriūno ir A. Sužiedėlio, pasky
rė “Draugo” maironinių metų poezi
jos premiją ($1000) Kotrynai Gri- 
gaitytei už poezijos rinkinį “Rudens 
sapnai”, (žiūr. šio nr. 9 psl.).

Abi premijos laimėtojams bus 
įteiktos kovo 24 d. rengiamame li
teratūros vakare Marijos Aukšt. Mo
kyklos salėje Chicagoje. Tai dienai 
ketinama išleisti abi knygos, kurias 
vakaro dalyviai galės įsigyti su au
torių parašais.

Iki šiol “Draugas” premijuotųjį 
romanų pirma speusdindavo savo 
atkarpoje. Premija ir įsteigta iš da
lies tam, kad laikraštis turėtų kų 
spausdinti atkarpoje. Tuo būdu vei
kalų turėjo progos paskaityti tūks
tančiai skaitytojų, kurie šiaip nie
kad jo neįsigytų. Bet iš kitos pusės 
— tai atsiliepdavo į knygos tiražų: 
knyga išeidavo jau daugelio pers
kaityta, tik didelis mėgėjas arba di
delis atsilikėlis (periodikoje neskai
tęs) jų bepirkdavo. Naujas bandy
mas — išleisti premijuotų veikalų 
atskira knyga — parodys, ar kny
ga susilauks daug daugiau pirkėjų, 
ar, nukentės, netekdama tūkstančių 
kasdieninių skaitytojų.

— “Dirvos” novelės konkurso ju
ry komisijų sudaro: J. Jankus, H. 
Nagys ir red. narys A. Laikūnas.
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KNYGOS IR
IŠ PIRMO ŽVILGSNIO...

Mūsų grožinės literatūros knygos 
balansas, atrodo, ir 1962 metais ne
bus menkesnis negu praėjusiais 
metais.

LD rugsėjo mėnesio nr. trumpai 
esame aptarę I-jo 1962 m. pusmečio 
knygas. Antrasis pusmetis nebuvo 
liesesnis. Su poezijos knygomis pa
sirodė Si. Santvaras, VI. šlaitas, P. 
Sagatas ir debiutantas J. Parojus.

S. Santvarų stambokas rinkinys 
“Aukos taurė” rodo autorių savo 
kelių suradusi, subrendusį ir turin
tį ką pasakyti poetų. Anksčiau ap
tartas kaip neosimbolinės krypties 
poetas mūsų literatūroje, Santvaras 
yra davęs stambų įnašų į mūsų po
ezijų, ir šis rinkinys yra gražus 
to įnašo papildymas. Nežongleriuo- 
darnas forma ar žodžiu, Santvaras 
išlaiko turinio ir formos vienybę, 
skaitytojui duodamas progos susi- 
mųstyti ir poetiniais vaizdais pa
medituoti. Prie šio rinkinio, be abe
jo, kritikai sustos plačiau jį panag- 
rinėdami ir pabandydami atskleisti 
jo grožį ir mintį.

VI. šlaitas nedideliam rinkiny 
“be gimto medžio” ryškiais kontū
rais eina pro žmogaus tremties kas
dienybę, vietomis su grauduliu, gi 
kitur ,su ironiška atsiskyrėlio gri
masa. Iš jaunųjų šlaitas yra stip
riausiai užsirekomendavęs poetas, 
prieš keletu metų laimėjęs LRD 
premijų.

žvelgiant į beletristikų, pirmoje 
vietoje tenka sustoti ties J. Krali- 
kausko “Draugo” premijuotu roma
nu “Titnago ugnis”. Atkurdamas 
senųjų Mindaugo gadynę, žmones, 
jų buitį, autorius pridėjo ir visai 
naujų dalykų — senovės kalbų. Dėl 
kalbos “tikrumo” ar ne, pasisakys 
mūsų kalbininkai, Literatūros mylė
tojui džiugu pastebėti, kad tai yra 
tikra naujovė, unikumas mūsų viso
je literatūroje. Be talento, kurį au
torius parodė jau ir ankstesniuose 
savo romanuose, rašytojas čia turė
jo įdėti kruopščių studijų ir darbo. 
Ir išėjo laimėtoju.
J. Griniaus drama “Gulbės giesmė” 

yra reta gulbė mūsų paskutinio lai-

Stasys Santvaras, Aukos taurė. Penkto
ji lyrikos knyga. Lietuvių Enciklopedijos 
Leidykla, 265 C Street, S. Boston, Mass. 
1962 Maironio metai. 152 psl. Kaina $3.00 
Viršelį piešė dail. T. Valius

AUTORIAI
ko literatūroje. Dramos žanras be 
rašytojo talento reikalauja dar ir 
gero scenos reikalavimų pažinimo. 
Toje srity autorius nebe naujokas 
pasiekė gerų rezultatų.

Su “Priesaika” Alė Rūta baigė 
savo užsimota romanų serijų “Di
džioji meilė”, nuo seniausių laikų 
ateidama iki šių dienų Lietuvos 
partizanų. “Priesaika” apima laiko
tarpį nuo Vytauto vaikystės iki po 
Žalgirio mūšio, žmonės ir jų buitis 
yra A. Rūtos stichija — ir čia ji 
jaučiasi stipriai ir savaimingai. Is
torinė tiesa? Ne kiekvienas roma
nas iš istorinių laikų turi būti isto
rinis. Svarbu, kad jam tikėtum.

Prie A. Rūtos kūrybos, kaip ir 
prie kitų knygų kam nors teks il
gesniam aptarimui sustoti, gi tuo* 
tarpu norėta su skaitytoju pasida
linti įspūdžiais iš pirmo žvilgsnio.

Ir pasidžiaugti, kad literatūra gy
vuoja ir be šiltadaržių, kad rašyto
jai nepaliauja kūrę, leidėjai — kny
gas leidžia, kūrybinis kontiniuitetas 
tebėra gyvas. A. R-tis

—Jonas Aistis, Washington, DC., 
parengė spaudai literatūrinių apy
braižų rinkinį “Milford Street ele
gijos”. Knyga savo pobūdžiu bus 
daugiau panaši į to paties autoriaus 
rinkinį “Dievai ir smuikeliai”. Ati
duota Lietuvių Knygos Klubui.

—Leonardas Andriekus, 1960-61 
m. Lietuvių Rašytojų literatūros 
premijos laimėtojas už poezijos rin
kinį “Saulė kryžiuose”, parengė 
spaudai naujų poezijos rinkinį, ku
ris, iliustruotas T. Valiaus, pasiro
dys šį pavasarį.

— Manyland Book Publishing 
House ,Ne>w York, leidykla, vado
vaujama Stepo Zobarsko,, šiomis die
nomis išleido naujų didelę beletris
tikos knygų — Modern Stories from 
Many Lands. Rinkinyje telpa 13 
kraštų šio meto 23-jų autorių trum
pi apsakymai. Jų tarpe yra tokių 
įžymybių, kaip amerikietis W. C. 
Williams, graikas Kostas Palamas, 
A. Moravios žmona Elsa Morante, 
austras H. Doderer ir kt. Redaga
vo mums pažįstamas Ch. Angoff ir 
C. R. Decker, abu Fairleigh Dickin
son un-to profesoriai ir The Litera
ry Review žurnalo redaktoriai.

Su šiuo leidiniu, reikia manyti, 
jauna leidykla įsigys gerų draugų, 
kurie gal neatsisakys padėti ir lie
tuvių literatūrai, be to, pasieks dau
giau skaitytojų ir bičiulių.

Manyland Books leidykla iki šiol 
yra išleidusi šias lietuvių knygas: 
S. Zobarsko apysakų vaikams Bobby 
Wishingmore, V. Kudirkos Memoiirs 
of a Lithuanian Bridge, Keturių — 
Barono, Katiliškio, Landsbergio ir 
šeiniaus — novelių rinkinį Lithua
nian Quartet. Jos planuose yra M. 
K. Čiurlionio monografija, atskiri 
mūsų rašytojų bei poetų rinkiniai, 
romanas (jau spaudoje) ir O. L. V. 
Milašiaus poezijos rinktinė, kurių 
sudarė amerikietis poetas antologis- 
tas Humphrey.

Manyland Books leidykla su savo 
knygomis dalyvauja ši metų tarp
tautinėj knygų parodoj Jeruzalėj.

Leidyklos adresas: Manyland 
Books, Mr. S. Zobarskas, 85-37 88th 
Street, Woodhaven 21, N. Y,

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti

Mykolas Vaitkus, Su Minija j Baltiją. At
siminimai. I dalis. Išleido Nidos Knygų 
Klubas Londone, Nr. 41, 1962. 210 psl. 
Kaina nariams 1 dol. Adr.: 1-2 Ladbroke 
Gardens, London, W. 11.

Rašytojas M. Vaitkus yra užsimojęs pa
rašyti atsiminimų seriją, atrinkdamas iš 
savo gyvenimo daugiau šviesiuosius mo
mentus, pirmiausia, kas meniškai gražu, 
ir pavadinti "Grožio atkalnėse". Pirmoje 
dalyje autorius pasakoja daugiausia apie 
metus Palangos gimnazijoje: literatūra, 
muzika, dainos, šokiai; namie, žmonėse, 
bažnyčioje, šiokiadieniais ir per šventes — 
visa tai prabėga ryškiai spalvotu kaleidos
kopu gyvais buities vaizdais ir žmonių vei
dais. Visas pasakojimas paremtas beleris- 
tine forma ir žavi žaismingu stilium.

Dan Kuraitis, Magiškuoju kilimu į Vilnių. 
1962 metę kelionės į Lietuvą įspūdžiai. Iš
leido Chicagos Liet. Literatūros D-ja, 1739 
S. Halsted St., Chicago 8, III. 332 psl. Kai
na $3.

Šiuos įspūdžius autorius pirmiausia per
leido "Naujienų" atkarpoje. Išleisti atski
rai jie duos progos ir kitiems skaitytojams 
kartu su autorium pakeliauti. Neapsiėjo ke
lionė ir be nuotykių. Bolševikinėje spaudo
je paskelbtas Kuraičio "Apgailestavimas" 
jo pasakojimuose iškyla kiek kitokioje švie
soje. Tik komunistinėje santvarkoje svečias 
gali būti apsuptas tokia baimės, grasinimų 
ir kalėjimine atmosfera. Knygoje Lietuvą 
pamatome nualintą, skurdžią, išnaudoja
mą, prislėgtą rusiškai komunistinės vergi
jos ir skriaudžiamą fanatiškų parsidavėlių. 
Knyga skaitytina visiems, o ypač visokio 
bendradarbiavimo skelbėjams ir šalinin
kams.

J. Daumantas, Partizanai. Antras papil
dytas leidimas. Iliustruota foto nuotrauko
mis. Dai.l P. Lapės vinietės ir viršelio ap
lankas.. į Laisvę Fondo Lietuviškai Kultūrai 
Ugdyti leidinys nr 3. 510 psl. Kaina $4.50. 
"į Laisvę Fondas": 7238 So. Francisco Ave., 
Chicago, III.

Autorius J. Daumantas-Lukša, vienas iš 
garsiųjų Lietuvos partizanų, palaikė ryšį su 
Vakarais, du kartus parėjęs sieną (1947 ir 
1948) ir grįžęs Lietuvon. Būdamas Vaka
ruose parašė šiuos atsiminimus, kurie išėjo 
vardu "Partizanai anapus geležinės uždan
gos". 1951 bolševikai jį nužudė. Šioji 
knyga yra ne vien atsiminimai, bet do
kumentinis veikalas apie Lietuvos partizanų 
kovas ir aukas komunistų okupuotame 
krašte. Naujoji laida papildyta kai kuriais 
dokumentais ir žiniomis apie kitus žuvusius 
kovotojus, kaip J. Butėnas.

Jonas Noreika, Trys velniai. Apysaka iš 
Nepriklausomybės kovų su bolševikais. Iš
leido spaudos b-vė Rūta, 89 Napier St., Ha- 
miltin, Canada. Mažo formato. 70 psl.

Autorius buvęs Lietuvos ariuomenės ka
pitonas, kalintas vokiečių KZ Stutthofe, Lie- 
tovje veikė su partizanais ir ten žuvo.

Žem. Ant. Lietuvos vaizdeliai, slšleido 
Knygos Mėgėjai. Spaudė Tėvų Pranciško
nų sp. Brooklyne, 1962. 100 psl. Kaina $1.

1921 metais autorius buvo išleidęs vaiz
delių rinkinį "Lietuvos keliais"; čia įdėjo 
juos pataisęs ir naujų pridėjęs.

Kunigo paveikslas. Popiežių raštai apie 
kunigystę. Vertė prel. Dr. F. Bartkus. Lei
dimą finansavo kun J. Kučingis, Los An
geles šv Kazimiero par. klebonas, savo 
kunigystės 25 jubiliejaus proga. 1962 m. 
152 psl. Kaina $1.50.

Tautos Praeitis. Istorijos ir gretimųjų 
sričių neperiodinis žurnalas. Tomas I, kny
ga 4. Chicago, III. 1962. 501-660 psl. Kai
na $3. Red. C. Grincevičius, Leidėjas — 
Lietuvių Istorijos D-ja, administr. Rev. Dr. 
K. A. Matulaitis, MIC. Marian Hills Semi
nary, Clarendomn Hills, III.

Šioje knygoje randame Z. Ivinskio, dr. 
J. Remeikos, k. dr. K. A. Matulaičio, kun. 
Bagdanavičiaus dr. J. Matuso ir kt. rimtus 
studijinius rašinius ir plačią apžvalgą.

Viršelio aplankas dail. Telesforo Valiaus. 
"Draugo" romano 1962 metų premiją lai
mėjęs romanas iš Mindaugo laikų

Viršelį piešė Paulius Jurkus.
Barboros Radvilaitės ir Žygimanto drama.

PRIESAIKA
Viršelis pieštas Pauliaus Jurkaus.

Vytauto laikų ir Lietuvos krikšto romanas.
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— Kiek ir kas parodoje dalyvavo?

R. MOZOLIAUSKAS Malda / Prayer

Paskutinis vaizdo

Pokalbis su parodos rengimo vykdo
mojo komiteto pirmininku J. Pautie- 
nium

GALDIKAS ADOMAS

KULTŪROS KONGRESO

MENO EMRODN
J. RIMŠA Bolivijos indėnai / Indians of Bolivia

Iš nepilno šimto laisvajame pa
saulyje besireiškiančių lietuvių dai
lininkų, bene 54 jų su savo darbais 
dalyvavo II Kultūros Kongreso pro
ga suruoštoje dailės parodoje, štai 
jų sųrašas:

J. Akstinas, P. Augius, J. Bagdo
nas, H. Blyskis, D. Buračas, kun. P. 
Brazauskas, Dagys, E. Docdenė, Pr. 
Domšaitis, A. Elskus, A. Galdikas, 
Vyt. Ignas, V. K. Jonynas, A. Kai
rys, V. Banytė-Balukienė, V. Kasiu
lis, P. Kaupas, P. Kiaulėnas, V. 
Krištolaitytė, A. Kurauskas, Pr. La-

k
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pė, E. Marčiulionienė, A. Marčiulio
nis, R. Maituzonytė-Ingelevičienė, J. 
Mieliulis, A. Moneys, J. Monkutė- 
Marks, R. Mozoliauskas, Br. Muri
nas, M. Nasvytis, J. Paukštienė, J. 
Pautienius, V. Petravičius, V. Pet- 
rikonis, J. K. Račkus, V. Raulinai- 
tiis, J. Rimša, S. Smalinskienė, VI. 
Stančikaitė-Abraitienė, H. Šalkaus
kas, I. šlapelis, A. Tamošaitienė, V. 
Vaičaitis, A. Vaikšnora, T. Valius, 
R. Viesulas, L. Vilimas, A. Vitkaus- 
kaitė-Merker, V. Vizgirda, E. Urbai- 
tytė, K. Zapkus, H. J. žmuidzinienė, 
G. žumbakienė. (Keturi iš jų mirę).

Parodos proga išleistas katalogas 
su kaikuriais darbų pavyzdžiais, 
plakatų nupiešė V. Petravičius.

Parodos organizacinį darbų atli
ko prof. V. K. onynas, talkinamas 
dail. T. Valiaus ir V. Visgirdos, o 
vykdomųjį drbų — dail. P. Kaupas, 
B. Murinas, V. Petrauskas ir J. Pau- 
tienius.

— Ar dalyviai buvo tik iš Jung
tinių Amerikos Valstybių?

Parodoje buvo progos pamatyti 
iš keturių kontinentų savųjų dali
ninkų atsiųstus darbus — iš Afri
kos (Pr. Domšaitis), Australijos, 
Europos , P. ir š. Ameriką. Parodo
je sutilpo kelios kartos — senieji, 
pasiekę laimėjlimų dar Nepriklauso
moje Lietuvoje, viduriniai — išaugę 
ir iškilę po šio karo, ir patys jau- 
nlieji, tik dabar išeinu iš mokyklos 
suolo. Ne vienas jų savo jėgas yra 
išbandę ir tarptautinėje plotmėje, 
gyvendami ir reikšdamiesi kraštuo
se, kur vyksta didelis meno judėji
mas, kur rengiamos parodas — ten 
dažnai užtinkame lietuvių pavardes 
ir matome darbus, susilaukusius dė
mesio ir atžymėsimų.

— Kurie dailininkai yra pasiekę 
laimėjimų svetimųjų tarpe?

-—čia paminėtini V. Kasiulis ir 
A. Moneys Paryžiuje, Pr. Dom
šaitis Afrikoje, R. Viesulas, V. K. 
Jonynas, A. Galdikas, A. Vaikšno
ras JAV-se, J. Rimša Pietų Ameri
koj, T. Valius Kanadoj, H. Šalkaus
kas Australijoje ir kt.

—Kokiuose muziejuose yra lietu
vių dailininkų darbų?

—Johanisburge —P. Afrikoj, Luk- 
senburgo —Paryžiuje, Amsterdamo 
Olandijoj, Hamburgo — Vokietijoj, 
Kopenhagoje, S'tockholme, Metro
politam, Cleveland — JAV, Ottawo- 
je ir Toronte — Kanadoje ir kt. Be 
ne 15 kitų kraštų muziejus puo
šia lietuvių dailininkų paveikslai, o 
tai jau daugiau negu “šis tas’’. Tai 
lietuvio menininko pripažinimas ir 
pavyzdys jaunajai kartai.

iš lietuvių dailininkų 
premijas ar dalyvavo

— Kas 
tur gavo 
no muziejų ruoštose parodose?

sve-
me-

bet— Ir čia sųrašas būtų ilgas, 
pavardžių, kaip V. Kasiulis, R. Vie- 
lulas, V. K. Jonynas, A. Galdikas, 
T. Valius, V. Ratas, B. Murinas, V. 
Petravičius, J. Pautienius, A. Mar
čiulionis, K. Zapkus, J. Rimša, A. 
Vaikšnoras ir, žinoma, eilė kitų, da- 
yvavusių ir nedalyvavusių K. K. dai
lės parodoje.

— Ar buvo teikiamos premijos 
šios parodos dalyviams?

—Taip. Buvo sudaryta vertinimo 
komisija, kuri aukščiausių premijų 
suteikė Adomui Galdikui; daugiau 
paskatinančių premijų paskirta jau
niesiems.

T. VALIUS Zodiako ženklas / From “Signs of Zodiac

H. ŠALKAUSKAS momentas / Last moment of vision

ŽIŪROVAI (K. K. meno parodoje skulptūrų stebi K. Keblys, V. Bogutaitė-Keblienė ir M. Vygantienė).



KLAIPĖDOS MIESTO PAĖMIMAS

Atkelta iš 8 psl.

bet pakilo smarkus vėjas, kuris ėjo 
vis didyn ir didyn. Apie 10 vai. vė
jas sunešė tiesiok kalnus sauso 
sniego, kitur vėl liko tik plikas bliz
gantis ledas. Oras buvo nepalankus. 
Bet įsakymas duotas, pasiruošimai 
padaryti, ir apie pakeitimus negali 
būti kalbų, štai 10 vai., kaip numa
tyta, pasigirdo pirmieji šūviai deši
niame sparne ties Giruliais.

Jie neturėjo pulti, o tik atkreipti 
į save dėmesį, imituojant puolimą.

Tikras puolimas buvo numatytas 
Sendvary vėliau.

Grįžome į pirkią. Visi buvo vie
tose, prie žemėapio susikaupę. Pa
žiūrėjau į laikrodį — 11 vai. nak
ties.

—■Išsiųskit ant kelio “gusarus” 
(taip mes praminėm savo raitą bū
rį) pasitikti bajoro.

11 vai. 30 min. suzirzė telefonas.
Strelnekas praneša: “Pasiunčiau 

žmones Sendvario užimti.”
—Kas veda?
—Girnius.
Išeinu laukan. Įdomu pasiklausy

ti. Sendvaris tai lyg vartai į mies
tą. žinoma, prancūzai tai suprato ir, 
kiek jų jėgos ir sąlygos leido, atitin
kamai jį apstatė.

6. Pirmoji ugnis ir užėmimai.

Prancūzai pirmieji pradėjo ugnį. 
Į viršų pakilo kelios prancūzų rake
tos, apšviesti puolančių, vėliau su
tarškėjo kulkosvaidžiai. Mūsiškiai 
nesinervino, tyliai šliaužė, pagaliau 
prisiartino, pradėjo ugnį iš dviejų 
kulkosvaidžių ir šautuvų. Po 25-30 
minučių gynėjų ugnis sušlubavo. 
Sprogo kelios rankinės granatos. Po 
to sprogimo, matyt, keli priešingos 
pusės kulkosvaidžiai nutilo. Grįžau 
prie telefono. Nors ir spėjau, kad 
Sendvaris užimtas, — klausiau 
Strelneką telefonu, kaip yra. Jūs tu
rėjo sekti puolimą iš arti. “Taip, 
užimtas”, — atsako. Praėjo kelios 
minutės. Sendvary pasigirdo šūviai 
iš keleto šautuvų ir dviejų kulko
svaidžių. Mūsiškiai neatsakė. — 
“Keista, argi vėl atėjo pagalba iš 
miesto... Kodėl mūsiškiai tyli?” — 
galvojau.

Klausiau vėl telefonu Strelneką, 
kas ten vyksta.

—'Prancūzai kontraatakuoja, — vi
sai įtikinamai atsiliepė jis.

—Bet kodėl mūsiškiai tyli ir pa
tenka į spąstus? klausiau.

Kulkosvaidžiai dirba nesustoda
mi. Įsakiau Strelnekui įspėti kaimy
nines kuopas, o pačiam su 50 vyrų 
eiti pirmyn išvaduoti Girniaus.

Pradėjau galvoti, jog dš esamų 
uoste laivų galėjo ateiti pagalba. 
Todėl su pagalbininkais tariaus, iš 
kur sutraukti nors vieną kuopą, 
kol Bajoras atves savo žmones iš 
Pagėgių. Tai gali būti dar už 2-3 
valandų, nes neturėjau supratimo, 
kokiomis susisiekimo priemonėmis 
jis gali pasinaudoti.

Po 10-15 minučių nejaukios tylos 
pasigirdo granatų sprogimas ir šū
viai: tai Strelnekas, — supratome. 
Ilgai neteko laukti. Strelnekas grį
žo prie telefono:,

—Viskas tvarkoje. Girnius pasi
elgė neatsargiai: paimtus belais
vius suvarė į daržinę, o pats su ki
tais, palikęs tik porą vyrų, nuėjo 
kratyti dvaro, ar neras kokių pasi
slėpusių. Tuo tarpu žandarų grupė 
su dviem kulkosvaidžiais atėjo pa
galbon ir apšaudė mūsiškius. Išva- 
davom visus. Paimta nelaisvėn pran
cūzų karininkas, 3 kareiviai, 23 
žandarai, keli civiliai, keletas de

šimčių šautuvų ir 9 prancūzų kul
kosvaidžiai. Kiti žmonės pabėgo.

—Sveikinu! Likite Sendvary, be
laisvius atsiųskite mums. (Mes jau 
turėjome ju paėmę anksčiau apie 
30).

7. |einam į Klaipėdą. Mūšis prie 
prefektūros

3 vai. nakties su Sendvariu buvo 
baigta. Dėl to Goetzefeldo dvaro 
gynėjai atsidūrė didesniame pavo
juje. Noreikos kuopa nužygiavo 
pirmyn, dvaro užimti. Dvaro gynė
jai prisileido puolančius gana arti 
ir tik tada pradėjo ugnį iš kulko
svaidžių. Jau kuone pačiam dvare 
Noreika buvo nukautas, o jo kuopa 
perpus iš moksleivių sudaryta, pra
dėjo trauktis atgal. Tuo metu pasi
rodė Bajoro žmonės. Tas narsus 
vadas tuoj paleido savo žmones į 
mūšį ir tiesiog nušlavė dvaro gynė
jus. Gynėjų grupė iš Smeltės prie
miesčio, matyt, telefonu iš prefek
tūros jau buvo gavus žinių apie 
Sendvario ir Goetzefeno likimą ir 
skubiai pati pradėjo trauktis į mies
to centrą. Mūsų kuopos ėjo jų pė
domis. Kai tik bėgantieji mėginda
vo kur sustoti ir gintis, tuoj buvo 
paleiidžiami mūs kulkosvaidžiai, ir 
gynėjai vėl bėgo. Apie 9 vai. ryto 
Bajoras pasiekė prefektūrą, kur 70 
prancūzų su keliais karininkais nu
tarė gintis. Kiti užsidarė kareivinė
se ir pasiėmė savo žinion dar 150 
žandarų. Kiti žandarai, netekę vil
ties ir noro gintis, iššlakstė po 
miestą ir išsislapstė po privačius 
butus.

Prancūzai turėjo geroką kulko
svaidžių skaičių, ir per visus dviejų 
aukštų langus kyšojo jų vamzdžiai. 
Abiejose gatvėse ties namu negali
ma buvo pasirodyti, nes jų ugnis 
viską nušluodavo. Keli drąsuoliai 
jau užmokėjo savo gyvybėmis. Klai
pėdietis Vanagaitis, buvęs vokiečių 
viršila, drąsiai pasisiūlė Bajorui 
pravesti savanorių dalį per sodus 
į prefektūros namo sodą. Tuo tarpu 
vienas jaunas karininkas, Barkaus
kas, paėmęs rankinę granatą, pri
slinkęs prie namo mūro, mėgino 
įmesti pro langą granatą, bet buvo 
pastebėtas ir krito vietoje negyvas. 
Kulka pataikė jam tiesiai į kaktą. 
Vienok atsirado drąsuolių. Du mū
sų kulkosvaidžiai pradėjo ugnį į 
prancūzų kulkosvaidininkus. Tuo 
pasinaudojo vienas savanoris drą
suolis Ir pakartojo Barkausko žygį. 
Jam pasisekė. Išgirdom vidury na
mo granatos sprogimą, nuo kurio 
išbyrėjo visi langai.Pasirodo, antra
me aukšte būta paties Petisne su 
pagabilninkais. Kažkas iš jų sugrie
bęs nuo stalo baltą staltiesę, iškišo 
pro langą: ženklas, kad pasiduoda.

Verta paminėti, jog ant profektū- 
ros plevėsavo Prancūzijos, D. Brita
nijos, Itaijos ir Japonijos (signata
rų) vėliavos. Viršum jų pasirodė 
balta staltiesė...

Prancūzai sudėjo ginklus. Apie 13 
vai. dienos Bajoras pranešė man 
įvykusį faktą. Visos kuopos iš įvai
rių pusių žengė į miestą, užėmė uos
tą, tiltus, stotį ir apsupo kareivines, 
laukdamos tolimesnių įsakymų.

žmonių minios užplūdo gatves ir 
laukė, kas čia bus toliau.

8. Prefektūroje

Aš važiavau per miestą su Pranu 
Klimaičiu ir Bajoru apdaužytam ir 
be durelių senam forduke. Iš minios, 
abiejose gatvės pusėse buvo girdėti 
gana gausūs džiaugsmingi šauks
mai— lietuviškai ir vokiškai. Įėjo
me į prefektūrą. Prancūzai atsisto
jo. Keli, sunkiai sužeisti, gulėjo ap

raišioti. Pasikėliau į antrą aukštą. 
Ten buvo 7-8 uniformuoti prancūzų 
karininkai ir pilna uniforma, kaip 
supratau, Petisne. Vieni kitus sa
liutavome.

Petisne jau buvo atsigavęs ir 
bandė pasikeisti rolėmis.

—Jūs čia “tų žmonių” vadas? — 
staiga kreipėsi į mane. — Ar jūs 
pripažįstate Alijantų autoritetą šia
me krašte? — vėl paklausė.

—Apie tai galėsime pasikalbėti 
vėliau, laisvesniu laiku. Dabar no
rėčiau žinoti, ką jūsų žmonės pla
nuoja kareivinėse: mano gintis, 
ar nutraukė gynimąsi?

Petisne pamatęs, jog jo taktika 
nepasisekė, pakeitė toną ir, kaip 
geras vaidila, gana maloniai ir ra
miai sako:

—'Leiskite atvykti čionai karo va
dui, su juo ir tarkitės.

—Gerai, tik aš tikiu, kad jo at
vykimas neužims daug laiko.

Kažkas iš mūsų ir vienas prancū
zų leitenantų automobiliu išvyko 
į kareivines atsivežti vado.

Tuo tarpu prisistatė man vienas 
civilis.

—Aš miesto burmistras šultz. Vy
riausio burmistro aš nesurandu. Ko
kie bus tamstos nurodymai miestui? 
-— stengėsi ramiai ir pagarbiai 
klausti senyvas žmogus.

—Matai, matai, štai lapė jau pri
sigerina naujiems šeimininkams,— 
tarė Petisne piktai savo karinin
kams.

Jo kabineto šefas, kapitonas La 
Roche, nerodydamas savo jausmų, 
tylėjo. Jis tik buvo sąžiningas ver
tėjas.

Paprašiau burmistrą šultz, kuris 
mokėjo, nors ir nedaug, lietuviškai, 
kad būtų pas mane rytoj 10 vai. ry
to krašto Direktorijos bute, kurį pa
sirinkau savo buveine. Petisne lyg 
norėjo prieštarauti:, ruošėsi ką sa
kyti, bet susilaikė ir numojo ranka.
9. Paliaubų pasirašymas 
Greitai atvyko senyvas majoras. 
Buvo susinervinęs. Saliutavo. Apsi
dairė aplink, kaip geras tėvas-va- 
das, ieškodamas akimis, ar netrūks
ta ko iš karių.

Po to kreipėsi į mane:
—Darysime paliaubas ?
Jausdamas visą atsakomybę už 

savo veiksmus, supratau, kad ir čia 
nėra strateginis klausimas: paimsi 
kareivines, tai jau kraštas lyg ir 
laisvas, ir klausimas baigtas! Anaip
tol, jei mes darysime kuo mažiau 
triukšmo, kuo daugiau saugosime 
Alijantų prestižą, tuo naudingiau 
bus mums galutiniam Krašto liki
mo sprendime. Tad senam majorui 
atsakiau:

—Iš viso nematau, už ką gi jūs, 
prancūzai, čia mušatės. Patys iš 
Prancūzijos marguojate į Rūro kraš
tą, o čia kovojate gindami vokišku- 
mą. Aš būčiau ne tik už taiką, bet 
už pilną nuoširdžią draugystę. Mes, 
lietuviai, pilni simpatijos prancū
zams ir suprantame, kad čia Klai
pėdoje jūs, prancūzai, esate blogos 
diplomatijos auka. Negalite pasiū
lyti taikos, kol diplomatijos susi
tars, lai būna paliaubos!

Labai trumpai tarėmės, surašėme 
dr pasirašėme paliaubų aktą. Jo tu
rinys, trumpai suglaudus, buvo 
toks. Visas miestas lieka mūsų ži
nioje. Išimtį sudaro kareivinės, kur 
užsidarė prancūzai. Petisne papra
šė palikti ir prefektūrą. Gerai — 
sutikau. Majoras paprašė susisieki
mo su laivais, iš kur jie gauna mais
tą. Paliaubos galioja — neribotą 
laiką. Jos gali būti nutrauktos, 12 
valandų iš anksto vienai pusei įspė
jus kitą.

Aš pasijuokiau:
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Chris T. Tasulis Jr.r O. D.
Adult and Child Eye Care

General Orthoptics 
Contact Lenses

8414 Eight Avenue 
Corner of 84th & Crenshaw 

INGLEWOOD 4, CALIF.

PLeasant 3-2533

HELEN'S
HOUSE OF BEAUTY

New Address:
HELEN MOCKUS

5265 Fountain Ave.
HOLLYWOOD California

New Telephone: NOrmandy 5-3351 

©eeeoeeeeeccccoocececeoe 
KVIEČIAME PRADĖTI 
TAUPYTI PAS MUS!

4^2% Mokame 
už investmentus 

čekiu kas 90 dienų

Indėliai apdrausti iki $10,000 per 
federalinės valdžios agentūrą.

ST. ANTHONY 
SAVINGS & LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court 
Cicero 50, Illinois

JUOZAS F. GRIBAUSKAS 
sekretorius 

Tel. 656-6330

aeoococoooooooccccooocco
—Gerai, mums užtenka 2 valandų 

pasiruošti, bet jei jūs norite 12 — 
sutinku. Be to, vaikščiokite, kur 
norite, po miestą, mes nekliudysi
me. Mes nežiūrime į jus kaip į prie
šą.

Majoras Tubeux, aktais pasikei
tus, prašė grąžinti jiems šautuvus. 
Iš savo pusės pasiūlė atiduoti sunk
vežimį, kuris ties Goetzefenu pa
kliuvo jimes.

Aplink stovėjo apie dešimtis 
prancūzų karininkų. Tik vienas Pe
tisne, užkietėjęs biurokratas, laikė
si rezervuotai. Karininkai gi aiškiai 
rodė mums simpatijų ir pagarbą. 
Aš atjaučiau juos. Negi šie 65 šau
tuvai turi reikšmės! Ir taniau: 
“Gerai.”

Prancūzai, atiduodami mums au
tomobilį, pastebėjo, kad jis suge
dęs, ir čia pat jų mechanikai pa
taisė.

Mes apstatėme miestą ir uosto 
rajoną sargybomis, saugojome ka
reivines ir kiekvieną prancūzų ju
dėjimą, o dar tą pačią naktį Erd- 
monas Simonaitis įsikūrė krašto 
Direktorijos rūmuose.
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PRO PATRIA ET ECCLESIA
Atkelta iš 7 p.

lietuvių. Parapiją. įkurti nepavyko— 
vyskupas nedavė leidimo. Kun. N. 
Pakalnį paskyrė į airių parapiją. 
Bet ir svetimiesiems priskirtas, sa
vųjų neužmiršo: įsteigė Lietuvos 
vyčių kuopą, lituanistinę mokyklą, 
keletą draugijų, šaukė susirinki
mus, padėjo rengti vakarus.

Kun. A. Staniukyno kviečiamas 
po kiek laiko persikėlė į Chicagą— 
“lietuvių sostinę” Amerikoje. Pen
kerius metus buvo šv. Kryžiaus par. 
vikaru, paskui kurį laiką šv. Kazi
miero par. klebonu. Klebonavo ne
ilgai — norėdamas baigti Loyolos 
universitetą, prašėsi vikaro vietos 
ir buvo paskirtas Dievo Apvaizdos 
parap. vikaru. Nesitraukdamas iš 
visuomeninės lietuvių veiklos (su
sirinkimai, suvažiavimai, ginčai su- 
kitų nusistatymų žmonėmis Lietu
vos laisvės klausimų, aukų rinki
mas), surado laiko ir jėgų studi
joms — baigė sociologijos ir psicho
logijos mokslus magistro laipsniu 
ir Chicago® un-te politinius moks
lus B. A. laipsniu. Tai buvo šarvai, 
reikalingi kovoje dėl tikėjimo ir 
dėl lietuvybės.

Nepriklausoma Lietuva kūrėsi. 
Lietuva viliojo, švietimo darbas 
Lietuvoje kun. Pakalnį pertraukė 
per vandyną atgal į tėvynę. Buvo 
pakviestas užimti Utenos gimnazi
jos direktoriaus vietą. Bet švietimo 
ministeris toms pareigoms kunigo 
nepatvirtino. Paskyrė Kauno “Auš
ros” gimn. mokytoju. Kun. prof. P. 
Būčys patarė vykti Anglijon, pagi
linti anglų kalbos studijas, numaty
damas anklų kalbos ir literatūros 
profesoriaus katedrą Lietuvos uni
versitete. 1922 m. išvyko studijoms, 
į Oxford© un-tą Anglijoje. Nesulauk
damas žadėtosios stipendijos, o sa
vo išteklius pabaigęs, nusivylęs, 
grįžo į Ameriką ir stojo į Brooklyn© 
Apreiškimo parapijos vikaro darbą. 
1926 m. buvo paskirtas šv. Jurgio 
par. Brooklyn© administratorium, 
o po aštuoneri metų — 1934 metais 
vėl grįžo į Apreiškimo parapiją, šį 
kartą jau klebono pareigoms, ku
rias čia eina trisdešimtuosius me
tus.

Minėjimo leidinyje kun. Pakalnio 
biografas kalba apie Apreiškimo pa
rapiją kaip apie jo išaugintą lietu
vybės ir katalikybės centrą Brook
lyne, gyvą ir reikšmingą iki šių die
nų, o taip pat ir dabar, kur be pa
maldų vyksta daugybė susirinkimų, 
parengimų, minėjimų, kur veikia 
liet, parapinė mokykla su 500 moki
nių ir šeštadieninė Maironio mo
kykla, viena, iš veikliausių lituanis
tinių mokyklų Amerikos lietuviuo
se. Apreiškimo parapija yra tikras 
lietuviško jaunimo veiklos centras.

1952 metais atnaujinta ir atre
montuota par. salė yra žinomiausia 
vietos lietuvių susirinkimų vieta. 
Ją puošia lietuviškų raštų ornamen
tai ir didžiųjų tautos vyrų portre
tai, kurių tarpe garbingą vietą už
ima buvęs klebono rektorius Mai
ronis.

šalia pastoracinio darbo, kun. N. 
Pakanis yra labai daug ir sėkmingai 
veikęs bendruomeninėje lietuvių 
veiklos dirvoje. Jis 1930 pirmą kar
tą lietuvių istorijoje suorganizavo 
iškilmingas pamaldas šv. Patriko 
katedroje New Yorke. Už nuopel
nus Lietuvai 1937 m. vyriausybė jį 
apdovanojo III laipsnio Gedimino or
dinu.

Dievui ir Tėvynei — trumpai bū
tų galima apibūdinti kun. N. Pakal-

CLEM'S MARKETS
• Puikios lenkiškos dešros, švie

žiai namuos gamintos.

• Importuoti lenkiški kumpiai ir 
kitos iš Lenkijos prekės: alus, vy
nas, silkės, grybai, iv. sriubos.

• Įvairiausi mėsos ir maisto pro
duktai.

Galima užsisakyti mažesniais ar
ba didesniais kiekiais specialiai pa
gamintų lietuviškų dešrų pikni
kams, bankietams, vakarienėms.

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

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

Clem Taberski, savininkas
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SAVĄJĄ DALĮ ATLIKOME

Pabaiga iš 10 p. 
gos pirkėjų skaičių, ištaigai išlei
džiami pinigai kažin ar pateisina
mi. (štai kad ir šių Naujųjų Metų 
sutiktuvės vieno lietuviško sambū
rio nariui Jaunimo centre atsiėjo 
po 15 dolerių, kada kita organizaci
ja gretimoje Lietuvos Vyčių salėje 
tų pat metų sutiktuves surengė po... 
75 centus).

Iš tikrųjų prelegento “netakto” 
būta ne čia: jo paliesta visu briau
nos aštrumu esminiai mūsų 
tautinio iškrypimo dalykai — lietu
vių mokyklų padėtis. Kai kam čia 
buvo staigmena, bet tiems, kurie 
pažįsta autoriaus bekompromisišku
mą tiek tautinėje, tiek dorinėje sri
tyje, — prelegento tiesus žodis ne
buvo netikėtas.

Ryškiais ir svariais kongreso mo
mentais laikytinas simfoninės muzi
kos koncertas ir dailės paroda. Net 
priešikongresiniiai kritikai šiuos kon
greso dalykus iš anksto itin pozity
viai ir entuziastiškai vertino. Ta
čiau po kongreso ir šiedu dalykai 
vertinta labai skirtingai... net ta
me pačiame laikraštyje, žodžiu, vie
nam tai atrodė ligi šiol nebūti ir 
negirdėti pasiekimai, kitam — nie
ko ypatingo.

Kongreso komitetas dirbo daug 
ir nuoširdžiai, nereikalaudamas pa
dėkos nei atlyginimo. Iš savo pusės 
esame dėkingi visiems kongreso rė
mėjams, ypačiai abiem — JAV ir 
Kanados — LB ir PLB Kultūros 
Tarybai, gražiai įsijungusiai į kon
greso darbus.

Daugelis kongreso paskaitų bus 
išspausdinta specialioje “Aidų” žur
nalo laidoje. Pasiekta ir paskelb
ta daug svarbių nutarimų, kurių 
įvykdymas priklauso ir priklausys 
nuo mūsų visų.

nio 50 metų kunigystės nueitą ke
lią. Gražiai viename minėjime jis 
yra pasakęs apie ryšį tarp čia ir 
paliktos, dabar svetimųjų pavergtos 
tėvynės; “Lietuviškoje bažnyčioje 
tos pačios lietuviškos pamaldos 
mus jungė su Lietuva, artino su to
li palikusiais. Ačiū Tau, Dieve.”

A. J. ž.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią SSSR dalį. 

Licensed by Vneshposiltorg
— SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų moteriš
kiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei perkant kitur. 
Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų, tinkamų siuntiniams, pigiau nei bet 
kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščiių rašykite ar 

aplankykite jums artimiausią skyrių:

ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant St............................. CH 9-6245
BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Ave.................... L| 2-1767
BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Ave.......................... TL 6-2674
BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Ave.......... .. EV 4-4952
BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Ave..................... DI 5-8808
CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Ave.................... BR 8-6966
CHICAGO 8, HI. — 3212 So. Halsted Street ........... WA 5-2737
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO 1-1068
DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Ave.......... .. VI 1-5355
GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N. W. . . GL 8-2256 
HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos Campau ........... TO 7-1575
HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Ave................... CH 6-4724
IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Ave.......... ES 2-4685
YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Ave................... Rl 3-0440
LOS ANGELES 22, Calif. 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994 
LAKEWOOD, N. J. — 126 — 4th Street ............  FO 3-8569
NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Ave....................... AL 4-5456
NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street .... CH 3-2583
NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Ave............... Bl 3-1797
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave.............. LO 2-1446
PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street .................... MU 4-4619
PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ................... GR 2-6387
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave. .. PO 5-5892
PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson St.............. HU 1-2750
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St................ FI 6-1571
W. HARTFORD, Conn. — 62 Whiting Lane .......... 233-8030
WATERBURY, Conn. — 6 John Street ............... PL 6-6766
WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street .... SW 8-2868 
VINELAND, N. J. — W. Landis Ave., Greek Othodox Club Bldg. 
Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ar sekmadieniais. 
YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė......................... GR 6-2681
atidaryta treč.-penkt. 5 - 9 v. v.; šešt. 10-9 vai.; sekrn. 1 - 9 v. pp.

DABAR JUS GALITE APLANKYTI SAVO ARTIMUOSIUS LIETUVOJE 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir bizniio keliones į visus 
Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, sutvarkome 
rezervacijas ir kit. Smulkesnėms informacijoms rašykite / skambinkite 
daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Inc.
45 W. 45 Street, New York 36, N. Y. • Circle 5-7711

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
didelio formato ir apimties savaitraštis, leidžiamas Kanadoj.

• Atvirai nagrinėja aktualiąsias problemas.
• Duoda plačias lietuvių visuomeninio, kultūros, politinio gyvenimo 

apžvalgas bei kronikas.
• Savaitraštis siunčiamas nemokamai vienam mėnesiui susipažinti.
• Kaina — $5 metams; 3.00 pusei metų.
• Redaguoja: kun. dr. Pr. Gaidamavičius ir pedagogas A. Rinkūnas.
• Adresas: 941 Dundas St. W, Toronto 3, Ont. Canada.

Edward Bros. Colonial Mortuary
1000 Venice Blvd. Richmond 9-8281

Lietuvis Laidotuvių 
Patarėjas 

ADOLPH 
CASPER

Namų Telefonas 
EDgewood 1-1917
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DAINŲ ŠVENTĖ ADELAIDĖJE KATALIKŲ SUVAŽIAVIMAS

Ši nuotrauka buvo išstatyta Chicago Navy Pier 
parodoje, lietuvių paviljone, minint Chicagos 
125 metų Įsikūrimo sukaktį. Tai Algirdo ir Ire
nos Budreckų namai Chicagoje.

This photograph was exhibited at the Lith. 
Pavillion in Navy Pier, Chicago, celebrating the 
city’s 125th anniversary.

AUKŠTAI, KAIRĖJE:
Dainų šventės Adelaidėje, Australijoje, 1962 m. 
gruodžio 28 penkių chorų dainininkai (Chorai: 
Adelaidės su dir. V. Šimkum, Geelongo su dir. 
M. Kymantu, Melbourno su dir. A. čelna, New
castle su dir. S. Žuku, Sydnio su dir. K. Kava- 
viausku). Apie 160 choristų.

Lithuanian choirs at the Songs Festival in 
Adelaide, Australia. Foto N. Butkūno.

Katalikų suvažiavimo Adelaidėje 1962.12.27-29 
dalyviai. Prieky sėdi suvažiavimo prezidiumas: 
dr. A. Mauragis, kun. A. Kazlauskas ir J. Pet
raitis. Foto N. Butkūno

Participants of the Lith. Catholic Convention 
in Adelaide, Australia, Dec. 27-29.

Jonas ir Marijona Jasaičiai, nese
niai paminėję 60 metų vedybų su
kakti. Mišias ta intencija aukojo 
prel. Mendelis šv. Alfonso bažny
čioj, Baltimorėj. Abu iš Lietuvos at
vyko prieš 50 metų.

Brooklyno moksleivių ateitininkų M. 
Pečkauskaitės kuopa gruodžio 24 d. 
atlieka kalėdini M. Navickienės ir 
J. Gerdvilienės paruoštą montažą. 

Moksleivių kuopa gražiai pagiedojo 
kalėdinių giesmių, kurias parengė 
kun. J. Pakalniškis. Po pamaldų 
įvykusiam pusryčių susirinkime da

lyvavo ir svečių. Foto V. Maželis
Members of the Lithuanian Youth 

organization “Ateitis” in Brooklyn, 
performing in a Christmas program.
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Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos steigėjai Los Angeles, California. 
Iš kairės: K. Liaudanskas, klaipėdiškis Algirdas Glažė, dr-jos pirm., 
VI. Bakūnas, žursnalistas. Foto L. Briedis

Organizers of the Friends of Lithuania Minor in Los Angeles.

Elzbieta Paurazienė, Detroito liet, visuomenės veikėja už ilgametę veiklą 
pagerbiama A. L. R. K. Moterų sąjungos, L. R. K. Susivienijimo ir L. Vyčių 
surengtame bankete. Kun. W. Stanevičius, šv. Antano par. klebonas įteikia 
adresą, šalia stovi kun. M. Kundrotas, Dievo Apveizdos par. klebonas.

Mrs. E. Pauražis of Detroit, is honored at the Women’s ALRK banquet.

Spaudos, liečiančios Liet, kariuomenę ir šaulius, porodoje, kurią suruo
šė DLK Kęstučio šaulių kuopa, talkinama VI. Skirmunto. Eksponatus 
apžiūri: prof. J. šimoliūnas, J. Mališauskas, ALB .Kenoshos ap. pirm., 
VI. Skirmuntas (4-tas), kurn A. Miciūnas, MIC, šv. Petro par. kleb.

Publications about the Lithuanian Army and the Home Guard.
Foto V. šimoliūnas

!/£ I!) Ill 1/1) J 21) 1) 1

Los Angeles Vienybės sąjūdžio susirinkimo dalyviai, išklausę A. Skiriaus 
pranešimo apie metinį Vliko suvažiavimą ir Vliko veiklą.
Pirmoje eilėje iš dešinės sėdi: J. Puikūnas, Bonatienė, Puikūnienė, A. 
Skirius, Vidžiūnienė, Motiekienė. Valdybą sudaro: pirm. J. Andrius (stovi 
II eilėj vidury), V. Anelauskas ir V. čėsna. Foto L. Briedis

The Movement for the Unity of All the Lithuanians, Los Angeles meet
ing. Second row 4th from left — J. Andrius, presid. of Los Angeles branch.

(ILIUSTRUOTA KRONIKA)

Dalyvių dalis bendrų kūčių, kurias 
surengė Chicagoje gruodžio 23 d. 
Amerikos lietuvių vaiko ugdymo 
draugija (Alvud’as). Atsilenkė virš 
600 asmenų. Prie parengtos prakar- 
tėlės natūralaus didžio figūros bu
vo aprengtos tautiniais rūbais. Pro
gramą pradėjo pirm. E. Pakalniš
kienė. Kūčių maldą sukalbėjo kun. 
V. Zakarauskas. Programai vadova
vo Z. Juškevičienė, meninei daliai— 
žibutė Jurėnaitė. Alice Stephens 
kvartetas padainavo kalėdinių gies
mių. Mažieji dalyviai vaidino, de
klamavo, žaidė, grojo akordeonu, 
pašoko ir padainavo. (P. K.).

Christmas Eve supper, organized 
by “Alvudas" in Chicago.

Foto V. Noreika
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ŽMONES, DIENOS 
IR DARBAI

— Skaitytojai labai jautriai at
siliepė Į administracijos pasiųstą 
voką atnaujinti 1963 metams prenu
meratą; jiems nuoširdus ačiū!

Bet daugelis dar nespėjo tai pa
daryti; būkite malonūs ir nelaukite 
atskiro paraginimo — siųskite pre
numeratos atnaujinimo mokesti 
tuojau.

— J. Tininis, LD literatūros re
daktorius. parengė naują novelių 
rinkinį “Nuskandintas žiedas”.

— Los Angeles Alto rengiamas 
Vasario 16 minėjimas šiais metais 
įvyksta vasario 10 d. Ukrainiečių 
salėj. Minėjimas platus, iš kelių 
dalių: Lietuvos trispalvės pakė
limas prie Rotušės (dalyvaujant 
miesto merui Yorty ir kt. pareigū
nams, Lietuvos mln. Washingtone
J. Kajeckui ir kt.) 9:30 ryto; Pa
maldos šv. Kazimiero bažnyčioje — 
10:30 ryto; Minėjimas: oficialioji 
dalis, LRD literatūros premijos 
įteikimas ir koncertas — 12:30; 
iškilmingi pietūs Hollywoode—3:00.

— Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba, šių metų premijos įteikimą, 
jungdama su Vasario 16-tos iškil
mėmis, pagal Lietuvos tradiciją, 
rengia Nepriklausomybės šventės 
minėjime Los Angeles mieste vasa
rio 10 d. Programon kviečiamas 
laureatas; jis paprastai premijos 
proga pasako savo žodį ir paskaito 
iš savo kūrybos.

— Dr. kun. P. Celiešius, filosofas 
ir literatūros kritikas, žiemos laiko
tarpį leidžia Los Angelėse. Ta pro
ga Kultūros klubas jį kviečia pasi
rodyti su paskaita meno temomis.

— Sausio 30 d. Vytautas Volertas, 
iš Baltimorės lankydamasis Los An
gelėse, kaip L. Bendruomenės tary
bos narys turėjo pranešimą aktua
liaisiais L. Bendruomenės klausi
mais.

— šiais metais tradicinis atvely
kio “Lietuvių Dienų” vakaras už
planuotas balandžio 20 d. ir įvyks 
Ukrainiečių salėje. Koncertinei 
programos daliai kviečiama daini
ninkė iš Chicagos.

— Los Angeles L. Bendruomenė 
lietuvių dienai ir šiais metais pro
jektuoją mūsų menininkų dailės pa
rodą. Su dailininkais jau tariamasi.

— Jau surinktas ir atiduodamas 
spausdinti Kalifornijos lietuvių 
almanachas, kuriame bus Kali
fornijoje gyvenančių lietuvių adre
sai ir telefonai, draugijų organiza
cijų, klubų, sambūrių ir kt. vienetų 
sąrašai su valdybų nariais ir adre
sais, lietuviai prekybininkai, biznie
riai bei profesionalai, lietuvių mote
liai, didesnieji apartamentų namai, 
ir kitos žinios apie Los Angeles su 
apylinkėmis ir kitų miestų lietu
vius, bendruomeninius namus ir kt. 
informacinė medžiaga, reikalinga 
čia gyvenantiems bei iš kitur atsi- 
keliantiems su vietos gyvenimu su
sipažinti ar čia apsigyventi. Leidi
nys bus kišeninio formato..

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES CENTRAS

4415 Santa Monica Boulevard,
Los Angeles 29, California

Namuose yra: salė susirinki
mams, minėjimams, mažesniems pa
rengimams; svetainė (su virtuve) 
posėdžiams ir mažesniems susirin
kimams; 4 butai (visi išnuomoti); 
skautų buklas ir kt.

Dar yra neišnuomota: 
vienas kambarys viengungiui ir 
vienas kambarys įistaigai-ofisui.

Kreiptis: reik. ved. J. Andrius, 
NO 4-2910 dieną ir NO 2-1728 vak. 
šiais metais išleistos — naujausios

Mamų svetainė atdara savaitga
liais: penktadieniais — 6 — 12 vai. 
vakaro; šeštadieniais — 2 v. — 12 
vai. vakaro ir sekmadieniais — 1 
v. p.p. — 12 vai. vak.

Svetainė dabar gavo naują šeimi
ni kę; savaitgaliais lietuviški pa
tiekalai. Kviečiami visi.

Kalendorius

— Vasario 9:30 vai. vakaro L. A. 
kultūros Klubo susirinkimas. Svečio 
kun. dr. P. Celiešiaus paskaita.

— Vasario 16 d. 8 vai. vak. L. A. 
Technologų klubo susirinkimas.

— Vasario 23 d. 5 vai. vakaro 
Blynų vakaras.

LIETUVIŲ DIENŲ GARBĖS PRE
NUMERATORIAI, 

atnaujindami prenumeratą 1963 m. 
prisiuntė po $10: M. Venys, Boston, 
Mas., B. Kučinskas, Maspeth, N.Y., 
Kun. P. Sabutis, Waterbury, Conn.,
K. Škirpa, Washington, DC.

— Atnaujindami LD žurnalo pre
numeratą 1963 metams, aukojo:

A. Aleksis, Waterbury, Conn.— 
$2, K. Bacauskas, Woodhaven, N.Y.
— $2, A. Budreckas, Chicago, Ill.— 
$2, B. Bujokienė, Winnipeg, Canada
— $5, J. Juška, Warren, Mich. — 
$2, A. Krisiukėnas, Wollaston, Mass
— $2, J. Kuprėnas, Washington, DC, 
$2, P. Mikšys, Cleveland, Ohio —$4, 
V. Ramonaitis, Chicago, Ill. — $1, 
M. Rėklaitis, Chicago, Ill. — $4, R. 
Rinkevičius, Chicago, Ill. — $2.

širdingai dėkojame. Visos aukos 
panaudojamos žurnalo iliustracinei 
daliai pagerinti.

L. DIENAS — DOVANĄ KITIEMS 
užsakė ir sumokėjo 1963 m. pren.:

Dr. A. Ambrozaitis, Portage, Ind. 
(dviems), I. Daukus, Chicago, Ill., 
K. Bružas, Chicago, Ill., B. Bujokie
nė, Winnipeg, V. Kaliasas, White 
Plains, N. Y., V. Lisauskas, Brook
lyn, N. Y. P. Mikšys, Cleveland, 
Ohio.
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Atvykus į Kaliforniją, kviečiame Į 

BEACON MOTOR HOTEL 
Close to

Beach, Westwood, Beverly Hills 
& Hollywood

3020 Wilshire Blvd. Santa Monica, 
California

EXbruck 4-9144 EX 4-2986
Mr. & Mrs. Luksis-Owners & Mgrs
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ALFRED'S JEWELRY
Savininkas Alfredas Manovas

Naujoje krautuvėje

rasite gerą pasirinkimą visų rūšių 
— rankinių, sieninių ir kt. — laik
rodžių, žinomiausių firmų, kaip HA
MILTON IR ZODIAK.

Importuoti deimantiniai žiedai ir 
įvairūs auksiniai bei sidabriniai 
dalykai, tinkami švenčių dovanoms.

Naujas adresas:

2713 W. Manchester Avenue 
INGLEWOOD, Calif. PL 9-8037
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RED DEVIL

LIQUOR STORE

Sav. P. & B. PRAN1S

13113 Lakewood Blvd.

DOWNEY, Calif.

Phone TO 2-6743
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Linkėjimai

Taupyto jams ir Skolintojams

CRANE SAVINGS &

LOAN ASS'N

B. R. PIETKIEWICH, 
President

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

KAS TIK TURI GERĄ SKONI, 

VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

Furniture Center, Inc.
Vietinių ir importuotų baldų prekyba.

Baldai siunčiami į visą Ameriką ir už jos ribų.

MARQUETTE PARKE

4211-6219 So. Western Ave. PRospect 8-5875

CHICAGO, ILLINOIS

3207 So. Halsted St. Victory 2-4226
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Televizijų ir radijo taisymas
Sąžiningai ir pigiai taisau 

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

PRANAS KERŠIS
Elektronikos specialistas.

Skambinti HO 9-8500.
5239 Hollywood Blvd. Los Angeles 27, California

Nuotaikingų Kalėdų švenčių 
ir sėkmingų Naujų Metų!

ANTANAS F. SKIRIUS

REAL ESTATE — TAX SERVICE 

INSURANCE

Kreipkitės telefonu NO 4-2919 

arba įstaigoje

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29. 

Calif.

švenčių ir Naujųjų Metų sveikina

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

Notaro darbai; namų ir automobi
lių apdraudos; mokesčių apskaičia
vimas; tarpininkavimas namus per
kant ir parduodant; dokumentų 

vertimas.
NO 2-5433, Los Angeles 27, Calif.

Res.: 1972 N. Commonwealth Ave.
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“Liet. Dienų” Leidykla dar gavo 
nedidelį skaičių 
Vytės Nemunėlio

MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS

Dail. V. Stančikaitės-Abraitienės 
spalvotos iliustracijos 

Kaina $2.
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Members of Th Ameriican-Lithuanian Council (ALT) at their “Get
Aquainted” gathering in Chicago.

(iš kaires): Don Varnas legiono posto steigėjas ir tarybos pirm., buv. ko- 
menderis J. Jatis-Juozaitis, ALT prezidentas L. šimutis, Lietuvos gen.

Amerikos Lietuvių Tarybos (trumpai 
Centro Biuro surengtame susipažinime

sakomo ALTo) kai kurie nariai 
š. m. sausio 5 d. Chicagoje. Sėdi

konsulas Chicagoje dr. P. Daužvardis; stovi: ALT viceprez. T. Blinstru- 
bas, ALT finansų sekr. J. Talalas, ALT viceprez. A. Rudis, ALT viceprez. 
dr. K. Drangelis ir ALT II sekr. dr. VI. Šimaitis. Foto V. Noreika

System Maintained By Force

LIETUVIU

DIENOS
LITHUANIAN DAYS

JANUARY / SAUSIS 1963

In the 18 years of Soviet occupation, the 
Soviet regime has been fully implement in 
the three Baltic States, but the Soviet Union 
has failed to liquidate the republics of Es
tonia, Latvia, and Lithuania legally, i. e., 
to obtain international recognition of their 
annexation from the Government of the 
USA and from other Western Governments.

According to the Soviets, Estonia, Latvia 
and Lithuania are nothing but Soviet con
stituent republics. The other Soviet-oppres
sed nations in Europe have so far escaped 
incorporation — Poland, Czechoslovakia, 
Hungary and the Balkan States still exist 
on the map. The Soviet constituent repub
lics, as known, have no foreign, home or 
financial policies of their own, their are led 
directly from Moscow. The workers’ wages 
and all prices are also determined in Mos
cow. Strikes are absolutely forbidden. The 
real rulers are not the Government but the 
Communist Party of the Soviet Union.All 
more important directives emanate from the 
Party Presidium in Moscow.The Communist 

Parties of the constituent republics are 
nothing but branches of the All-Union Par

ty-
Much money is spent to educate the 

“Communist man” in the Baltic States, as 
well as in the Soviet Union in general. So 
far the results have, fortunately, been but 
meagre. The Soviet authorities have failed 
to obtain the support of the Estonian, Lat
vian and Lithuanian peoples. Communist 
supporters constitute an infinitesimal part 
of the population, only those who have de
cided to become the stooges of the regime 
for their personal gain.

This ir borne out by data obtained from 
people who have reacehd the West from 
the Baltic States as well as by indirect data. 
The Soviet system in the Baltic States and 
in other enslaved territories is being main
tained by means of Soviet bayonets and, 
more particularly, by Red Army tanks. The 
Hungarian uprising in 1956 constituted an 
irrefutable proof that this is so.
(From: The Baltic States and the Soviet Union)

21



HARDSHIPS OF LABORERS IN OCCUPIED LITHUANIA

A laborer in Lithuania cannot 
live on what he earns. His salary 
of 50-70 rubles is not sufficient, 
when compared to food and cloth
ing prices, he cannot provide for 
his family. Wives have to work, 
even if small children are in the 
family. Children are left in nur
series, whereever such exist The 
same situation exists for the white
collar workers. Low salaries pro
voke other means of supplying 
people with goods — often squan
dering and theft.

It is very difficult for people to 
move to the cities. When the young
er generation sees their parents 
working hard in collective farms, 
they try to get to live in cities. 
But the city administration has 
means to make this move difficult. 
Registration is required. And only 
those who have found living space 
for themselves may register. Con
ditions are stated to find floor 
space of 13 square meters per 
person. It is not easy, since there 
is a shortage of housing. A person 
cannot get a job until he is re
gistered. When moving from one 
dwelling to another, the conditions 
are slighty better — it is required 
to locate 9 square meters of floor 
space for each members of the 
family.

Since the younger generation 
finds means to vaoid living on col
lective farms, the communist youth 
organizations have to supply the 
labor force. Boys and girls, upon 
finishing high school, are obligated 
to fillfill a two year labor period 
on the farms. That is not sufficient. 
Eachsummer so called “assistance 
groups’’ are placed to work on col
lective farms. Such groups are com
posed of high school and college 
students and city workers. The 
students are not paid, although 
they receive better food rations. 
City workers are paid by the com
pany where they work.

The soviet pension plan is also 
very poor. If a pension holder dies 
in Soviet Russia or Occupied Lith
uania, his wife does not receive 
his pension. Children are obligated

to look after parents. And if the 
widow of a pension holder does not 
have any children, she is placed 
in a home for the aged, or in some 
rare cases, she is paid an “old age 
pension”.

Recently a great shortage of ta- 
bacco products was felt in Lithua
nia. It was explained that Albania 
is at fault, since it was a principal 
supplies of tobacco to Soviet Rus
sia. In 1959-60 an ease of food sup
plies was felt, but lately this is 
not true anymore. During the Cu
ban crisis a bread shortage was 
felt in Vilnius. Since 1960 shaving 
blades could not be supplied in suf
ficient quantities. It was stated 
that Sweden was at fault: it had 
stopped its import of steel.

Deportations to Siberia are rare. 
Only students are sent to work out
side of Lithuania. If a person is 
sentenced to prison for more than 
three years, he is deported for 
that period of time. Up to three 
year terms are spent in jails and 
labor camps in Lithuania. (F. T. P.)

“Where did you get the razor blade?”
(From a magazine, printed in Lithuania)

• The first day’s program of the 
“Christmas Around the World” 
event at the Museum of Science 
and Industry in Chicago was pre
sented by Lithuanians. Students of 
Maria High School, under the di
rection of Sister M. Bernarda, and 
also the “Ateitis” dancers and thelir 
youngest members took part. A 
sketch, written by Mrs. J. Daužvar- 
dis and directed by Mrs. G. Gied
raitis, about Christmas Eve cus
toms and merrymaking in Lithuania 
was presented. A Lithuanian Christ
mans tree, decorated with tradition
al straw ornaments, was on dis
play among the trees of other 
nationalities.

• A Lith. artist, R. Gopas, is re
presented with three works in tem
pera at the Auckland Art Gallery 
annual exhibit in New Zealand. R 
Gopas lectures at the art college of 
the University of Canterbury.

• Dr. Al. Grinius has been chosen 
among the eminent scientists in 
USA (Leaders in American Sci
ence). Dr. Grinius had completed 
his internship, residency and fel
lowship training at Chicago’s West 
Side Medical Center. Soon after he 
has been selected by the Research 
Council to a group of five most out
standing doctors for continuation 
of a special program. His work is 

4 THE TRAKAI CASTLE, the first 
of the main capitols of united 
Lithuania, seat of Gediminas, Kęs
tutis and other rulers.

Right: Interior of the Trakai 
Castle.

Foto — Courtesy VILTIS-HOPE 
A Folk Magazine, edited by Vyts F. 
Beliajus.

associated with specific pathologic
al-physiological changes in human 
body under certain circumstances.

• “The Polish Uprising Against 
Russia, 1863-64” is the theme of a 
current New York Public Library 
exhibition commemorating the 100 th 
anniversary of the event.

More than 100 items including 
books, periodicals, photographs, and 
original documents are on view. 
Prepared and arranged by the Sla
vonic Division, the display will con
tinue through the end of March.

In uprising participated not only 
the Poles, but also Lithuanians, 
Byelorussians, and other provinces 
within the Russian Empire. After 
the rebellion was sternly supressed, 
neither Poland nor Lithuania gain 
their independence until the end 
of the First Worlud War (See our 
articles “Lithuanian history in 
Stamps”).

The causes and effects of the 
uprising, its victories and defeats 
are recorded in the many volumes 
on display. Photographic reproduc
tions and biographical sketches of 
key figures in the rebellion are 
also included.

Several cases in the exhibit are 
devoted to the role of the United 
States in the uprising, which oc- 
cured during the time of US Civil 
War. American sympathies were 
generally with Russia (!),and there 
are contemporary articles from the 
New York Herald, Harper’s Week
ly, The New York Times, and other 
periodicals commenting on the re
bellion.

• Manyland Books (Box 266 
Wall Street Station, New York 5,N. 
Y., Publisher Stp. Zobarskas) an
nounces the publication, on Februa
ry 7, MODERN STORIES FROM 
MANY LANDS, a collection of 24 
short stories from 13 countries. E- 
dited by C. R. Decker and Charles 
Angoff. Jacket design by Carol 
Doescher. 316 pages. Price $5.00.

“Modern Stories From Many 
Lands” is the first international 
anthology in any language devoted 
entirely to the short story of the 
post World War II.

These stories have never before 
been published in English in book 
form. The countries represented in
clude Austria, Chile, Greece, India, 
Ireland, Indonesia, Israel, Italy, Ja
pan, Netherlands, Philippines, Tur
key, and the United States.

Other publishings from Manyland 
Books are: “Lithuanian Quartet”, 
— stories by four Lithuanian au
thors — A. Baronas, M. Katiliškis, 
A. Landsbergis and Ignas šeinius, 
$4.95; “Memoirs of a Lithuanian 
Bridge” by Vincas Kudirka, $2; 
“Bobby Wishingmore”, a story a- 
bout a little boy who grew up to be 
the tallest man in the world, by S. 
Zobarskas, $195.

All books available also at the 
“Lithuanian Days” Publishers:

4364 Sunset Blvd. Hollywood 29, 
Calif.



REST

A short story by LAZDYNŲ PELeDA

Perhaps it was not death but 
only an illness which plagues you 
for a time and then leaves you. It 
often happens that a man spends 
years in bed but recovers in the 
end, if his hour has not yet come...

Musing thus, Martynas raised his 
head from the pillow and, support
ing himself on his elbow, began to 
look through the window pane.

Dawn was breaking. The pale 
light in the east turned gradually 
to an amber glow and then caught 
fire, as the sun rose large and red 
behind the wood. The mist, which 
had shrouded the ground, began to 
disperse and nature stirred to 
life. Another day had begun, and 
every farmer knows well the value 
of the waking hours.

Old Martynas was no exception. 
He loved the work of the farm, 
when the sun scorched from above 
and the air was sweet with the 
scent of hay.

“No, of course it’s not death,” 
he said aloud. “Why should it have 
to be death just now?”

He dismissed the thought with a 
wave of his hand and stretched 
back yawning in bed, as though he 
were still tired.

But at once he was overcome 
with anxiety, as he recalled what 
was said of him yesterday.

“He must be very aged, poor 
soul,” a neighbour had mouthed 
and looked directly into his eyes, 
while she nodded her head.

How women do talk! They let 
their imaginations run away with 
them. He could not really be as 
old as that.

Time had never dragged for Mar
tynas. There was always work to 
be done and no leisure for counting 
the years. But to reassure himself, 
he began to talk about the past.

“Yes, I remember the old squire’s 
christening... And folks say he died 
of old age. That’s all they know.”

“Was it really all so long ago? 
Why, I recall the christening as 
though it were yesterday... I held 
the gate open for the guests — and 
later clambered up on the roof of 
my cottage to watch the fireworks 
go off. And the music! Lord, how 
it boomed and thundered...” Marty
nas smiled gently to himself.

“It must have been a goodish 
while ago. The bishop himself bap
tised the child. Yes, a long while 
ago... They planted the horn beam 
in the same year. They say horn
beam takes many years to grow, 
and now it’s a sturdy tree. Besides, 
our Magde, who can scarcely drag 
herself about now, was a tliny tot 
in those days, and I was the best 
dancer in the village and the best 
workman too.”

Martynas realized that he was 
very old. He sighed and scratched 
his head thoughtfully.

“It’s the hay — harvest, the busi
est time of the year,” he whispered, 
nodding his grey head. “There’s 
no time to waste on funerals now. 
Three days atleast would be lost. 
An hour at haymaking — time is 
worth as much as a day in autumn. 
Only a fool would choose such an 
awkward time to die, a lazy fellow 
or a gentleman. If only I could last 
out until the autumn. Then there’ll 
be more time and more money too. 
Even death comes easier with a

few kopecks in your pocket.”
Just then, a ray of sunlight 

strayed in through the window, 
which was small and mouldy with 
age, and Martynas thought that it 
looked at him in surprise, as if it 
were saying,

“Get up, lazybones, get up and 
to work!”

Something stirred in the old 
farmer’s breast and he said to him
self with a smile.

“It’s true I am old; yes, there’s 
no doubt about that. But must I 
be dying? If I’ve lived to such a 
great age already, I can live to 
see the summer out. You don’t 
have to give in to an illness; and 
I don’t suppose the Lord is in any 
hurry to see a poor peasant like 
me. He has better folk to keep Him 
company. Priests and bishops and 
gentlemen. He’ll get along well 
enough without me.”

Summoning up his courage he sat 
up in bed and called out,

“Tamošiau, Tamošiau! ”
A boy jumped out of the bed 

that stood against the opposite 
wall of the room and rubbed his 
eyes with his fists,

“What is it, Father?”
“The sun has risen, and its time 

to go to work. Tell Jonas and Mar
celė to get up and all of you hurry 
to the hayfield. It was a poor sun
rise this mornling. There was a 
heavy mist. Rain may come any 
moment and the hay’s all spread 
out in the field.”

“But what about you, Father?”
“As I can’t go out to the fields 

any more, I’ll see to the house
work; I’ll let the cattle out and 
get the breakfast ready.”

“Father, you must be feeling 
much better.”

From time to time, the noise of 
men sharpening their scythes came 
from the direction of the meadows. 
The heat was intense and oppres
sive; the grass and the leaves of 
the trees began to shrivel in the 
relentless glare of the sun.

Nothing stirred in the whole 
landscape except for the harvest
ers hard at wonk in the distant hay
fields. They worked steadily paus
ing only to wipe theiir brows; they 
could not forget the cloud that 
was gathering in the west.

Left to himself, the old man let 
the cattle out and began to light 
the fire. But his fingers were numb 
and it was difficult for him to grasp 
the sticks. Then all at once he 
grew weak and could not see pro
perly.

T must have overslept,” he said 
aloud and rubbed his eyes. He 
could see butterflies all around 
and, when he raised a hand to 
frighten them away, more and 
more appeared to come. The old 
man had never seen anything 
like them and he did not dare to 
wave them away any more; he 
leant against the kitchen range 
and looked at them in wonder.

Somehow he got the fire going 
and began to prepare the soup; he 
put some salt in and stirred the 
saucepan. The potatoes gave him 
the most trouble: scrape as he 
might, he could not get the peel 

off.

“The children won’t mind; its 
only for ourselves. I’ve often cook
ed before, but I’ve never come a- 
croiss potatoes like these.”

He put the half - peeled potatoes 
into the pot.

The fire was burning low and 
he tried to stoke it but he had to 
give up the attempt.

“The soup must have cooked by 
now. Soup isn’t bones,” he soothed 
hiimself and at the same time kept 
glancing at the bed. He could not 
take his thoughts away from it this 
morning but he was afraid of it; 
he did not want the illness to get 
the better of him. He knew that 
he must resist it and with a firm 
step he walked through the door 
and sat on the treshold.

The sun was still scorching the 
earth; the grass and the leaves 
dropped in the heat, but it could 
not warm Martynas. He sat on the 
doorstep with his sheepskin coat 
over his shoulders and felt cold 
through and through.

Something was flapping about 
among the leaves of the lime-tree, 
which grew several paces away in 
the yard, and there Martynas 
caught sight of a small bird; sud
denly it put out its neck and called,

“Ralin, rain, rain, rain.”
Martynas knew that the bird was 

a true prophet and, raising his head 
slowly, he glanced about him. The 
skies were clouding over and not 
just for a day. Quickly he rose 
from the treshold, as if all at once 
he were ten years younger.

“The rain won’t harm the spring 
barley, if it is not too heavy,” he 
said to himself and walked into 
the house.

“There’s no escape, when the 
time comes, and maybe it’s time 
for me to go. Well, I’m ready; my 
children have grown up and can 
work the land. I’ve done my share 
and I’ve nothing to stay for. I’m 
only a useless mouth to feed.” He 
sighed and looked again at the sky. 
The rain was setting in; it would 
last more than one day.

Then he made his bed and lay 
down on it to rest; he felt very 
tired.

Soon the whole sky was covered 
with black clouds. A strong wind 
tore and tore at the trees and 
brought down young branches and 
clusters of unripe fruit. Large, 
heavy raindrops beat loudly against 
the window - pane, and flashes of 
lightning kept lighting up the dark 
and smoky walls of the room.

As soon as the rain had begun, 
the young people rushed indoors, 
shaking the wet drops from their 
clothes. Martynas immediately be
gan to question them about the 
hay.

“Don’t fret yourself Father, the 
hay is all in stacks,” replied his 
son. “You should have seen us 
work. Some of the rows were so 
thick there was no need to rake 
them; we just picked up the hay in 
armfulls and carried it to the 
stacks.”

“Good. Now have your breakfast, 
children. I’ve cooked it as best as 
I could. My fingers were all stiff 
somehow. Eat your fill. Afterwards 
we shall find something to do in 
spite of the rain.”

“What, Father?”
“Have your breakfast first; never 

try to do two things at once. Later 
we can talk things over.”

They were accustomed to obey
ing him, and so Marcelė filled a 
bowl with potato soup and all three 
sat down to the table.

“But why don’t you come and sit 
down, Father?”

“I’m tired; don’t heed me.”
They glanced at one another and 

were in no hurry to pick up their 
spoons. They did not talk while 
they ate, but from time to time they 
turned round to look towards the 
bed. All three were aware of some
thing but did their best to conceal 
it. Only Marcelė sat staring at her 
plate with her eyes wide open, as 
if she had never seen it before 
and could barely swallow the soup. 
At last two large tears that she 
had held back for a long time, rol
led down her cheeks; she laid down 
her spoon quickly and disappeared 
into a dark corner.

The old man was lying so quietly, 
that the children thought he was 
asleep. It was peaceful inside the 
room, although outside the storm 
was raging and branches of trees 
kept knocking insistently on the 
window - pane, as if someone were 
begging to come in.

“What do you want us to do, 
Father?” Hlis oldest son rose from 
the table, when he had barely tast
ed the soup.

“Have you had your breakfast? 
Good,” said the old man.” Now go 
and fetch some wooden boards from 
the barn and make a house for 
your father.”

The children had not expected 
this. For a time they stood sad 
and disconsolate with their eyes 
cast down. At last, one of them 
said timidly,

“But we thought that you were 
getting better, Father. You’ll see, 
you’ll be well again in time.”

“It’s no use deceliving ourselves,” 
answered the old man. “There 
comes an end to everything in this 
world; when the oil burns down 
in the lamp, the lamp goes out, and 
when a man’s strength leaves him, 
the man must die. I have done my 
share; it is you turn now. I’ll go 
home in peace: I know you won’t 
leave the land. It’s time for me to 
go now. We are only guests here. 
Our home is yonder. Go, children, 
now to your work. Marcelė clean 
out the house and make it tlidy. 
You must send your old father on 
his journey in the style that befits 
him. Jonai and Tamošiau, be off 
to the barn for those boards. It’s 
no good postponing things. It’s 
raining and you won’t be wasting 
time. Finish the coffin today so 
that you can take me to the grave
yard of Šarkai tomorrow; I may 
be ready by then. It will be as if 
I had never been. Tamošiau, you’d 
better measure me before you go. 
Take care not to make my house 
too narrow or too short; I want 
plenty of room to rest after my 
work.”

There was no point in trying to 
dissuade the old man. The children 
knew that their father did not 
speak twice; his word was like the 
blow of an axe.

In the middle of the room, with
in an hour, his sons were busily 
preparing his last resting - house. 
Marcelė was scrubbing the tables 
and the benches, the doors and the 
windows, and making ready for 
her father’s departure as best as 
she could. Martynas himself lay 
quietly in his bed, admiring the 
well-fashioned boards or thinking 
with half-closed eyes about his 
journey.

The coffin was ready before the 
next dawn, and the cottage clean 
and bright. The three children did

Continued next page

23



1. During the suppression of the press in Lithuania. Mother is teaching 
her boy his ABC’s while at the Spinning Wheel. — Spaudos draudimo metu 
Lietuvoje: motina moko vaiką skaityti prie ratelio. Tai pagarsėjęs “Vargo 
Mokyklos” motyvas.

2. A boy reading. Probably his parents hope to see him become a priest. 
— Berniukas skaito. Daugelis ano meto tėvų svajojo savo sūnus išleisti 
į kunigus.

3. A boy playing with blocks. Perhaps he is a future architect. — Ber
niukas stato iš kaladėlių. Gal tai busimasis Lietuvos statybininkas?

All designs by A. Žmuidzinavičius, one of the leading older generation 
Lithuanian artist. He is now living in occupied Lithuania. — Dail. A. Žmui
dzinavičiaus piešiniai.

thought. The “daractors” taught to 
read prayer-books and other writ
ings. Ln places where there were 
no such schoos, mothers taught 
their offspring themselves, using 
primers hidden in the house.

The Russian government not 
only prohibited the press, but re
stricted the construction of new 
churches and the restoration of 
old ones. In addition, it was for
bidden to take part in processions, 
to install wayside crosses, to erect 
monuments on graves, etc. Priests 
could not leave their parishes with
out permission. They had to preach 
their sermons only from pre-cen
sored texts, etc.

The suppression of the press in 
Lithuania lasted for a period of 40 
years, until it was lifted in 1904. 
while other free nations marched 
toward full cultural development, 
the Lithuanians were condemned 
by their occupants to obscurity, 
illiteracy and darkness.

(To be continued)

An additional stamp to illustrate 
our history. Russia just issued a 
series of 4 stamps commemorating 
the Napoleonic war of 1812. Depict
ed a Russian partisan group lead 
by a Cossack-officer waiting in am
bush for an approaching French 
column (See LD No. 6, 1962). —

Rusija ką tik išleido 4 pašto ženk
lų seriją, kuria paminimas 1812 m. 
karas. ženkle vaizduojama rusų 
grupė vadovaujama kazokų karinin
ko, pamiškėje laukianti artėjančios 
prancūzų kolonos (žiūr. LD 6, 1962).

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
A. BERNOTAS, Waterbury, Conn.

Part LIII

As previously mentioned, after 
the uprising of 1863 General-Gover
nor Muravjov, confiscated many 
estates and lands which he turned 
over to the Russian settlers. It is 
estimated that to the end of the 
XIX century in Kaunas gubernija 
alone about 7000 Russian families 
were settled. The government as
sisted the settlers in many ways 
extending them easy term loans 
from the state banks, building them 
churches (cerkvė), and supplying 
them with Pravoslav priests (po
pas) and teachers. There was a 
high percentage of various crimi
nals and people of low moral char
acter among the foreigners, and 
the Lithuanians disliked them.

Muravjov also completed the abo
lition of serfdom. Wanting to get 
the peasants to his side, he gave 
orders for their special care. Where 
the estate owners were not willing 
to part with their lands, they were 
forced to do so; where the parcels 
turned over were too small, they 
were enlarged. Whoewer wanted

REST
Concluded from page 23 

not leave their father’s bedside.
The old man looked up at the 

sunrise.
“I shall not see the sun any

more,” he said and he blessed his 
children, while he began to fade 
slowly like a lamp. He sighed twice 
and glanced now at the children 
and now up at the sky. Then he 
fell into a deep sleep.

Presently a ray of sunlight stray
ed in throuih the window and fell 
on Martynas’s face, as it had done 
the day before, but it did not rouse 
hi'.m for work.

From the Lithuanian translated 
by Danguolė Sadūnaitė-Sealey

land, got it. In Užnemunė, where 
serfdom had been abolished a long 
time ago, but where the peasants 
had no land, each was given an 
8-acre plot free, according to the 
new law of 1864. It was also per
missible to buy and sell the land. 
The Suvalkians, the first to adopt 
the single-farm ,system, fared the 
best in Lithuania.

After the uprising, Muravjov, 
wanting to eliminate Polish influ
ence in Lithuania, began closing the 
churches which had been involved 
in the uprising. Thirty-two churches 
and 52 chapels were closed. In the 
entire Bishopric of žemaičiai 
(center in Varniai) 150 parochial 
schools were also shut down. 
Replacing them, Government 
schools with the official Rus
sian language were opened in their 
stead. Russian teachers were 
brought from Russia and did not 
understand Lithuanian. The teach
ing of the Catholic religion in the 
schools was forbidden. Because the 
children did not undersand Rus
sian, the first year was given to 
the teaching of the cathechism in 
the Lithuanian language.

Already Muravjov had issued 
oral orders forbidding all books 
printed in Latin letters in Lithua
nia. His successor Governor-General 
Kaufman, on September 6, 1865, 
issued a special ukase, according 
to which all publications in Lithua
nia (including Užnemunė) in La
tin letters were prohibited from 
that date forward.

Instead of books printed in Latin 
letters, the Russian government is
sued certain publications, prayer
books, manuals and almanacs, print
ed in the Lithuanian language but 
in the Russian alphabet. The Lith
uanians refused to buy such books. 
They did not read them for they 
simply did not understand the 
Russian letters.

The Lithuanians kept their child
ren from the Russian schools. De
spite the Russian prohibition, the 
people, encouraged by their Bish
op Motiejus Valančius, began to 
organize in the country secret viilla- 
ge-schools, where wandering teach
ers, the so-called “daractors”

An Exhibit of Lithuanian handicraft at the Baltic Federation’s event in 
Winnipeg, Canada. Pictured are Mrss. J. Kriščiūnas and S. Bujokas.

Du vaizdai iš lietuviškų rankdarbių parodos Winnipege, Kanadoje.

During the folk art exhibition arranged by Lithuanians, Latvians and 
Estonians (Baltic Federation) in Winnipeg, Canada.

Standing beside the folk art of Lithuania are: T. Lukas, M. Raabe, Es
tonian rep., Mrs. St. Bujokas, Lithuanian representative, explaining the 
exhibits, Mayor S. Juba of Winnipeg, Mrs. V. Kriščiūnas, Aiderman S. 
Rebchuk, Mrs. Ojar Klavinis, Latvian rep., J. Malinauskas, pres, of the 
Baltic Federation and the Lith. Community in Winnipeg, Mr. Stauers, 
former pres, of the Baltic Federation.
pege, Kanadoje. Photo Napoleon Studio, Mileišis
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((LITHUANIANS MAKE NEWS»
© Maryann Žemaitienė, wife of 

an engineer from Philadelphia, Pa., 
and mother of three children, 
whose hobby is entering various 
contests, recently won a trip to 
Hawaii and an opportunity to ap
pear in the film “Diamond Head”, 
which was being filmed there. She 
appeared in the flilm as a tourist 
with stars George Chakiris and 
Yvette Mimieux.

• Dr. Jurgis Janevičius has been 
named clinical director of Kanka
kee State Hospital. Dr. Janevičius 
sarted his medical studies in Vil
nius, Lithuania, later continued 
them at Hamburg University, Ger
many. He worked as an intern at 
the South Shore Hospital in Chica
go. Later he took a position with 
East State Hospital. In 1960 Dr. 
Janevičius entered the Veterans 
Administration’s West Side Hospi
tal in Chicago and concluded his 
studies in psychiatry. He worked 
at the Danville Hospital from 1961 
to Nov., 1962.

In Lithuania Dr. Jasaitis worked 
in the Armed Services and also 
lectured at the university. His 
brother, Dr. Domas Jasaitis, is a 
staff member of the Tuberculosis 
hospital in Tampa, Fla.

• The prayerbook “Mary, Save 
Us”, written by Lithuanian girls in 
Siberia’s concentration camp, has 
been translated into Spanish by 
Rev. K. Patalavičius and will soon 
be published in Argentina. The 
preface was written by Cardinal A. 
Caggiano of Argentina. The prayer
book has been edited in English, 
Dutch and Italian.

• Mr. C. F. Paulis, a lawyer by 
profession, is the second Lithuanian 
holding the rank of a judge in the 
State of New Jersey. Andrews Sal- 
vest was appointed judge two years 
ago for the Hudson County. Jack 
Stukas and C. F. Paulis were in
strumental in having Congressman 
Rodino introduce a resolution in 
Congress where the President was

Judge K. Paulis is congratulated by Congr. P. W. Rodino Jr. and J. Stukas.

• Dr. Rožė šomkaitė began work 
at the Ethicon Pharmaceutical 
Corp., Sommerville, N. J. in No
vember. She took part in the East
ern Analytical Symposium conven
tion in New York, which was at
tended by over 4,000 specialists in 
the fields of analytic chemistry and 
biochemistry.

© a new committee of the Lithu
anian Catholic Academy of Arts and 
Sciences has been elected in Rome: 
Prof. A. Liuima, Prof. Z. Ivinskis, 
Prof. A. Rabikauskas, Dr. V. Bal
čiūnas, Dr. P. Brazys and Dr. J. 
Vaišnora. All clergymen with the 
exception of Prof. Ivinskis. The 
committee was elected by corres
pondence. The Academy has 130 
members throughout the free world. 
The Rev. R. Krasauskas is in the 
United States at the present time 
organizing groups to support the 
work of the academy.

• Dr. Viktoras Jasaitis, chemist 
with a munition factory, has deve
loped an improved piston to ignite 
gunpowder. The new patent has 
been acclaimed by the magazine 
“Gun”.

urged that he continue not to re
cognize the Russian incorporation 
of the Baltic States and to intro
duce at a UN session the question 
of the enslavement of the Baltic 
lands. Cong. Rodino pledged to 
continue his efforts regarding this 
matter at other sessions.

• The Sports’ Federation of the 
Baltic Countries held its convention 
on Nov. 3rd in Cleveland, Ohiio. It 
was decided to organize one fede
ration for the North American con
tinent. The supreme committee will 
be composed of four members from 
each nationality. The chairmanshlip 
will be rotated. The first two year 
term chairman will be a Latvian. 
Secretary is Lithuanian Algirdas 
Bielskus. A calendar of events for 
next year was drafted.The spiling 
competition will be held on May 
4-5 in Toronto, Canada, organized 
by the Estonians and the summer 
competition will be on July 20-21 
in Chicago, organized by the Lat
vians.

©The Second Congress of Lithu
anians in South America will be 
held in Montevideo at the end of 

February, 1963. Vyt. Dorelis is 
chairman for the arrangements’ 
committee. A varied three-day pro
gram is planned. Representatives 
are expected from Argentina, Bra
zil and other South American coun
tries.

« The Central Committee of the 
Lith. American Council (ALT) has 
published a booklet entitled “A Vi
sit to Soviet Occupied Lithuania.” 
It is a collection of experiences by 
a Lithuanian woman from Chicago, 
who, as a tourfist, visited Lithuania 
in 1961. She relates the Soviets’ 
way of dealing with the people, 
their regime, their manners, and 
so on.

©Algis Makaitis, a student at 
Harvard University, received per
mission from the university to take 
examinations fin the Lithuanian lan

During a reception of the US Embassy in Paris. From left: French ambas
sador Fr. Coulet, advisor to the Lith. embassy Prof. J. Baltrušaitis, present 
US ambassador, Ch. Bohlen. All three are acquainted since the pre-war 
years, when they were secretaries to their embassies in Moscow.

Prof. J. Baltrušaitis US ambasadoje Paryžiuje su senais pažįstamais.

guage for his foreign language 
credit. Makaitis was examined by 
Dr. M. Gimbutienė, lecturer at the 
university.

© Nijolė Martinaitytė, graduate 
of the University of Southern Illi
nois and studying for her M. A. 
degree in Theater Arts at the Uni
versity of Illinois in Urbana, is a 
veteran of 26 theatrical presenta
tions and has also directed five pro
ductions herself. Her repertoire 
includes Medea, Lady Macbeth 
and roles by Oscar Wilde and other 
dramatists. Recently she appeared 
in productions of “Roshomon” and 
“Royal Gambit” and is now re
hearsing for Shakespeare’s “Rich
ard II”, which will be presented 
in January at the University of Il
linois, Urbana. In the spring Miss 
Martinaitytė will direct T. S. 
Eliot’s “The Waste Land”.



Visos foto
V. JUKNEVIČIAUS

4
Alf. Brinką, Edvardas Radvila ir 
Elena Blandytė.

Alfas Brinką ir Alė Kėželienė.

CHICAGOS SCENOS DARBUOTOJŲ SUVAIDINTAS

D. Niccodemi "Gatvės vaikas" (Scampolo)

Alfas Brinką ir Marija Lemešytė.

šį 3-jų veiksmų vaidinimą, režisa
vo Algimantas Dikinis. Dekoracijas 
darė dail. Jurgis Daugvila. Vaidino 
Elena Blandytė, Marija Lemešytė, 
Elena Rukuižienė, Alė Kėželienė, 
Alfas Brinką, Stasys Bernatavičius, 
Vacys Petrauskas, Juozas Raudo
nis, Edvardas Radvila.

Įvyko trys pastatymai: sausio 5, 
sausio 6 ir sausio 26 d. d.

Prieš pastatymą lietuviškoji spau
da davė daug rekamos, leido pasi
sakyti režisoriui, nuteikė publiką 
lankymuisi.

Po pastatymų spauda gerai verti
no scenos darbuotojų pastangas ir 
vykusius rezultatus, bet kritikavo 
veikalo pasirinkimą.

Elena Rukuižienė, Alfas Brinką ir Edv. Radvila “Gatvės vaiko” vaidinime.
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LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS, 
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis''.

Los Angeles, Calif.
LITHUANIAN MELODY HOUR

Transliuojamo šeštadieniais 9 vai. ryto 
iš KBLA — 1490 kc stoties.

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

Zelzah St., Encino, Calif.

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

Sekmadieniais 7-8 vai. vakaro. 
3rogramos vedėjas - Juozas Olšauskas.

Reikalų vedėjas ir pranešėjas: 
Leonardas Hartvigas

17 Eagle St., Amsterdam, N. Y.

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"

Girdima Marylande ir Washington, D. C- 
Sekmadienių 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 nuo 1:00 iki 1:30.
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

Lietuvių Radijo valanda
Sekmadieniais nuo 11:00 iki 12:00 vai. 

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

170 H Street, South Boston 27, Mass. 
Tel. ANdrew 8-7635

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio 

10:00 — 11:00.
Šeštadienį is sekmadienį 8:00—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.

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo programa 

TĖVYNĖS GARSAI 
penktadieniais 8—9 vai. vakaro 
per WXEN-FM stotį 106,5 mc 
Vedėjas — Juozas Stempužis.

4249 Lambert Rd., Cleveland 21, Ohio 
Tel. 382-9268

Detroit, Mich.
"BALTIC MELODIES"

radijo valandėlė jau nebeveikia.
Buv. vedėja'serga ligoninėj. Paskutiniuo

sius dvejus metus valandėlę vedė 
Anelė Ąmbrazienė.

LITHUANIAN MELODIES Radijo valandėlė 
girdima kiekvieną šeštadienį 4:30-5:30 pp. 

iš Detroito stoties WJLB — 1400 kil- 
Vedėjas Ralph Valatka.

15756 Lesure Ave., Detroit 27, Mich. 
Telephone: BRoadway 3-2224

"LITHUANIAN VOICE"
WQRS stotis, FM banga 105,1. 

Sekmadienio rytą nuo 8:30 iki 9 vai.
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 11:00 iki 12:00.
Programos vedėjas A. Dragūnevičius, 
273 Victoria Rd., Hartford, Tel. CH 9-4502

Madrid, Espana 
VYKDOMOSIOS VLIKO TARYBOS 

RADIJO BIURAS MADRIDE 
TAUTINIS ISPANIJOS RADIJAS 

transliuoja lietuviškai 21:30 — 21:55 
Lietuvos laiku (arba 19:35—1955 Vid. 

Europos laiku) 25 ir 42 metrų bangomis. 
(Kartojama kitos dienos rytą 8:25 Lietuvos 

laiku [6:10—6:25 Vid. Eur. laiku] 42 
metrų banga) ir nuo 17:40 iki 17:55 vai. 

42metrų banga (9.370 kl.).

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

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WTEL — 860 kilocycl. 

Šeštadieniais nuo 3:40 iki 4:30 p.p.
Kultūrinės, politinės apžvalgos, žinios, 
vietos kronika, muzika ir skelbimai* 

Valandėlės vedėjas Adolfas Gaigalas. 
Programas tvarko ir praveda redakcinis 

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

Pittsburgh, Pa.
The First Lithuanian Radio Program in 

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

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

Povilas ir Gertruda Dargiai. 
Visais reikalais kreiptis: 

2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.

Rochester, N. Y.
Lietuvių Radijo Klubas

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

9:30 — 10:00 rytą. 
Klubo valdyba:

P-. Saladžius, garbės pirm-, 309 Alphonse 
Si (21); Pr. Puidokas, pirm. 38 St. Jacob 
oi. 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 
vedėjai.R. Gaidytė, St. Ilgūnas, D. Šiurilie- 

nė, H. Žemelis.

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS

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

41,15 ir 50,34 metrų bangomis.
Vedėjas Dr. J. Gailius.

Circonvallazione NOMENTANA 162

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, 
974 College St., Toronto 4, Ont., Canada.

Telef?: LE 4-1274 — Daina Co.

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 V Ml C ANO.

WASHINGTON D.G
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; 
los kartojamos 21 vai. 30 min. — vidutine 
251 m. banga ir 6 vai. ryto 25, 31, 41 ir 

49 m. bangomis.
Pastaba: vasaros laiku, kai Lietuvoj 19:30, 
— Washingtone 12 vai. 30 min. dieną, 

Chicagoje — 11 vai. 30 min. ryto
ir Los Angeles — 9 vai. 30 min. ryto, 
o Europoj Grinvičo laiku 16 vai. 30 vak.

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA 

WATR, Waterbury, 1320 kilocycles.
Kiekvieną šeštadienio vakarą 

*,.40 iki 7:30 p. m. 
Programos vedėjas ir direktorius,

John D. Adams-Adomaitis
27 Congress Avenue, Waterbury, Con. 

Telefonai: PLaza 3-2787 ir PL 3-8898

LITHUANIAN MAPS

Andrius, with the technical assis
tance of Profs. A. Salys, Stp. Kolu
paila, K. Pakštas, Drs. M. Braks, M.

Gimbutas, and A. Šapoka.
is now available, compiled by J.

A multicolored map of Lithuania
This is the definitive map of 1939, 

with insets of Lithuania in the 
Bronze and Iron Age.

Only a limited supply available.

Wall map, approx. 35x46: $4.50
Book map, in folder: $3.50

Now available to Lithuanian Days 
readers

LIETUVIŲ DIENŲ 
žurnalo ir knygų 

PLATINTOJAI
JUNGT. AMERIKOS VALST.: 
Baltimore, Md. — A. Česonis, K. Bradūnas. 
Brooklyn, N. Y.— J. Pašukonis,
So. Boston, Mass. — D. Giedraitis, S. 
kus,
Chicago, Iii. — K. Babickas, Balys Braz

džionis, V. Grebliūnas; J* Karvelis;
Marginiai, P. Švelnys, Terra, 

B. Urbonas, V. Būtėnas.
Cicero, III...— J. Memenąs, E. Stangen- 

bergas.
Cleveland, Ohio — Dirva, V. Rociūnas.
betroit, Mich. — Gaiva, Neringa, St. An- 

tiiony's Parish Library.
Ehzabetn, N J. — P. Kudulis, A. Rudzi- 

tas.
t. st. Louis, III. — A. Vaitkus, 
o.and Kapids, Mich. — J. Belinis. 
Hartford, Conn. —- VI. Plečkaitis.
Los Ange.es, Calif. — V. Prižgintas. 
Newark, N. J. — K. Trečiokas.
Omaha, Nebr- — E. Ribokienė, kun. L 

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

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

ITALIJOJE:
kome — Kun. V. Mincevičius.
ISPANIJOJE:
Madrid — Kun. K. PatalaviČius.
NAUJ. ZELANDIJOJE:
Auckland — G. Procuta.
VlNLCUELOJE:

Rev. A. Perkumas. Z. Domeika

ANGLIJOJE:

London — D. Daunoraitė.

KANADOJE:

Toronto, Ont. — A. Kuolas J. Smolskis 
Time Cigar Store, V. Aušrotas.

Hamilton, Ont. — I. Pleinys
S. Bakšys.

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

AUSTRALIJOJE:

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

SKAITYKITE 
“LIET. DIENŲ” LEIDYKLOS 

IŠLEISTAS KNYGAS

Pakeitę adresą, tuojau praneškite, 
kad nesusitrukdytu žurnalo 

siuntimas.

Ange.es


APREIŠKIMO PARAPIJOS BAŽNYČIA, MOKYKLA IR KLEBONIJA BROOKLYNE.

LIETUVIU

DIENOS
LITHUANIAN DAYS
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