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Front Cover - Pirmasis
Antanas Razma — "milijoninio fondo” inici
atorius, iškėlęs minti, kad Amerikos lietuviai
sudėtų milijoną dolerių Lietuvai, o kol Lietuva
atgaus nepriklausomybę, fondo nuošimčius skir
ti lietuvių kultūros reikalams remti. Ta minti
mi preš pusantrų metų kartu su L. Bendruome
ne Įkurtas Lietuvių Fondas, kurio centras yra
Chičagoje. Organizacija inkorporuota.
Nariai
Įneša po $1000; įnešęs $100, turi vieną balsą.
Dabar dr. A. Razma yra LFondo Tarybos pir
mininkas.
A. Razma Lietuvoje baigė Plunges gimna
ziją jau karo metais. Užeinant komunistams, pa
sitraukęs i Vakarus medicinos mokslus studija
vo ir baigė Voketijoje, Tiubingene. Prieš keletą
metų įsikūręs prie Chicagos, Wilmingtone, dir
ba kaip gydytojas.
Didelės energijos ir nepaprastai aktyvus lie
tuvių bendruomenės veikėjas, nepailstantis lie
tuviškų reikalų rėmėjas finansiškai.

Antanas Razma, M. D., Wilmington, Ill., has
been the leading organizer of the LITHUANIAN

FOUNDATION, Inc., that was started some
two years ago. The main purpose of this in
stitution is to raise an one-million fund for
a Free Lithuania, and the interest received
from investment of the money to be used pre
sently in the United States to support various
cultural activities of Lithuanian-Americans. At
the present time Dr. Razma is President of
the Board of Directors of the Lithuanian Foun
dation. Dr. Antanas Razma is a great financial
supporter of all patriotic, political and cultural
institutions of Lithuanian-Americans.
For more — see interview with Dr. A. Razma
on p.ip. 4—6.

Back Cover - Paskutinis
šv. Kazimieras — dail. Zenono Kolbos vitra
žas pranciškonų vienuolyne Kennebunkporte,
Maine.
A stained glass window by Z. Kolba in the
Franciscan monastery at Kennebunkport, Me.

Hamiltono tautinių šokių grupė “Gyvataras” su savo vedėja G. Breichmanienė, II Laisvės Festivalyje vasario 1-3 d.d. Toronte laimėjusi trofėją.
Dalyvavo 30 atskirų tautų šokių grupių ir 8 tautiniai chorai, tarp kurių
lietuvius (atstovavo Toronto “Varpas”. Iš 57 kandidačių ’’Mis Freedom” iš
rinkta lietuvaitė Joana Juozaitytė (pernai buvo R. Žymantaitė).
šokėjai: I eilė — Nijolė Guirgiždytė, Genovaitė Dumčiūtė-Breichmajiienė,
vadovė, Romas Petrauskas, Birutė Palčiauskaitė, Birutė Kybartaitė, Ramu
nė Milerytė, Nijolė Stanaitytė, Danutė Vaitonytė, Lina Verbickaitė, Vincas

Verbickas, Romas Labinąs, Algis Ulbinas — akordeonistas; II eilė —Julija
Kaminskaitė, Juozas Giedraitis, Dana Jankutė, Danguolė Domeikaitė, Laima
šopytė, Amalija Frončekaitė, Egidijus Petrušaitis; III eilė — Zenonas
Stanaitis, Aldona Stanaitienė, Alfonsas Stanevičius, Marytė Arštikaitytė,
Edmundas Dervaitis, Lionė Stanevičiūtė, Gediminas Blekaitis, Teresė
Tumaitytė, Romas Banaitis.
Foto B. W. King

Lithuanian Folk Dance group “Gyvataras” of Hamilton, Canada.

Tikslingos veiklos pagrindai
BEN. BABRAUSKAS, Cicero, Illinois
Tarpais mūsų visokeriopa veikla taip įsisiūbuoja, kad, atrodo, jos
galo neregėti. Tačiau, šen bei ten pasisukiojus, tikrovė nėra tokia
skaidri, o ne vienos šviesesnės akys tolumoj pastebi ir sambrėškio
žymių. Šiandien prireikia kam tūkstančio — surengiama madų paro
da ar gydytojų žmonų pobūvis, ir iš karto pasidaro toji suma. Arba
kreipiesi Čikagoje į J. Grybauską, J. Lieponį ar J. Mackevičių, o New
Yorke į Kazicką ar Valiūną — ir yra tūkstantinė. Bet ar ilgai taip
bus?
O juk mūsų lietuviški reikalai tebebus gyvi dar ir 2.000-taisiais
metais. Tik tada gal jau joks mūsų žurnalas, jokia knyga nebeišeis be
paramos. Tokios netolimos realybės akivaizdoje ir užsimezgė milijo
ninio fondo idėja, kuri nūnai, entuziastiškai daugybės rankų stumia
ma, regimai didėja, kaip tas sniego kamuolys.
Tiesa, retkarčiais disonansu nuskamba koks niekingas balsas, ne
lyginant lazdos bakstelėjimas į riedančio rato stipinus. Tokie balsai
visuotinio entuziazmo sūkuryje tai tik švilptelėjimas plojančioj mi
nioj. Atžagareivių, pagaliau, visur atsiranda, bet jų kelias nieko ne
vilioja.
Kai bandoma, pavyzdžiui, dėstyti, kad stambios aukos Lietuvių
Fondui pakirs visus kitus šiuo metu degančius reikalus, didieji Lietu
vių Fondo aukotojai, kaip tyčia, šimtinėmis ir net tūkstantinėmis
“švaistosi” ir gyvuosiuose šios dienos reikaluose. Štai, kad ir centrinė
L. Fondo ašis dr. A. Razma, ne vieną tūkstanti įnešęs į Liet. Fon
dą, ką tik tapo naujuoju "Draugo” romano konkurso mecenatu, pa

skyręs tam tūkstantinę, nekalbant jau apie “smulkiąsias” šimtines,
įvairiems tautiniams reikalams nuolatos jo skiriamas. Arba kitas L.
Fondo tūkstantininkas prof. dr. K. Alminas, mecenavęs Maironio
metų poezijos premiją. Tas, kuris aukoja stambesnę sumą Lietuvių
Fondui, tai daro sąmoningai ir tikslingai, žinodamas, kad L. Fondui
jo paskirtoji šimtinė ar tūkstantinė bus neišsenkama kasmetinė auka
net ir tada, kai jis jau nieko nebegalės duoti. Vadinas, Lietuvių Fon
das yra planingos ir tikslingos mūsų veiklos rodiklis, ilgiausio lietu
vybės išlaikymo pagrindas.
Dar toli gražu ne visi, iš kurių laukiama, yra atsiliepę į Lietuvių
Fondo balsą. Vis dėlto pavyzdžiai patraukia, ir Lietuvių Fondo val
dyba, vadovaujama darbštaus ir sumanaus pirmininko T. Blinstrubo,
kone kasdien gauna naują LF šimtininką ar tūkstantininką, kurių
šiuo metu yra jau arti dviejų šimtų. Daug rašyta spaudoje L. Fondo
reikalu, tūkstančiai laiškų valdybos išsiuntinėta, bet sėkmingiausias
LF narių telkimo būdas yra betarpiškas kreipimasis telefonu ar as
meniniu laišku. Laukiama, kad visose LB apylinkėse būtų pasekta
Rochesterio pavyzdžiu, kur spontaniškai susidariusio vietinio komite
to, vadovaujamo Amerikoje gimusio lietuvio klebono Valiukevičiaus,
aplankomas kiekvienas lietuvis, už tat pasekmės pasigėrėtinos.
Pirmoji LF Taryba, baigdama savo kadenciją, mato Lietuvių Fon
dą tekantį ryškia vaga, o tą jo tekėjimą prižiūrės ir tvarkys nauja Ta
ryba, kuri bus išrinkta metiniame LF narių susirinkime šių metų
gegužės 18 d. Čikagoje.
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Lietuvių Fondo valdyba. Iš kairės: Į eilėj Dr.
VI. Šimaitis, ižd., T. Blinstrubas, pirm., A. Rakš
telė, vicepirm.; II eilėj St. Rauckinas, narys in

formacijai, J. Vaičekonis, sekr.

Committee for the Lithuanian Foundation.

Lietuvių Fondas gerai auga
Pokalbis su dr. Razma, “milijoninio fondo” ini ciatorium ir Lietuvių Fondo Tarybos pirmininku

— Kaip sekasi Liet. Fondo organizavimas?

— Kiekviena didesnio darbo pradžia nėra
lengva. Tokią pradžios stadiją turėjo pereiti ir
L. Fondas. Dabar jau padėti tvirti organizaci
niai pagrindai, yra LF valdyba su pirm. T.
Blinistrubu. kurie su nuoširdumu atlieka dauge
lį techniškų darbų. LF Taryba aktyviai atlieka
savo pareigas, todėl LF organizavimasis vysto
si kuo sklandžiausiai. Lietuvių spauda ir visuo
menė daugumoje gyvai susirūpinę, kad LF tap
tų realybe ir būtų didelė finansinė jėgainė lie
tuviškiems reikalams.
—Kiek ir kokiu būdu atskiri lietuviai, orga
nizacijos ir liet, kolonijos yra Įsijungusios Į
Lietuvių Fondą?

— Jau visa eilė pavienių lietuvių ir organi
zacijų yra įnešusios po tūkstantį dol. ar mažiau
ir pasidarę pilnateisiais LF nariais. Taip pat
nemažas skaičius lietuvų kolonijų yra suorga
nizavę ar organizuoja LF vajaus komitetus iš
įvairių aktyvių lietuvių ir organizacijų, kurie
šiais metais praves planingą aukų ir pasižadėji
mų rinkimą. LF vajaus komiteto nariai su tal
kininkais yra pasiryžę aplankyti kiekvieną lie
tuvių šeimą savo kolonijoj, šiems LF vajaus ko

mitetams sudaryti beveik visur aktyviai reiš
kiasi vietos LB apylinkų veikėjai, šios liet, ko
lonijos jau vykdo ar rengiasi vykdyti LF pinigi
nius vajus: Rochester, Hartford, Waukegan,
East Chicago, Kenosha, Racine, Brockton, Mar
quette Park, Philadelphia, Baltimore, Cleve
land ir kt.
— Ar didžiosios liet, kolonijos, kaip Chicaga,
New Yorkas, Los Angeles, Bostonas rengiasi
aktyviau Įsijungti į LF piniginį vajų?

— šių didžiųjų liet, kolonijų pavieniai lietu
viai, keliolika apylinkių, nemažas skaičius or
ganizacijų jau įnešė savo pradines aukas į LF ir
tapo pilnateisiais nariais. Taip pat kaikurioms
didžiosioms liet, kolonijoms reikia daugiau laiko
tokiems LF vajaus komitetams suformuoti, no
rint įtraukti kuo daugiau aktyvių lietuvių, orga
nizacijų atstovų, kunigų, klebonų su parapijo
mis, palankiomis lietuviškiems reikalams. Visi
LF organizatoriai tikime šventai, kad kiekviena
liet, kolonija suorganizavusi LF vajaus komite
tą, planingai praves piniginį vajų per 1963-64
metus.
,
— Kodėl taip užakcentuojate atskirų liet, ko
lonijų LF vajų komitetų svarbumą?

T. Blinstrubas—LF valdybos pirmininkas, daug
laiko ir energijos paaukojąs LF reikalams. Jis
plačiai lietuvių visuomenei žinomas kaip veik
lus visuomenininkas, įvairių didžiųjų švenčių
Chicagoje rengėjas, ALTo v-bos vicepirminin
kas, JAV LB Tarybos narys ir t.t.

Mr. T. Blinstrubas, Chicago, Ill., chairman of
the Lith. Foundation Committee.

— Visi LF organizaciniai darbai atlikti ir pir
mieji LF organizatoriai sudėjo nemažą sumą au
kų LF pradžiai. Didžiųjų sumų aukų ir pasiža
dėjimų surinkimas priklausys nuo vietinių lie
tuvių veikėjų idealistų, kurie nesigailės pašvęs
ti laiko, energijos panaudoti visus savo organi
zacinius sugebėjimus pravesti planingą LF pi
niginį vajų. Tik vietiniai lietuviai veikėjai žino
atskirų lietuvių finansinį pajėgumą ir pažįsta
jų patriotiškumą ir lietuvybę, tik jie galės juos
prikalbinti įsijungti į L. Fondą ir tapti pilna
teisiais nariais. LF valdyba ar Taryba gali tik
suteikti reikalingą informaciją ir kitokią me
džiagą vajui pravesti, bet jiems neįmanoma ap
lankyti kiekvieną lietuvį asmeniškai įvairiuose
miestuose.
— Ar Jūs siūlote, kad LB apylinkių valdybos
nariai patys pravestų tuos LF vajus ir aplanky
tų kiekvieną šeimą?

—Gal tas jiems fiziškai būtų neįmanoma, bet
LB apylinkių valdybos turi vadovauti LF vajų
komitetų sudarymui. O jau savo keliu LF vajų
komiteto nariai su talkininkais aplankys kiek
vieną šeimą ir ragins įstoti į L. Fondą su savo
galima auka ar pasižadėjimu.

1961 m. JAV LB Tarybos suvažiavimas, kur bu
vo nuspręsta organizuoti visiems lietuviams vie
ną bendrą Lietuvių Fondą kartu su “milijoninio
fondo” iniciatoriais. Iš kairės: dr. A. Razma, mi
lijoninio fondo iniciatorius, suvažiavimui aiški
na L. Fondo organizavimo kartu su Liet. Ben
druomene ir skatinant privačią iniciatyvą tiks
lingumą. Kiti: T. Blinstrubas, dr. Al. Nasvytis,
St. Barzdukas, JAV LB T-bos prezidiumo pirm.,
dr. V. Vardys, V. Kamantas, LB T-bos pr. pirm.

Initiators of the Lithuanian Foundation, dur
ing a convention of the Lithuanian Community
Council in 1961. Speaking A. Razma, MD.
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— Kas ten daryti, kur nėra LB apylinkės ar
ba jai šiuo metu neįmanoma būti LF vajaus ko
mitetui sudaryti iniciatore?

— LF yra visų lietuvių fondas, tad kur nėra
LB apylinkės, jei neįmanoma ar nepatogu su
daryti tokį vajaus komitetų, kiekvienas akty
vus lietuvis, organizacija, kunigas, klebonas ar
parapija gali imtis iniciatyvos šį komitetų suda
ryti. Bet kais tuo reikalu informacijų gali gauti
LF valdyboje. Niekas neinspiravo iš šalies pir
mųjų LF iniciatorių ir aukotojų, gal tik jautres
nis tautinės sųžinės balsas. Pas daugelį jis dar
gyvas, jis tat telnspiruoja ir kitus.
— Ar gauta aukų iš kitų kraštų lietuvių?

— Tai. N. Zaliulionis iš Canados vienas iš
pirmųjų paaukojo LF $100. Iš kitų kraštų sun
kiau dėl mažų uždarbių ir didelio pinigų vertės
skirtumo, bet pvz. Bogotos Liet. Moterų Drau
gija paaukojo net 100 dolerių. Yra ir daugiau.
Ir, tikimės, — bus.
— Kiek LF davė pelno praėjusiais metais ir
kiek duos šiais?

— Praėjusiais, t. y. pirmaisiais LF organiza
vimo metais, buvo gauta $1200, ir visi pinigai
buvo paskirti lituanistiniam svetimu!. Tikimės,
kad šiais metais nuošimčių dar padidės.
— Kas padengia LF organizacines išlaidas?

— Iki dabar šias išlaidas padengė LF Tary
bos ir valdybos nariai iš savo kišenės, nes visų
gautų pelnų norėjome paskirti lituanistiniam
švietimui. Aišku, kai LF vajus pajudės visose
kolonijose, bus daugiau organizacinių išlaidų,
ir tada nesigailėsime tomis išlaidoms skirti pi
nigų, nes nuo organizacinio gyvumo ir aktyvu
mo priklausys LF vajaus pasisekimas.
— Kaip LF organizatoriai žiūri Į kaikurių
spaudoje paskelbtas mintis, kad nereikia krau
ti lateičiai miljono, bet suaukotus pinigus tuoj
dabar panaudoti būtiniesiems lietuviškiems rei
kalams.

— Į šiuos klausimus gerai atsakė St. Barzdukas “Dirvoje” (Nr. 31) Svarstymuose ir su
manymuose, paimdamas palyginimų apie Malū
nininkų ir sūnų, kurie keliavo su arkliu į Plun
gę ir niekaip negalėjo įtikti visiems žmonėms.
Juozas Jurkus savo straipsnyje “Mes statome
didžiulį paminklų (Draugas, 1063.111.19) labai

LB East Chicagos apyl. vald. pirm. K. Valeika
(dešinėj) įteikia L. Fondo vald. pirmininkui T.
Blinstrubui $1.000 čekį. Stovi iš kairės:
St.
Rauckinas, LF vald. narys, V. Aukštuolis, E.
Ch. apyl. ižd., T. Meškauskas, vald. narys kultū
ros reikalams, K. Domarkas, E. Ch. apyl. vicep.,
J. Jasaitis, JAV LB c. vald. pirm., J. Bagdans-

Dr. Antano Razmos šeima: iš kairės — jis pats,
sūnūs Petras-Edmundas, 7 m., Antanas-Gintaras, 11 metų, ir žmona Elena (Kisieliūtė).
Abu sūnūs lanko Lemont, III., šeštadieninę

vykusiai įrodė LF prasmę, galimybes langvai
pasiekti milijonų. Jis taip pat klasiškai atsakė
tiems, kurie neaUkoja jokiam lietuviškam reika
lui. štai kelios ištraukos iš J. Jurkaus straips
nio: “Padėk sau ir Dievas tau padės! Mes kei
kiame Amerikų, kad nepadėjo Vengrijai, žiūrė
kite, kad mūsų pačių tauta mus neprakeiktų.
Chicagoje vienas lietuvis užsisakė sau pamink
lų už 40.000 dol... Nei kiti į jį žiūrės, nei jis
pats sau giliai po žeme užrakintomis akimis ga
lės juo džiaugtis. O būtų paskyręs L. Fondui ar
kuriam kitam kilniam reikalui, tai jis būtų likęs
gyvas savo pavyzdžiu ir kitiems. Būtų įrašytas

kis, apyl. sekr. Dr. A. Razma, LF Tarybos pirm.,
Dr. V. Šimaitis, LF vald. ižd.
Tai viena iš eilės LB apylinkių, įsijungusių
Į Lietuvių Fondą ir įnešusių savo dalį.

K. Valeika, chairman of the E. Chicago Lith.
Community, presenting L. F. chairman, T. Blinstrubas, with a $1.00 check.

lituanistinę mokyklą, kuri yra už 40 mylių nuo
Razmų gyvenamosios vietos, Joliet, III.

Dr. A. Razma, leading organizer of the L. F.,
and family, Wilmington, Ill.

į mūsų istorijos knygas šalia savanorių.. Jo pa
veikslas būtų kabėjęs šalia prezidento... Gi da
bar jokios naudos... Nei Dievui šluota, nei vel
niui kačerga..
Keli esantys LF kritikai nutiltų, jeigu LF
greitai pasiektų milijonų, ir iš jo palūkanų
ar investacijų gaunant 50-70 tūkstančių būtų
skiriama kasmet lietuviškiems reikalams. Suma
būtų pakankamai didelė ir efektyvi mūsų lietu
viškam veikimui. Tat vietoj taip gražiai augan
tį fondų kritikavus, geriau, kad visi skubėtume
kuo nors padėti: ar aukomis, ar organizaciniu
darbu ar plunksna. Nelaukime, kad “kiti” tai
padarytų. Įsijunkime į darbų, — juo greičiau
surinksime užsibrėžtų milijonų, ir turėsime ne
išsenkantį finansų šaltinį. Įstokime nariais, pri
sidėkime auka, tada galėsime teisėtai diskutuo
ti dėl statuto ir dėl pelno paskirstymo. Nedalin
kime kitų sudėtų pinigų, lyg savo.
Aišku, visada turėjome ir dabar turime tokių
lietuvių, kurie rūpinasi tik savo egoistiniais
reikalais. Nors ir pasiturintys, jie niekada ne
parėmė jokio lietuviško projekto. Bet atminki
me, kad jų “balsas dangun neina”. Jie nenulems lietuvybės likimo, jei mes, gyvieji lietu
viai, būsime duosnūs ir aktyvūs. Reikalui gerai
sekantis, prisidės ir abejojusieji. Sudarykime
tamprų lietuvybės kūrėjų (plačia prasme), lie
tuvių veikėjų bei organizatorių ir daugiau pasi
turinčių bendradarbiavimų, tada lietuviškos kul
tūros laimėjimai bus ne vien išrinktųjų reika
las, bet visos lietuvių bendruomenės padaras,
būtinybė ir pasididžiavimas.

Metinis Lietuvių Fondo narių susirinkimas
įvyksta gegužės mėn. 18 d. 2 vai. p.p. Čikagoj,
Jaunimo Centre.
Daugiau apie Lietuvių Fondą žiūr 17 psl.
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TAUTINIO ŠVENTOJO VAIDMUO MODERNIAME PASAULYJE
ELENA TUMIENĖ, Los Angeles, California

ir jie tokie tipingi savo tautos atstovai, kad jie
lieka sujungti su savąja tauta net ir nugalėję
laiką ir erdvę.
Imkime pavyzdžiui lietuvių
šventąjį — šventąjį Kazimierą.
Tiesa, kad šv. Kazimieras buvo ir yra garbi
namas Belgijoj, Pietų Amerikoj ir kitur. Maltos
ritieriai jį buvo pasirinkę savo ordino dangišku
globėju kovoje su muzulmonais; gi Italijoje —
Florencijos Piti galerijoj dar ir šiandien užtin
kame šv. Kazimiero paveikslą, pieštą dailinin
ko Carlo Doli, tačiau Kazimieras Jogailaitis yra
ir paliks pirmoj vietoj brangiausias ir artimiau
sias lietuvių tautai. Jis — jos vienintelis ofi
cialus šventasis, jaunimo globėjas, jos skautų
patronas, kariuomenės pavyzdys, liaudies ir
dailiojo meno įkvėpėjas, pagal giesmės žodžius
“nuostabus žemėje, danguje dar nuostabesnis”.
šv. Kazimieras, Lietuvos karalių sūnus, stip
rinęs ir globojęs lietuvių tautą per šimtmečius
jos vargo ir negando metais, būdamas politikas
ir administratorius, gerai suprato valstybei pa
vojų, gresiantį iš rytų ir pats, pasirodęs Lietu
vos kariuomenei 1518 m. prie Dauguvos, per
vedė ją per šią upę į kovą su priešu, kurį
Lietuvos kariuomenė tada nugalėjo. Mūsų žmo
nėms tai paliko begalinį įspūdį. Jie įrašė šį
atsitikimą į kantiškas ir per pusantro šimto
metų giedojo:
“Kazimieras šventas iš dangaus atėjo,
Kurį Žalnieriai ant oro regėjo” (žiūr. Dr. Z.
Ivinskio knygą “šv. Kazimieras”).

Taigi, šv. Kazimieras mūsų tautinis šventa
sis. Bet tuojau kyla klausimas, ar tautinio
šventojo sąvoka iš viso nėra pasenusi? šian
dien pasaulis galvoja apie vienos valstybės
įkūrimą, apie tautų susijungimą. Be to, nema
žas skaičius tautų dėl karų bei kitokių prie
žasčių išsisklaidė, nyksta;
jų valstybės ne
teko suverenumo ar reikšmės žmonijos gyveni
me.
Daugiau kaip 10 vitražų Brockton, Mass., lietu
vių bažnyčioje vaizduoja šv. Kazimiero gyveni
mą. čia matome šv. Kazimierą vaikystėje.

Foto D. čibas

S ENŲJŲ

indų

epe

“Mahabharatoje”

apra

šyti šventojo Judhistiros egzaminai prieš pa
tenkant į dangų, štai tie Dievo klausimai ir
šventojo atsakymai:
— Kokiu keliu einama norint patekti į dan
gų? (Klausia Dievas).
— Teisingumo. (Atsako Judh.isti.ra).
— Kas duoda žmogui laimes?
— Tikrai suprastas gyvenimo būdas.
— Norėdamas išvengti sielvarto, ką turi žmo
gus suvaldyti? Kam neduoti valios?
— Suv'aržyti turi savo protą ir mintis.
— Koks žmogus yra mylimas?
— Tas, kuris yra be tuštybės.
— Iš visli pasaulio grožybių, o iš visų stebuk
lų, koks, tavo manymu, yra pats didžiausias?
— O gi tas, kad kiekvienas žmogus, nors ir
kasdien mato mirtį aplink save, nuolat su ja
susiduria, tačiau pamiršta, jog ir jis vieną kar
tą mirs.
— Kaip tampama tikrai religingu?
— Ne per ginčus ir diskusijas (buvo šventojo
atsakymas), ne per knygų skaitymą, ne per
doktrinas — jos nedaug padeda; tikrasis reli
gijos kelias yra einamas šventųjų.
Toks indų šventojo galvojimas. Toks princi
pinis kiekvieno šventojo galvojimas, nes jo min
tys nukreiptos ne j atsitiktinius, bet į pagrin
dinius būties klausimus; jo valia sukaupta visą
laiką vienam tikslui — “didžiajam ėjimui į Die
vą” įvykdyti. Todėl po mirties šventasis, Baž
nyčios iškeltas ant altoriaus, greitai perauga
savo tautą ir tampa visos žmonijos nuosavybe
ir idealu, rodančiu konkretų, praktišką kelią į
Viešpatį.
Vos dėlto, yra šventųjų, kurių meilė savo tau
tai yra ar buvo tokia didelė, jų darbai ir mal
dos taip neatsiejamai surišta su tautos likimu
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ž uReKIME kad ir į save. Tiesa, mes lai
kome save lietuviais, bet ir patys jaučiame,
kad nebesame tokie, kokie buvome anksčiau.
Vieni Amerikoje, kiti Kanadoje, Brazilijoje,
Argentinoje, Australijoje ir dar kur kitur. Mū
sų galvojimas per paskutiniuosius dvidešimtį
metų pasikeitė Gyvendami svetimuose kraštuo
se turime kovotį už būvį, turime “prisitaikinti”
ir, norėdami išlikti, turime auklėti jaunimą ra
cionaliai ir praktiškai. Nežiūrint didelių sun
kumų, mūsų dauguma renkasi kartu atšvęsti
įvairių tautinių švenčių, lanko savus kultūri
nius parengimus, aukoja pinigus, laiką ir ener
giją sukurti' ir išlaikyti lietuviškom instituci
joms, mokykloms, spaudai. Visa tai daroma ne
dėl pelno, ne dėl išskaičiavimo, bet dėlto, kad
jaučiame, jog padorus lietuvis turi laikytis su
kitais lietuviais, lietuviška bendruomenė — mū
sų širdies dalis; tai darome, nes dar tikime į
savo tautos gyvybės išlaikymą ir į to išlaikymo
reikalingumą. Ne be to, kad kai kada ne vienas
iš mūsų, tas, kuris skeptiškesnis, o gal tas, ku
ris giliau mąsto, o gal tas, kuris jautresnės są
žinės, kuris ne eilinis, ne masės žmogus, pa
klausia (patylomis, o kartais jau ir garsiai):
— Gal mes vaidiname tik komediją? Gal visa
praeitis, tai tik atgyventa romantika? Gal mes
amžių bėgyje pralaimėjome, ir pasaulis gru
puojasi į vienalytę masę, eina nauju keliu be
mūsų?..
Taip. Pasaulis keičiasi. Auga, štai, bežiūrint,
naujos žmonijos gyvenimo formos ir auga jos
sparčiai; bet netiesa, kad pasaulis jungiasi į
betautę masę. Atvirkščiai, per ilgus amžius su
didelėm aukom ir pastangom ugdyta tolerancija
pradeda atnešti vaisių. Naujos tautos kyla, vys
tosi. Kai kur net su prievarta iškasamos jų
kultūros liekanos, sudaromi alfabetai, rašomos
jų kalbos gramatikos.
Ekonominiu požiūriu žmonijos istorijoj gali
ma išskirti tris periodus: nomadinį arba me
džioklės, žemdirbystės, kuris dar tebetrunka,
ir pramoninį, kurį paprastai vadiname atominiu
amžiumi. Atominio amžiaus aušrą mes jau ma
tome, bet jo išsivystymo galimybių, be abejo,

atspėti negalime. Suskaldžius atomą ir pritai
kius begalinius išlaisvintos energijos išteklius
gyvenimui, žmonių buitis pasikeis iš pagrindų.
O kaip su tautom? Tautos neišnyks, bet jų gy
venimo apraiškos pakitęs. Iki šiolei tėvynės
žemė tautos gyvenimui buvo be galo svarbus,
tiesiog gyvybinis elementas, ši aplinkybė liks
svari ir be galo didelė ir ateityje, bet jos, at
rodo, neužteks, nes iškils ir kiti nauji labai
svarbūs bruožai. Jau XIX amžiuje Feodoras
Dostojevskis savo “Apsėstuosiuose” sakė:
“Jeigu didelė tauta netiki, kad tiesos reikia
ieškoti savyje (savyje ir niekur kitur); jeigu
ji netiki, kad ji yra tinkama ir išrinkta iškilti
ir savo tiesos siekimu išgelbėti visą pasaulį, ta
da jai pagalbos nėra. Ji niekada nebus didelė
tauta; iš tikrųjų, netrukus ji paliks tik etno
grafinė grupė, bet ne tauta.”
Taigi, vienas iš tautos gyvybės pagrindų yra
jos tikėjimas savimi, jos ėjimas savitu keliu,
jos uolus noras tobulėti ir padėti tobulėti ki
tiems. Kitaip sakant — tautos, norinčios gyven
ti, kelias yra šventojo kelias, nuoširdžios gru
pinės pastangos kilti “į kalnus”, ”į viršūnes”,
vystytis, tobulėti.

TOMINIAME amžiuje tai ypatingu būdu iš
ryškės, nes tautų gyvenimo pagrindas bus bend
ruomeninis. Tokie šiandieną spėliojimai ir tų,
kurie išstudijavę istoriją, bando įžvelgti ateitį.
Pavyzdžiui, žinomas istorikas Arnold Toynbee
tvirtina, kad atominis amžius būsiąs diasporos
amžius Jis nurodo žydų tautą, kaip pionierių
tautą, ją laiko gyvu pavyzdžiu kitiems. Jis ma
to ateity gražų tautų suklestėjimą, apsiribojusį
ne vien savo žemės sienomis, bet išsiplėtusi
visame pasaulyje ir besimaitinantį savo religi
jos, savos istorijos, savų tradicijų ir savitos
kultūros krauju. Išsiplėtęs susisiekimas, pra
monė, atominė energija, pritaikinta progresui
— ne karui — ateity įgalins žmogų gyventi bet
kur; bet ir gyvendamas svetur, jis jungsis su
savaisiais, su kuriais jis galės kurti savitą kul
tūrą, galės geriausiai išplėtoti savo fizines,
dvasines ir protines galias.
Susisiekimo stebuklai ir šiandien jau įga
lino daugeliui mūsų tautiečių, ypač vyresnio
amžiaus žmonių, atvykti pas gimines į Ameri
ką. Su nuostaba žiūrim į juos. Iš Lietuvos kai
mo, o didesnę pusę pasaulio apvažiavo — buvo
ir Vakarų Europoj, ir Rusijoj, ir Sibire, ir da
bar, štai, Amerikoj.
Naujame “margajame” pasaulyje vienas iš
svarbiausių tautos gyvybės šaltinių bus, pasak
F. Dostojevskio, tautos tikėjimas savimi, atsi
gręžimas į save; gi jos svarbiausias uždavinys,
pareiga ir privilegija — tautinės kultūros kū
rimas. Senovės graikų ir žydų kultūrinis pali
kimas mums iškalbingai byloja, kad maža tau
ta gali turėti pasaulio likimui, jo gyvenimui
ir išsivystymui neišdildomos reikšmės.

Tokioje tautinėje-bendruomeninėje valstybė
je iškilios asmenybės vaidmuo pasidarys dar
svarbesnis. Ant jo remsis išlikimo viltis. Kuo
daugiau turėsime žmonių, kuriais galėtume sek
ti, kuriais žavėsis mūsų jaunuomenė, tuo stip
resni būsime, tuo reikšmingesnį, tuo naudinges
nį, tuo gražesnį indėlį į tautų lobyną įnešime.
Tokiose sąlygose ir tautinio šventojo vaidmuo
sužimba visai kita, skaisčia ir nuostabia šviesa.
Prie jo glaudžiamės, kaip prie tvirto ąžuolo ka
mieno vėtroje, prie jo einame, kaip prie šal
tinio dykumoje. Jis, pasak to senovės indų
dainiaus mina mums teisingąjį kelią; jis,
pasak didžiojo psichologo F. Dostojevskio, ža
dina mumyse pasitikėjimą mūsų tautos verty
be, jos misija, jos gyvastingumu.

G AL kam kiltų klausimas, ar šv. Kazimieras
pateisina mūsų į jį nukreiptą viltį, lietuvių di
delę meilę jam? Ar jis pakankamai modernus
ir realus likti šių dienų ir ateities šventuoju?
Pažiūrėkime. Jo vardas “Casimirus” reiškia
“taikos nešėją”. Nuostabus tai vardas mūsų
laikams, kai visas pasaulis
/ Nukelta Į 17 p.

DETROITO LIETUVIU KULTŪROS KLUBAS
C.

Dešimties metu veiklosc c sukakti minint
VLADAS MINGĖLA, Detroit, Mich

Tikroji kultūra ten viešpatauja, kur žmoniškumas yra valdovas žmogaus
asmenyje ir gyvenime, ypač santykiuose su kitais žmonėmis. Kultūringi
žmonės yra žmoniški pirma savo namuose, savo šeimoje, o toliau ir
viešame kyvenime.
, Vydūnas

Lietuvių Kultūros Klubo veiklos
užuomazga siekia 1952 metų, nors
neorganizuotai pavieniai asmenys
veikė gal penkiolikos metų laiko
tarpyje. Kai kas galvoja, kad kul
tūrinė veikla prasidėjo tik naujiems
ateiviams perplaukus Atlantą; toji
veikla vyko ir anksčiau, štai ir De
troite veikė chorai, buvo rengiami
vaidinimai, tautodailės parodos. Kol
nebuvo Tarptautinio Instituto Rū
mų Detroite, įvairios tautybės ame
rikiniame gyvenime jungdavos! ir
bendravo dažniausia YMCA patal
pose. Lietuvių Kultūros Klubo uo
lūs pradininkai buvo Catherine Sto
kus, Antanas Stokus ir Rose Bilai-

Margarita
Daltuvaitė, talentinga
smuikininke, LKK koncerto metu.

M. Daultuvaitė, talented violinist
during the L. Cultural Club concert.

tis. šie asmenys, pasitelkdami dau
giau, atliko vertingų Lietuvą, repre
zentuojančių darbų. Taip pat prisi
mintina Marija Simis ir E. Paurazienė, kurios dar toli prieš LKK įkūri
mą buvo veiklios lietuvių balso reiš
kėjus ir visad buvo ten, kur kuo
nors reikėjo patarnauti Lietuvos
reikalui, dažniausiai reprezentuoti
lietuvių tautos kultūrines vertybes
amerikiečiams.
Įvairių tautų pastangomis pasta
tyti Tarptautinio^ Instituto rūmai
(111 E. Kirby gatvėje, prie pat Me
no muzėjaus Woodward g.), prie ku
rių statybos aukomis prisidėjo ir
lietuviai.

Minėtoji trijulė sugalvojo į toles
nę talką pasikviesti ir naujuosius
ateivius. 1952 m. sipalio mėn. įvyko
organizacijų atstovų susirinkimas.
Sudarytas Lietuvių Klubo organiza
cinis komitetas. Jin išrinkti; R. Ši
laitis, pirm., Alpas Gilvydis, vicep.,
S. Stokus, ižd., V. Ruseckas, sekr.,
ir dail. A. Melnikas, narys, šis ko
mitetas suorganizavo 1952 m. lapkr.
mėn. “Old World Market” lietuvių
tautodailės parodą. Paviljono meni
niu apipavidalinimu rūpinosi dail.
A. Melnikas. Susilaukta didelio pa
sisekimo. Per 4 dienas aplankė apie
13,000 įvairių tautybių amerikiečių.
Už parduotas prekes organizacinis
komitetas gavo 127,77 dol. pelno.

Nutarta 1953 m. sausio 11 d. šauktiLietuvių kultūros klubo steigiamą
jį susirinkimą. Steigėjų tarpe: R.
Šilaitis, C. Stokus, Marija Sims,
muz. B. Budriūnas, A. Gilvydis, V.
Veselka, č. Cironka, A. Musteikis,
dr. E. Gurskytė, M. Mathes, J. Jo
nynas, V. Ruseckas, P. Vaitekūnas,
V. šemaitis, M. Grinienė, dail. A.
Melnikas, Br. Barzdžius, A. Stokus,
Nukelta į 16 p.

"Old World Market” mugėje lietuvių paviljono fasadas. Tautodailės pa
rodėlės talkininkė iMarytė Gilvydaitė.

Detroito Lietuvių Kultūros Klubo 1963 m. valdyba — I eil. (iš kairės): Rose
Šilaitis, vicepirm., Alpas Gilvydis, pirm., Catherine Stokus, vicepirm.; II
eilėj: Marija Bukauskas, ižd. Vladas Mingėla, sekr. ir reporteris, Stella
Hotra, narys.
1963 Committee of the Lithuanian Cultural Club of Detroit, Mich.

Dail. VI. Stančikaitės-Abraitienės paveikslų parodos metu 1962.IX.23-30 LKK
valdyba ir Rose Bilaitis, A. Gilvydis, Marija Bukauskas ir dail. Stančikaitė.
II eiėj: Lidija Mingėlienė, Mirga Mikelionis-Michaels, VI. Mingėla.

During the exhibition of artist VI. Stančikaitė-Abraitienė in Detroit.
Už nuopelnus LKK susirinkime sau New honor members of the Lith.
Cultur; 1 Club of Detroit.
sio 13 pakelti garbės nariais C. Sto
kus, A. Gilvydis ir Rose Bilaitis.

NUĖJO KOLONA
ši ištrauka paimta iš ruso A. Solženycino apysakos “Viena Ivano Denisovičiaus diena.” Joje pavaizduota vienos dienos gyvenimas stalininiame
koncentracijos lageryje Sibire. Autorius—dabar dirbąs mokytojo darbą,
komunistas, praėjusio karo metu pabėgęs iš vokiečių nelaisvės, apkaltin
tas, kad grįžęs šnipinėti vokiečiams, ištremtas į Sibirą. Grįžo tik prie
Chruščiovo, kaip ir daugelis Stalino ištremtųjų. (Tokių “nekaltai” ištrem
tų buvo ir lietuvių komunistų tarpe. Kratantis Stalino kulto, jie reabili
tuoti, kad tarnautų naujam kultui. Kiti tremtiniai jiems — banditai.)
“Viena diena...” rusiškai pernai išspausdinta Novyj Mir žurnale su pa
ties Chruščiovo palaiminimu, sukėlė sensaciją Sovietuose ir visame pa
saulyje. Išleista daugelis vertimų. Visiems nepaprastai įdomu, kad patys
komunistai pripažįsta kone, lagerių buvimą ir jų žiaurumus.

RYTĄ ko ieškosi pas zeką?*) Pei
lių? Juos juk neša ne iš lagerio, o
į lagerį. Rytą, reikia patikrinti, ar
kuris nesitempia kokių trijų kilo
gramų valgio, galvodamas paspruk
ti. Buvo laikas, kai tos duonos, to
dviejų šimtų gramų gabaliuko, skir
to pietums, taip bijojo, jog net įsa
kymas buvo pasirodęs: kiekvienai
brigadai pasidaryti medinę dėžę ir
toje dėžėje tampyti visą brigados
duoną, visus gabaliukus surinkti iš
lagerininkų. Ką jie norėjo tuo lai
mėti — sunku permanyti. Greičiau
siai, kad žmonės kankintų, kad rū
pesčių žmonėms daugiau būtų. To
savo davinio užkrimsk ir paženk
link, ir į dėžę įdėk, o jie, tie gaba
lai, vis tiek panašūs, visi tos pačios
duonos, ir visą kelią galvok apie
tai, ir baiminkiis, kad kas nepamai
nytų tavo gabalo, ir su draugu riekis, kitą kartą lig muštynių. Tiktai
sykį iš gamybinės zonos trys pa
spruko mašina ir tokią dėžę pasi
čiupo kelionei. Susigriebė tada vir
šininkai, ir visas dėžes sukapojo
sargybinėj. Atseit, tampykit vėl kas
sau.
O dar rytą reikia patikrinti, ar
kuris nepasivilko civiliškų drabužių
po zekiškais. Bet juk civilinius daik
tus seniai iš visų sušlavė ir sakė—
neatiduos, kol nepasibaigs sėdėjimo
laikas. O sėdėjimo laikas šiame la
geryje dar niekada niekam nepasi
baigė.
Ir patikrinti, ar kartais neišsineša
laiško, kad koks laisvasis padėtų
prakišti. Tik jei pas kiekvieną ieš
kosi laiško — iki pietų terliosies.
Bet riktelėjęs Volkovojus, matyt,
įsakė kažko ieškoti — ir prižiūrėto
jai greit pirštines nusimaustė, va
liukas liepė atsileisti (kur kiekvie
nas barako šilumą paslepia), marš
kinius atsisagstyti — ir puolė čiu
pinėti, ar nepaslėpta kas nors, kas
ne pagal įstatymą. Zekui leidžiama
nešioti dvejus marškinius — apati
nius ir viršutinius, kitus nusivilkt!
— šit kokį Volkovojaus įsakymą
per eiles perdavė zekai. Kurios bri
gados anksčiau prasmuko — jų lai
mė, jau ir už vartų kitos, o kurios
pasiliko — rodyk, ką turit! Turi ką
pasivilkęs ?— klok ant žemės čia
pat, šaltyje.
’I’aJip ir pradėjo, tik nenusisekė
jiems: prie vartų jau pratuštėjo,
sargyba prie būdelės rėkė: grei
čiau! greičiau! ir Volkovojus 104-jai
padarė malonę: surašyti, kas ką
viršaus turi pasivilkęs, vakare teguli
patys nuneša į sandėlį ir pasiaiški
nimą parašo — kaip ir kodėl nuslė
pė.
šuchovo viskas valdiška — šekit,
oiupinėkit: kūnas ir dvasia, o Ceza
rio bajinius marškinius užrašė, o
Buinovskio bene liemenę ar pilvaraištį kažkokį. Buinovskis šoka į akis, pripratęs savo minininkuose, o
lageryje dar nė trijų mėnesių neiš
buvo:
— Jūs teisės neturite žmo
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nes speige išrenginėti! Jūs baudžia
mojo
kodekso
dėvi n t o j o
straipsnio nežinote!
Turi. žino. Tai tu,brol, dar neži
nai.
— Jūs ne tarybiniai žmonės! —
rėžia jiems kapitonas. — Jūs ne ko
munistai!
Kodekso straipsnį dar pernešė
Volkovojus, bet dabar kaip juodas
griaustinis užsiuto;
— Dešimt parų griežto arešto!
Ir tyliau viršilai:
— Vakare apiforminsi.
Rytais jie nemėgsta imti į karce
rį: žmogaus darbo diena nueitų nie
kais. Dieną tegul lenkia nugarą, o
vakare — į BUR’ą. **)
čia pat ir BUR’as į kairę nuo ba
rakų: mūrinis, dviejų galų. Antrąjį
galą šį rudenį pristatė — viename
ėmė nebesiutilpti. Aštuoniolikos ka
merų kalėjimas, ir dar iš tų kame
rų vienakių pridirbta.
šaltis palindo po marškiniais, da
bar nebeišvarysi. Kad ir apsimutu
riavę buvo zekai — viskas perniek.
Ir dėl to taip maudžia šnekovui nu
garą. Kad taip į ligoninės loviukę
atsigult ir miegoti. Ir nieko daugiau
nesinori. Kad taip antklodę drūtes
nę.
Stovi zekai prie vartų, užsisegioja,užsiiraišto. O anoj pusėj sargyba:
— Greičiau! Greičiau!
Ir prižiūrėtojas į nugarą stumdo:
—Greičiau! Greičiau!
Vieni vartai. Priešzonis. Antri
vartai. Ir turėklai prie sargybinio
būdelės.
—Stok! — rėkia sargybinis. —
Kaip avinų banda. Susirikiuot po
penkis!
Jau prasiblandė. Baigė degti sar
gybinio laužas už būdelės. Jie prieš
išvarant visada užsiikuria laužą, kad
pasišildytų ir kad skaičiuoti geriau
matytųsi.
Vienas sargybinis
kapodamas
skaičiavo:
— Pirmas! Antras! Trečias!
Ir penketukai atsiskirdavo ir
žengdavo atskiromis eilutėmis —
žiūrėk, kaip nori; iš priešakio, iš
užpakalio — penkios galvos, penkios
nugaros, dešimt kojų.
O antrasis sargybinis-kontrolierius prie kitų turėklų stovi ir tyli,
tiktai tikrina, ar skaičius teisingas.
Ir dar leitenantas stovi, žiūri.
Tai — iš lagerio.
žmogus — brangesnis už auksą.
Vienos galvos trūks už vielų, savo
galvą pridėsi.
Ir vėl visa brigada susijungia.
Ir dabar jau konvojaus seržantas
skaičiuoja:
—Pirmas!Antras! Trečias!
Ir penketukai vėl atsiskiria ir
žengia atskiromis eilutėmis.
Ir sargybos viršininko padėjėjas
kitoj pusėj tikrina.
Ir dar leitenantas.
Tai — iš konvojaus.
Jokiu būdu negalima apsirikti.
Pasirašysi už galvą viršaus, atsaky

si savo galva.
O konvojininkų
prismaigstyta!
Pusračiu apsupo ŠEC koloną, auto
matus pakėlė, tiesiai tau į marmū
zę nusitaikę. Ir šunininkai su pil
kais šunimis. Vienas šuva iššiepė
dantis, tarytum juokiasi iš zekų. Vi
si konvojininkai su puskailiniais,
tiktai šeši su kailiniais. Kailinius jie
nešioja pamainom: apsivelka tas,
kam eilė į sargybą.
Ir dar kartą, sumaišęs brigadas,
konvojus perskaičiavo visą ŠEC ko
loną penketukais.
—'Saulei tekant, pats didžiausias
speigas, — pareiškė antrojo rango
kapitonas. — Todėl, kad tai aukš
čiausias naktinio atšalimo taškas.
Apskritai, kapitonas aiškinti mėgs
ta. Koks mėnuo — jaunas ar senas
— apskaičiuos bet kuriems metams,
bet kuriai dienai.
Akyse nyksta kapitonas, veidai
įkrito, — o žvalus.
šaltis už zonos su vėjo gūsiais
aštriai kandžiojo net prie visko pripratusį šuchovo veidą. Sumetęs,
kad pakeliui į šEC’ą visą laiką taip
ir pūs į marmūzę, šuchovas nutarė
užsidėti skurlį. Kaip ir daugelio ki
tų, šuchovo priešvėjinis skurlis bu
vo dviem ilgais raiščiais. Pripažino
zekai, kad toks skurlis padeda, šu
chovas apsigobė veidą iki pat akių,
pro ausų apačią prakišo raiščius ir
sumezgė ant sprando. Paskui spran
dą užsidengė kepurės atlankų ir
pastatė bušlato apykaklę. Dar prie
kinį kepurpalaikės atlanką atvertė
ant kaktos. Taip iš priekio tik akys
liko neuždengtos. Bušlatą per juos
menį jis stipriai suveržė virvele.
Viskas dabar tvarkoj, tik pirštinės
palaikės, ir rankos jo sustyrusios.
Jis trynė ir daužė ja,s, žinodamas,
kad greit teks susikeisti rankas už
nugaros ir taip laikyti visą kelią.
Sargybos viršininkas išdrožė kas
dieninę įkyrėjusią “maldą” kali
niams :
—Dėmesio, kaliniai ! Einant lai
kytis griežtos tvarkos kolonoje!
Neatsilikti, neužbėgti, iš penketuko
į penketuką nepereidinėti, nesikal
bėti, į šalis nesidairyti, rankas lai
kyti tik užpakaly, žingsnis į dešinę
ar į kairę — laikomas pabėgimu.
Konvojus šaudys be perspėjimo.
Priekinis žengte marš!
Ir jau nuėjo priešakiniai du kon
vojininkai, subangavo priekyje ko
lona, sulingavo pečiai, ir konvoji
ninkai iiš dešinės ir iš kairės nuo
kolonos per dvidešimt, o vienas nuo
kito per dešimt žingsnių, — nuėjo
laikydami paruoštus automatus.
Nesnigo jau savaitę, kelias pra
mintas, suplūktas. Praėjo lagerį, ir
vėjas ėmė pūsti įstrižai į veidą. Lai
kydama rankas užpakalyje, nuleidu
si galvas, nuėjo kolona, kaip į laido
tuves. Ir matai tik dviejų trijų prie
ky einančių kojas ir lopelį suplūk
tos žemės, kur dedi pėdą. Laikas
nuo laiko koks nors konvojininkas
sušunka: “Jot—keturiasdešimt aštuoni! Rankas ant nugaros!” “Be—
penki šimtai du! Pasitempti!” Pas
kui jie vis rečiau bešūkavo: vėjas
plaka, trukdo žiūrėti. Jiems juk
skurliais
apsiraišioti nepriguli.
Jiems irgi ne kokie pyragai.
Kai šilčiau, kolonoje visi kalbasi
— rėk nerėkęs. O šiandien visi su
sikūprinę, kiekvienas slepiasi už
priešakinio nugaros ir pasineria į
savo mintis.
Kalinio godos— ir tos nelaisvos,
vis prie to paties grįžta vis iš nau
jo, vis krebžda, ar kas neužgriebs
duonos čiužiny? ar atleis vakare sa
nitarinėj dalyj? pasodins kapitoną,
ar ne? ir kaip tas Cezaris gavo į
rankas šitus marškinius. Tikriausiai
patepė asmeninių daiktų sandėli

ninką, iš kurgi kitur?
Kolona praėjo pro medžio apdir
bamąjį, pastatytą zekų, pro gyve
namą kvartalą (statė barakus irgi
zekai, o gyvena laisvieji), pro naują
klubą (taip pat zekai viską — nuo
pat pamatų; net sienas išdažė, o ki
ną žiūri laisvieji). Ir išėjo kolona
į stepę, tiesiai prieš vėją ir prieš
raudonuojantį saulėtekį. Vien bal
tas sniegais aplinkui, kiek akys ma
to, ir medelio stepėje nebuvo jokio.

Prasidėjo nauji, penkiasdešimt
pirmieji metai, ir turėjo šuchovas
teisę per tuos metus parašyti du
laiškus. Paskutinį jis išsiuntė liepos
mėnesį, o atsakymą gavo spalyje.
Ustj-Ižme kitokia buvo tvarka. Te
nai rašyk nors kiekvieną mėnesį.
Bet ką laiške parašysi? Ne dažniau
šuchovas ir rašydavo, negu dabar.
Iš namų šuchovas išėjo keturias
dešimt pirmų metų birželio dvide
šimt trečią. Sekmadienį žmonės par
ėjo iš Polomnės po mišių ir pasa
kė: karas. Polomnėje sužinojo paš
tas, O Temgeniove prieš karą radijo
niekas neturėjo. Dabar jau, rašo,
kiekvienoj troboj radijas plyšauja
— radijo taškas.
Dabar rašyti — tas pats, lyg į
snaudžiančią sietuvą akmenukus
mėtytum. Kas įkrito, kas nugrimz
do — tam jau niekas neatsilieps.
Neparašysi, kokioj brigadoj dirbi,
koks tavo brigadininkas Andrejus
Prokofjevičius Tiurinas. Dabar su
latviu kilgasu daugiau kalbos, negu
su saviškiais.
O ir jie — parašys dukart per
metus, nesuprasi gyvenimo. Rašo
naujas kolūkio pirmininkas — tai
juk jis kasmet naujas. Kolūkį su
stambino — tai juk ir anksčiau jį
stambino, o paskui ir vėl smulkino.
Na, dar tiems, kurie darbadienių
normos neišdirba, arus apkarpė iki
penkiolikos, o kitam ir aplink trobą
apmatavo.
Vieno šuchovas nesupranta—nuo
pat karo kolūkyje nė vienu gyvu
žmogum nepadaugėjo (apie tai rašo
žmona) — ir berniokai visi, ir mer
ginos visos, kaip kam pasiseka, ■—
išeina sulig vienu: arba į miestą, į
fabriką, arba į durpynus. Pusė vyrų
iš karo visai negrįžo, o kurie grįžo
— kolūkio nepripažįsta: gyvena na
mie, uždarbiauja iš šalies. Kolūkio
vyrai: brigadininkas Zacharas Vasiljičius ir 84 metų dailidė Tichonas,
neseniai vedęs ir vaikų jau beturįs.
Visą kolūkį veža bobos, užsilikusios
dar nuo trisdešimtųjų metų.
štai šito šuchovas ir negali niekaip
suprasti: gyvena namie, o dirba kaž
kur.. Matė išuchovas gyvenimą pa
vienių, matė kolūkinį, bet kad žmo
nės savo pačių kaime nenorėtų dirb
ti — šito jis neperpranta. Tarytum
sezoniniai darbai, ar kaip? O kaip
tada su šienapjūte?
.. . Tuo tarpu kolona jau atėjo ir
sustojo prieš plačiai nutįsusios Ob
jekto zonos sargybą. Dar prieš tai
du sargybiniai, apsivilkę kailinius,
atsiskyrė ir iš zonos kampo pasi
traukė per lauką prie tolimųjų
bokštų. Kol konvojus neužims visų
bokštų, į vidų neleis. Sargybos vir
šininkas su automatu ant peties
nuėjo į sargybinę. O iš sargybinės
iš kamino be perstojo kamuoliais
virsta dūmai: nuo kitų postų atli
kęs sargybinis visą naktį ten sėdi,
kad kas lentų ir cemento neišvežtų.
Pro vielinius vartus, ir visą sta
tybos zoną, ir laidus toli, kitame
šone, saulė teka didelė, raudona,
lyg per ūką...

*) Zekas — kalinys, lagerininkas.
**) BUR — sustiprinto režimo
barakas (barak uslilenego režimą).

P ŠALMAI

Mano ašaros pasidarė man duona
dieną ir naktį,
kai nuolat klausė mane:
“Kur yra tavo Dievas?”

DAUGELIS Senojo Testamento vietų — Dovydo
psalmali, Saliamono Giesmių Giesmė ir kt. —
pasaulinėje literatūroje priskiriama prie gra
žiausių poezijos kūrinių, dedama į poezijos an
tologijas.
Ankstyvesniesiems švento Rašto lietuvių kal
ba vertimams stigo poetinio grožio, kadangi
jie buvo versti tada, kai mūsų rašytinė litera
tūros kalba dar buvo neišsivysčiusi; skurdūs,
(kaip ir visa pirmoji religinė literatūra, negalėjo
duoti skaitytojui meninio pasigrožėjimo. Kata
likiškasis Arkiv. J. Skvirecko vertimas šiuo at
žvilgiu buvo geriausias. Evangelikų vertimai
ilgai buvo pilni barbarizmų ir archaiški. Tik
paslkutiniaisiais metais susirūpinta nauju šv.
Rašto vertiiimu. Jį atlieka kun. Algirdas Jurėnas,
Harvardo un-to doktorantas, išvertęs neseniai
išleistų Naująjį Testamentą, ir Psalmių rinkinį,
o šiuo laiku verčiąs Senąjį Testamentą iš ori
ginalo, naudodamasis naujaisiais Biblijos tyri
nėjimo rezultatais ir komentarais. Jo vertimas
atliktas gražia lietuvių kalba ir teikia poetinio
pasligrožėjmo. čia dedame keletą ištraukų.

Tai noriu prisiminti ir išlieti
savyje savo sielą:
kaip aš traukdavau į Didingojo palapinę,
į Dievo namus,
garsint krykštavimui ir dėkojimui,
iškilmingoje eisenoje.
Ko esi taip nusiminusi, mano siela
ir ko nerimsti manyje?
Lauk Dievo! Juk dar aš dėkosiu jam,
savo veido pagalbai ir savo Dievui.
Mano siela yra nusiminusi manyje.
Todėl aš prisimenu tave
iš Jordano ir Hermono viršūnių šalies,
nuo Misaro kalno.
Tvanas sušunka tvanui,
tavo kriokliams griaudžiant.
Visos tavo lūžtančios bangos ir vilnys
perėjo per mane.
42. 1-7,8.

DANGŪS PASAKOJA DIEVO GARBjg
ir jo rankų skelbia tvirtumą.
Diena dienai čiurškina kalbą
ir naktis nakčiai praneša žinią.
Tai nėra kalba, nėra tai žodžiai;
negirdimas jų balsas.
Po visą žemę išsklinda jų garsas,
iki pasaulio krašto jo žodžiai.

VIEŠPATS DAVĖ ĮSAKYMĄ tų, kurios pranešė pergalę,
buvo didelis pulkas! —
Karaliai su kariuomenėmis
bėgo, bėgo,
o šeimininkė
pasidalino grobį: —
“Argi jūs gulėsite tarp gardų f' —
karvelio sparnus,
aptrauktus sidabru,
ir kuo jis plasnoja — auksu gelsvu.
Kai Visagalis išsklaidė
joje karalius,
snigo Salmone.

Saulei jis pastate padangtę juose.
Ji išeina, kaip jaunikis, iš savo kambario,
džiaugiasi, kaip karžygys, galėdamas
/ bėgti taku.
Nuo vieno dangų krašto ji išeina
ir apsisuka kituose jų pakraščiuos,
ir niekas nepasislepia nuo jos kaitros.
VIEŠPATIES įstatymas tobulas;
jis atgaivina sielą.
VIEŠPATIES liudijimas patikimas —
jis išmintingus daro paprastuosius.
VIEŠPATIES potvarkiai tiesūs —
jie pradžiugina širdį.
VIEŠPATIES įsakymas tyras —
jis šviesina akis.
VIEŠPATIES baime švari —
ji pasilieka per amžius.
VIEŠPATIES nuosprendžiai — tiesa,
visi be išimties teisingi.
Jie geistini labiau už auksą,
už daug gryno aukso;
Jie saldesni už medų,
už korių šyvą.
19. 1-12

KAIP ELNE GEIDŽIA
tekančių upelių,
taip mano siela ilgisi
tavęs, o Dieve!
Mano siela trokšta Dievo,
Gyvojo Dievo.
Kada aš ateisiu ir išvysiu
Dievo veidą?

O Dievo kalnyne,
Bašano kalnyne!
Kalnyne su gūbriais,
Bašano kalnyne!
Ko šnairuojate jūs,
gūbriuoti kalnai,
į kalną, kur Dievas
panoro gyventi?
Taip, VIEŠPATS gyvens jame per amžius!
68, 11-14.

TAU DERA GYRIAUS GIESMĖ
O Dieve, Sione,
ir tau tebūnie ištesimi įžadai,
o maldos klausytojau!
Pas tave atneša kiekvienas kūnas
nusikalstamus dalykus.
Kai galingesnės už mus pasidaro mūsų nuotu atleidi jas.
/dėmės
Laimingas, kurį tu išrenki ir padarai sau
artima!
Jis gali gyventi tavo kiemuose.
Tepasisotinsime tavo namų gėrybėmis —
šventa yra tavo šventyka!
Nuogąstingais darbais tu, būdamas teisus,
išklausysi mus,
o Dieve, mūsų gelbėtojau,
pasitikėjime visų žemės pakraščių
ir tolimųjų pajūrių!
Tu, kuris tvirtai padėjai kalnus savo jėga,
susijuosęs galybe,
kuris nutildai marių ūžimą
jų bangų ūžimą
ir tautų triukšmą.
Tad gąstavo pakraščių gyventojai
dėl tavo ženklų.
Ryto ir vakaro pradmenis
tu davei krykštauti.

Tu aplankei žemę ir ją aplaistei,
ją padarei labai derlingą. —
Dievo upelis
buvo pilnas vandens! —
Tu leidai užderėti jų javams,
nes tu taip ją paruošei:
Tu pagirdei jos vagas,
sulyginai jos grumstus,
lietaus būriais suminkštinai ją,
jos želmenį palaiminai.
Tu apvainikavai metus savo geru,
ir tavo vėžės varvėjo riebalais.
Varvėjo stepių ganyklos,
ir džiūgavimu apsijuosę kalvos.
Apsivilko pievos avimis,
ir kloniai apsidengė javais.
Linksmai jie sau šūkavo ir giedojo.
65, 1-13

KAI IZRAELIS IŠVYKO IŠ EGIPTO,
Jokūbo namai iš svetimkalbės tautos,
tai Judas tapo jo šventove,
Izraelis jo valdžios sritim.

Jūra pamatė ir pabėgo,
Jordanas pasuko atgal.
Kalnai straksėjo kaip avinai,
kalvos kaip ėriukai.

Kas buvo tau, jūra, kad tu bėgai?
tau, Jordane, kad pasukai atgal?
Kalnai, ko striksite, kaip avinai?
jūs, kalvos, kaip ėriukai?

Nuo VIEŠPATIES drebėk tu, žeme,
nuo Jokūbo Dievo,
kuris pavertė uolą vandenų liūnu,
žvirgždą vandenų šaltiniu!
114, 1-8
9

šventoriuje statom kryžių sunkiems laikams atminti.
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Berzninkų

bažnyčia, kurioje meldžiamės sekmadieniais.

žinos? Saike, nieko nežinąs. Pirmą
kartą girdįs tokią naujieną. Ir kam,
sako, jo čia reikia?
Aš žinojau, kad kan. Končius, kai
Varšuvoje anais metais lankėsi, kar
dinolui Višinskiu! net ranką bučia
vo, prašė skirti lietuvį į Seinus, ir
Višinskis, sako, pažadėjęs... Bet len
kas nebūtų lenkas, jei priežadus
pildytų. Gal reikėtų kan. Končiui
dar ir dar kartą į Varšuvą važiuoti,
kol kardinolas lietuvių balso išklau
sytų. Nes lenkai yra baisiai kurti.
Kai šitaip yra, džiaugiamės, kad
dar to vieno kunigo iš Punsko ne
atima!
O dabar, baigdamas, prašysiu
dviejų dalykų. Kaip nors atsiųskite
mums lietuviškų maldaknygių. Di
delė maldaknygė — tai jau pusė ku
nigo. Iš jos pasimeldi, varguose pa
siguodi ir vaikus įtikėjimo pamokai,
su jais bent namie lietuviškai pagiedi.
Paskutinis daiktas tai labai rei
kalingas mano tėvukui. Jis neturi
į ką susukti tabako. Pas mus visiš
kai nėra plono tabokinio popierėlio.
Jei pas jus sektųsi gauti, prašau,
atsiųskite jo mano tėvukui daug.
Likite sveiki, mūsų aplankyti. Su
diev, sudiev, sudiev.
(Parašas)

Laiškas iš Suvalkų trikampio

Be jokio pasigailėjimo...
Mylimas Geradari,
Paskutiniame laiške rašiau, ką
mes radom Jūsų pakiete. Dar kartą
nuoširdžiausias ačiū už brangias
dovanas.
Jau praėjo daug laiko be laiškų.
Gal mano kaltė, kad nerašiau. At
leiskite man. Aš nesiteisinsiu, kad
sirgau, miriau... Nei sirgau, nei mi
riau, tik uždusęs tvarkiau visus
darbus. Kol valstybei atiduodi duok
lę iki paskutinio grūdo, tai kiekvie
na diena yra karšta darbymetė. O
tos duoklės ant mūsų uždėtos be
jokio pasigailėjimo! Tiesiog atima
iš mūsų viską, kiek per vasarą už
auginame. Tik pagalvok, kokie mes
čia ūkininkai, jeigu žemelės teturi
me tik po 9 ha! Su tiek niekuomet
turtingas nebūsi, tik vos vos išsi
maitinsi. Bet mūsų valdžia nieko
nežiūri: reikalauja kasmet mokėti
virš 3000 zlotų mokesčių ir atiduoti
sunkią duoklę — javų 860 kg., bul
vių 1000 kg., mėsos 230 kg. Turime
labai smarkiai dirbti, kad išgalėtumėm tiek užauginti. Ogi reikia, kad
ir mums patiems liktų bent bulvių
pavalgyt! ir šiek tiek sėklos pava
sariui. Reikia pasirūpinti ir kaip
gyvulėlius per žiemą išlaikyti. Bai
siai sunku gyventi! Didžiausias viso
ko trūkumas!
Pusė bėdos, kai visi namie sveiki.
O jei kokia liga ar nelaimė apsilan
ko, (tai gyventi tiesiog nebesinori.
Bet kur dėsies? Turi skursti, iš
paskutiniųjų palaikyti menką savo
gyvybę. Todėl neapsakomai džiau
giamės ir esame laimingi, kai gau
name iš Jūsų dovanų. Nežinome ir
negalime sugalvoti, kaip už Jūsų
širdį atsilyginti.
Atvažiuokite vasarą pas mus. Ne
vienas, bet visas būrys. Sutiksime
kaip brolius. Pasilsėsite mūsų ber
žynėliuose, pasimaudysite, pasiirstysite ežerėliuose. Juose yra žuvų,
vėžių. Bet, svarbiausia, mūsų kraš
te yra gražių lietuvaičių! Nevedę
vaikinai niekur kitur neras tokių
mergelių, kaip pas mus. Perniai vie
nas lietuvis iš Kanados atvažiavo,
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išsirinko ir parsivežė sau jauną
žmonelę kaip rožę. Dabar kelios pa
rapijos apie jį šneka. Tai bent vy
ras! Neieškojo sau ten kokios ang
lės ar prancūzės, o važiavo čionais.
Gal nesuklysiu pasakęs, kad mūsų
lietuvaitėms jis sapnuojasi, kaip
pasakų karalaitis. Kiekviena trokš
ta, kad ir ją toks bernelis iš prie
spaudos išgelbėtų ir išvežtų į lais
vės šalį. O baisiai bijo, kad neatsi
tiktų taip, kaip vienai jau atsitiko.
Vargšelė, nesulaukusi lietuvio, ište
kėjo u>ž lenko. Ir dar koks pasitai
kė! Kai buvo nevedęs, gražiais žo
deliais meilinosi, kai vedė, ir paro
dė ragus: pasirodė esąs baisiausias
lietuvių niekintojas. Kai mes prieš
keletą metų kovojom už lietuvybę
Punsko bažnyčioje, tai jis mus va
dino kalakutais, o mūsų vaikus ir
dabar tebevadina lėliukais. Tokie
apakę lenkai visuomet bus mūsų
ėdikai.
Klausiate, ar tik ne mūsų krašte
yra žuvęs Jūsų giminaitis. Ieškojau
ir vis dar ieškau jo kapo. Kažin, ar
aš jį rasiu, nes retai kur išliko kry
želis su užrašu. Mūsų kapuose il
sisi 15 Lietuvos kareivių. Visi 5-to
pešt. Kęstučio pulko. Bet daug dau
giau kapų guli plačiuose laukuose.
Kai Lietuvos kariuomenė 1920 me
tais gynė mūsų kraštą nuo lenkų, oi
kiek daug čia krito jaunų bernelių,
žmonės juos palaidojo ten, kur ra
do savo laukuose. Kai ateina vėli
nės, mūsų lietuviai tuos kapus pa
puošia ir po žvakelę pastato. Tada,
sutemus, pakalnėlėse ir ant kalniu
kų tik žiba žiba žiburėliai. Mes žiū
rim, žiūrim ir nepajuntam, kaip aša
ros pradeda birėti. Tie Lietuvos sa
vanoriai buvo tikrieji mūsų gelbė
tojai. O kas mus išvaduos dabar?
Kas visai Lietuvai iškovos laisvę?
Ar sulauksime tos laisvės?
Dar klausėte, ar Seinams jau ga
vome lietuvį kunigėlį- Kol kas dar
negavom ir gal niekuomet negausim. Vieną sekmadienį buvau užė
jęs pas Seinų kleboną ir klausiau,
kada lietuviškas kunigėlis atva-

Kai mes meldžiamės iš toliau atvykę, arkliukai krimsnoja šieną...

Pictures from religious life of Lithuanians, living in the land of Suval
kai, now under Poland.
“Tave,

Dieve,

garbinam,

Tave

išpažįstam...” —Procesija

misijų

metu.

KELIONES-JO DARBAS IR MALONUMAS
Pokalbis su kelionių biuro vedėju Chicagoįe VI. Rask-Raščiausku
šiuo metu bene daugiausia ke
liaujantis Amerikos lietuvių yra
čikagietis Vladas Rasčiauskas, ku
ris amerikiečių tarpe žinomas Wal
ter Rask vardu, šis mūsų tautietis
yra didelio kelionių biuro — Wide
World Tours vedėjas, todėl kelio
nės jam yra ne tik pramoginis da
lykas, bet ir darbas.
Savo biznio reikalais jis pasku
tinių 3 metų laikotarpyje net 4
kartus lankėsi okupuotoje Lietuvo
je, norėdamas padėti savo tautie
čiams, besiruošiantiems vizituoti
tėvynę. Vadovaujantieji asmenys
pavergtoje Lietuvoje, o taip pat ir
Maskvoje jam daug ko prižadėjo,
bet savo pažadų neištesėjo.
Iki
šioliai vis tebėra leidžiama aplanky
ti tik Vilnių, ir tai vos keletai die
nų.
Kelių metų laikotarpyje per V.
Rasčiausko agentūrų okup. Lietuvą,
aplankė virš 100 asmenų. Per jį iš
okup. Lietuvos Amerikon atvyko
•daugiau kaip 50 lietuvių apsigyven
ti pas gimines.
Į savo darbą, jis nekiša jokios po
litikos ir elgiasi, kaip tikras biznie
rius. Kai kurie į tai žiūri nepalan
kiai, o jis pats sako: “Kam gi mums
atiduoti savo dolerius kitataučiams.
Tie, kurie važiuoja aplankyti okup.
Lietuvą, vistiek važiuos, nežiūrint,
ar aš jiems patarnausiu, ar kas ki
tas.”
V. Rasčiauskas iš Lietuvos išvy
ko 1930 metais ir kurį laiką klajojo
po pasaulį, kol (nelegaliu keliu) pa
teko į Ameriką. Vėliau jam čia bu
vo leista apsigyventi, ir jis pradėjo
•savo karjerą, o šiuo metu priklauso
prie vienų iš turtingiausių Chieagos
lietuvių. Priklauso kelioms organi
zacijoms, jų tarpe Lietuvių Preky
bos Rūmams.
Neseniai jis sugrįžo iš ilgos ke
lionės po pasaulį. Pagavęs jį, krei
piausi su keliais klausimais.
—Girdėjom, kad jūs plačiai va
žinėjate po pasaulį. Kaip ir kodėl
važinėjate?

—Moderniais laikais reikia nau
dotis moderniomis priemonėmis,—
atsakė Vladas Rasčiauskas-Walter
Rask. — Visur skrendu sprausminiais lėktuvais, kur tik yra tokių
lėktuvų linijos. Kur tėra paprasti,

skrendu ir jais, ką darysi. Bet kar
tasis pasitaiko ilgesni keliai važiuoti
automobiliais, o į Jeruzalę jojau ant
mažo asilo, kaip daugelis arabų jo
dinėja. Madagaskaro saloj mane ve
žiojo “pušpušis” — į dviratį įsikin
kęs salosgyventojas. Vietomis teko
ir pėsčiam paėjėti, kai jokia kita
priemone negalima pasinaudoti. Kai
važiuoji j įvairius kraštus, tai kar
tais tenka naudotis įvairiomis ten
asmeninėmis susisiekimo priemonė
mis. Ne visur Amerika!...
Kodėl važinėju — tai jau kitas
dalykas. Važinėju iš pamėgimo ir iš
reikalo Atsirado reikalas, nes mėgs
tu keliauti. Man visą laiką buvo
pramušta galva kelionėms po pa
saulį. Atsimenu, dar buvau mažas,
basas bėginėjau Panevėžio gatvė
mis, bet apie keliones po pasaulį
visą laiką galvojau. Vėliau, kai pa
ūgėjęs norėjau po Lietuvą pavaži
nėti, nebuvo progų. Teisybė, Lietu
vą aš pusėtinai pažįstu, visus svar
besnius miestelius esu išvažinėjęs,
bet buvau nepatenkintas — Lietuva
man pasidarė maža. Atvažiavęs į
Ameriką, pradžioje važinėjau po
visas JAV-bes, o vėliau, kai atsira
do doleris kitas, tai išvažinėjau vi
są Pietų Ameriką ir Kanadą. Dabar
jau važinėju po kitus kraštus...
Man patinka keliauti. Kai turiu
laiko, skaitau apie kitus kraštus ir
žmones, apie jų gyvenimą ir papro
čius. Mokykloje mokiausi geografi
jos, bet — vienas dalykas knyga,
o kitas dalykas — savo akimis pa
matyti kalnus, upes, žmones. Aplan
kęs kurį kraštą, žymiai daugiau apie
jį patiriu, negu beskaitydamas įdo
miausius aprašymus arba beklausy
damas geografijos mokytojo.
Be to, man dabar reikia važinėti.
Esu gražiai augančios Wide World
Tours bendrovės (prie 95 ir West
ern Ave.) prezidentas. Per mūsų
įstaigą, turinčią keturiose vietose
raštines, kiekvienais metais įvairius
pasaulio kraštus aplanko tūkstan
čiai žmonių. Mes jiems parūpiname
informacijas, kelionės bilietus ir pa
dedame sudaryti kelionės planą.
Išleisdami žmones į kitus kraštus,
norime, kad jie pasidžiaugtų kelio
ne, kad jlierns ko pigiausiai kaštuo
tų ir kad jie ko daugiausia pama
tytų. Informacijų gauname iš val
džios įstaigų ir turizmo biurų, bet

žinote, dabartiniu metu miestas pa
dailintas tarp Jordano arabų ir Iz
raelio žydų. Anksčiau visoje Jeru
zalėje gyveno žydai ir arabai. Vi
sur buvo galima rasti ir kitų tauty
bių žmonių. Dabar žydų valdomoje
srityje beveik nėra arabų, o arabų
valdomoje Jeruzalėje nėra žydų.
Atrodo, kad pamažu bus pasiekta
taikos, bet dar daug vandens turės
nubėgti Jordano upeliu. Antras ne
tikėtas dalykas man buvo arabų
tolerantiškumas. Lietuviškoje spau

ne kiekvienos valstybės teikiamos
informacijos yra tikslios. Geriausia
pačiam nuvažiuoti ir patirti. Kali
aš nuvažiuoju, tai sužinau kainas,
išsiaiškinu, kalip žmonės elgiasi su
turistais ir pats pamatau įdomesnes
vietas. Tada jau galiu ir kitiems
pasakyti, kur važiuoti ir kur ne.
—Kuriuos kraštus aplankėte pas
kutinėje savo kelionėje?

—Buvau Portugalijoj, mačiau Fatimą, išvaikščiojau Lisa
boną,
keturias
dienas
praleidau Madeiroje, pus
dienį
Porto
Santo sa
loje, gyvenau Madride,
išvaikščiojau Barceloną,
meldžiausi
Maliorkoje,
plaukiojau Venecijos ka
nalais, mokiausi Graikijo
je, linksminausi Konstan
tinopolyje ir Ankaroje,
išvaikščiojau Libaną ir
ypač Bolbeką, aplankiau
Jeruzalės šventas vietas,
skraidžiau Sudane, Abi
sinijoje ir Kenijoje, bu
vau Tanganikoj, A&nzibare ir Madagaskare, pate
kau pavojun Kongo res
publikoje, pailsėjau Pietų
Afrikoj ir Senegalijoj, o
iš ten per Azorų salas
sugrįžau į Chicagą.

Aplankau G. ir E. Galvanauskus, jų
daržely, Majungos miestelyje.

—Kokį Įspūdį padarė Jeruzalė?

—Nelauktą, — atsakė Rasčiaus
kas. — Buvau įsitikinęs, kad Jeru
zalė yra žydų ir krikščionių mies
tas, bet tikrovė yra visai kitokia.
Jeruzalė yra arabų miestais. Kaip

doje buvau skaitęs, kad arabai esą
netolerantiški žmonės. Pačioje JeNukelta į 16 psl.

Golgotos bažnyčioj Jeruzalėje, prie didžiojo altoriaus, kuris esąs toje i
vietoje, kur buvo nukryžiuotas Kristus. Altorius išpuoštas grynu auksu.

Scenes from Mr. VI. Rask visit to Jeruzalem.
Jeruzalės vaizdas nuo Alyvų kalno. Foto nuo pastato prie bažnyčios.
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KNYGOS IR AUTORIAI
šis tas dėl
Dabartinės lietuvių kalbos žodyno
ir jo antroji laida

“Terros” leidykla Chicagoje iš
leido seniai skelbtą. “Dabartinės
lietuvių kalbos žodyno” antrą laidą.
Knyga stambaus formato, apie 900
psl., įrišta į kietus viršelius, kaštuo
ja 12 dol. (gaunama: “Terra”, 3237
W. 63rd St., Chicago 29, Ill.).
Tokio didelio lietuvių kalbos žo
dyno iki šiolei neturėjome. 1918 m.
Voroneže išleistas Jono Jablonskio
“Mūsų žodynėlis” teturėjo vos kelis
šimtus žodžių; 1938 m. sudarytas
Kalniaus, Kuzmickio ir Talmanto
prie “Lietuvių kalbos rašybos vado
vėlio” pridėtas kirčiuotas žodynas
su asmenvardžiais ir vietovardžiais
turėjo per 10.000 žodžių; 1948 m.
okupuotoje Lietuvoje išleistas “Lie
tuvių kalbos rašybos žodynas” buvo
dar pilnesnis (tik rašyboje palikta
daug nevienodybių); tais pat 1948
metais Vokietijoje “Lietuvių švieti
mo ir Kultūros Taryba” priėmė
Skardžiaus- Barzduko- Laurinaičio
rengiamą “Lietuvių kalbos vadovą”
ir pripažino jo kodifikuotą rašybą,
siūlydama remti vadovo išleidimą ir
laikytis jo rašybos. Vadovas išėjo
1950 metais; jo išleista 5.000 egz.
Jame yra šie skyriai: Tartis ir ra
šyba. Kirčiavimas, Kalbos dalykai
ir žodynas, kuris galėjo turėti apie
20.00 žodžių.
Naujasis “Dabartinės lietuvių kal
bos žodynas yra bent dvigubai di
desnis, jis turi 45.000 žodžių su pavyzdžių sakiniais.
šio žodyno I-ji laida pasirodė ok.
Lietuvoje 1954 metais kaip “TSR
Mokslų Akademijos Lietuvių Kal
bos ir Literatūros Instituto” leidi
nys. Redakcinę kolegiją sudarė;
prof. J. Balčikonis, prof. K. Korsa
kas, prof. B. A. Larinas, J. Kabelka, J. Kruopas, A. Lyberis, K. Ul
vydas. Atsakomuoju redaktorium pa
žymėtas J. Kruopas, vyriausiu dar
bo poliitruku, aišku, buvo rusas B.
Larinas, kuris su Korsaku prižiūrė
jo, kad žodynas nenukryptų nuo
marksizmo-leninizmo linijos ir tar
nautų ne vien kalbos mokslui, bet
ir partijai bei bolševizmui, kaip tai
reikalaujama iš kiekvieno sovieti
nėje santvarkoje išleidžiamo mokslo
veikalo, žodyne norėta “kiek gali
ma pilniau pateikti... pirmiausia da
bartinės lietuvių literatūrinės kal
bos žodyninę sudėtį, nurodyti žo
džių pagrindines reikšmes, formas,
jų rašybą, kirčiavimą ir vartoseną
kalboje”. Tam reikalui duota daug
pavyzdžių sakinių, bet, kaip toliau
pamatysime, tie pavyzdžiai didesne
savo dalimi turi tarnauti ne tiek
žodžio aiškinimui, kiek bolševikinei
propagandai. Pavyzdžiui, žodis ba
das, paaiškinus, kad — ilgas neval
gymas, nebuvimas maisto produk
tų dėl nederliaus ar kokios nors sosocialinės nelaimės,
pridedamas
toks pavyzdžio sakinys: Amerikos
imperialistai pavergtas tautas ma
rina badu.
Pratarmėje, tarp kitko, sakoma:
“žodyną redaguojant, atrenkant žo
džius, charakterizuojant juos stilis
tiniu ir kitais požiūriais, aiškinant
žodžių reikšmes ir t. t., buvo vado
vaujamasi marksizmo-leninizmo kla
sikų pasisakymais leksikos klausi
mais, ypač J. V. Stalino veikale
“Marksizmas ir kalbos mokslo klau
simai” duotaisiais teiginiais apie
kalbos pagrindinį žodyninį fondą ir
jos žodyninę sudėtį.” Ir “Ypač buvo
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stengiamasi užfiksuoti pagrindinį
kalbos žodyninį fondą ir beveik ne
paliaujamo kitimo būklėje esančią
žodyninę kalbos sudėtį, kiek ji at
spindi dabartinį socialistinį gyveni
mą su jo mokslo, meno, technikos
ir gamybos laimėjimais.”
Kiek tų gamybos ir mokslo lai
mėjimų žodyne atspindėjo, galėtų
dabar apskaičiuoti Stalino kulto nukultintojai kurie pavergtoj Lietuvoj
taip uoliai kratosi jo palikimo.
Gi kiek žodyne buvo prikrauta
bolševikinio balasto, gali pasakyti
tie, kurie ėmėsi sunkaus darbo II-ją
žodyno laidą rengdami laisvajame
pasauly gyveną “Terros” pakviesti
redaktoriai. Jie savo įžanginėse pa
stabose tarp kitko rašo: “Dabarti
nės lietuvių kalbos žodyne visa bol
ševikinės propagandos medžiaga pa
skleista žodžių vartojimą aiškinan
čiuose pavyzdiniuose sakiniuose ir
tik rečiau tokiuose tarptautiniuose
žodžiuose, kaip pvz. demokratija,
objektyvizmas, agresija, komuniz
mas ir t. t., bolševikinėje terminolo
gijoje turinčiuose visai kitą pras
mę, negu jiems iš tikrųjų priklauso.
Pirmuoju atveju visi ryškesnieji
propagandiniai pavyzdiniai sakiniai
pakeisti neitraliais ir neerzinančiais
pavyzdiniais sakiniais, o antruoju—
neteisingai aptartiems žodžiams, re
miantis “Lietuvių Enciklopedija”,
“Encyclopedia Britanica” ir K. Bo
rutos, P. Čepėno ir A. Sirutytės čepėnienės “Tarptautinių žodžių žody
nu”,
grąžintos prasmės, kurios
jiems ir priklauso.”
Naivuoliai ar blogos valios asme
nys, propaguodami bendradarbiavi
mą su bolševikais griežtos politikos
šalininkams mėgsta prikišti, kad
šie nematą, kiek esą puikių meno ir
mokslo veikalų išleista, kurių ver
tės negalima užginčyti, šis žodynas,
kaip mokslo veikalas, yra geriausias
pavyzdys tų bolševikinių “nenugin
čijamų” gerųjų darbų: beveik šim
tu procentii bolševikinis, nieko
bendra su tiesa neturintis terminų
aiškinimas, iškraipytas, subjaurotas
kaikurių žodžių (religija, tikyba ir
pn.), žodyno užgožimas komunisti
ne propaganda, kurią jie labai tiks
liai žodyne aiškina: propaganda (1)
idėjų, mokslų, pažiūrų, politinių teorijų skleidimas ir aiškinimas spau
doje ir žodžiu: Komunistinė p. —
gilus Markso-Engelso-Lenino-Stalino mokslo, TSKP istorijos ir eilinių
partijos uždavinių aiškinimas. Anti
religinė p. Iš šio aptarimo tektų iš
mesti žodžiai gilus ir mokslo arba
juos pakeisti žodžiais įkyrus ir
šlamšto. Jeigu peršančių bendra
darbiavimą skilviai virškina ir to
kį bolševikinį pašarą, kaip matysi
me toliau cituojamuose pavyzdžiuo
se, ir jeigu jie tai laiko giliu moks
lu, jokia medicina nebeišgelbės jų
vidurių užkietėjimo.

Kai jūs skaitote žodyne žodį
tėvynė — gimtasis kraštas: Mūsų
tėvynė yra Lietuva. Tėvynės mei
lė pažadino aušrininkus, prikėlė
tautiniam darbui mūsų šviesuo
menę, pašaukė prie ginklo sava
norius. Graži tu, mano brangi tė
vyne, šalis, kur miega kapuos didv yri ai (M air oni s),
gal jums nė į galvą neateina, kad
tas žodis reiktų kitaip aptarti; o
bolševikinėje žodyno laidoje štai
kaip jis aptariamas:
Komunistų partija išmintingai ve
da mūsų Tėvynę tolesnių pergalių
keliu, į komunizmą. Tarybinės

tautos patriotiniu darbu stiprina
savo Tėvynę. Socialistinės Tėvy
nės gynimas...
čia paminėtas žodis patriotinis.
Galima ginčytis, kad skaitytojas ne
žino, kas yra patriotizmas bolševi
kinėje terminologijoje:
patriotizmas — atsidavimas ir mei
lė savo tėvynei, savo liaudžiai ir
pasirengimas bet kokioms aukoms
ir žygiams dėl savo Tėvynės rei
kalų: Tarybinių karių p. Tarybi
nis p. (begalinė tarybinės liaudies
meilė socialistinei Tėvynei, visų
broliškųjų tarybinių tautų susivie
nijimas aplink Komunistų partiją
ir Tarybinę vyriausybę)
O štai ir daugiau bolševikinės
“ikalbininkystės”:
amerikinis — susijęs su Amerika:
—iai karo kurstytojai
anarchija — valdžios nebuvimas.
prk. palaidumas, netvarka, suiru
tė chaosas: Gamybos a. (kapita
listiniame ūkyje — visuomeninės
gamybos vystymosi gaivališku
mas ir neplaningumas, kuriuos
sukelia privatinė gamybos prie
monių nuosavybė, viena iš pagrin
dinių sąlygų periodinėms perpro
dukcijos krizėms)
agresorius — grobikas, imperialis
tinio karo kurstytojas; puolanti
šalis: Imperialistiniai —iai. Tary
binė liaudis sutriuškino fašisti
nius —lūs...
kapitalizmas — buržuazinė visuome
ninė santvarka, kuri remiasi sam
domų darbininkų išnaudojimu ir
kurioje pagrindinės gamybos prie
monės yra privatinė kapitalistų
nuosavybė ir šaltinis kapitalis
tams pasipelnyti bei svetimo dar
bo rezultatus pasisavinti: —o žlu
gimas ir komunizmo pergalė yra
neišvengiami. Nuolatinis —o paly
dovas yra nedarbas. 20 amžiaus
slenkstyje k. įžengė į aukščiausią
ir paskutinę savo išsivystimo sta
diją — imperializmą
katalikybė ir katalikystė — tikyba
bažnytinės krikščioniškos organi
zacijos, vadovaujamos Romos po
piežiaus: Katalikybė visais lai
kais buvo reakcijos, išnaudojančiųjų ir viešpataujančiųjų klasių
tvirtovė ir obskurantizmo židinys,
šiuo metu katalikybės reakcingumą išnaudoja imperializmo ideo
logai
keliaklūpščiauti — eiti keliais atsi
klaupus, prk. vergiškai pataikau
ti, perdėtai, nepagrįstai garbinti:
K. prieš supuvusią Vakarų kultū
rą...
liaudis — darbo žmonės: kapitalis
tiniuose kraštuose 1. pavergta ir
žiauriai išnaudojama. —dies bal
sas. —ies valdžia. —ies demokra
tinė respublika. Socialistinės vals
tybės šalies gyventojai: Tarybinė
1. sparčiai žengia į komunizmą.
“Asmenys, kurie kėsinasi į visuo
meninę socialistinę nuosavybę, yra liaudies priešai” (TSRS Kon
stitucija)
metafizika — 2. idealistinėje filoso
fijoje — antimoksliniai prasima
nymai apie pirminius būties prad
menis, apie pasaulio esmę, apie
daiktus, neprieinamus jutiminiam
patyrimui (apie dievą, sielą ir
pan.)...
misionierius — asmuo viešpataujan
čios bažnyčios pasiųstas religinės
propagandos varyti kitatikių tar
pe; paprastai yra imperialistinių
grobikų žvalgas
skurdus — vargingas, neturtingas:
S. darbo žmonių gyvenimas kapi
talistinėse šalyse. Feodalinio-bažnytinio žargono autorių žodynas
yra labai s...
seimas — luominių atstovaujamų

įstaigų pavadinimas, pvz. buv.
Lenkijos-Lietuvos valstybėje. Par
lamento pavadinimai kai kuriose
šalyse: Buržuaziniame —e posė
džiavo fabrikantai, turtingi dvari
ninkai ir buožės, kunigai, įvairūs
politiniai avantiūristai
valstybė — ekonomiškai viešpatau
jančios klasės politinė organizaci
ja kurios uždavinys yra ginti tos
klasės ekonominius ir politinius
interesus ir slopinti kitų, priešin
gų klasių pasipriešinimą: Socia
listinė v. — naujo, aukščiausio ti
po v. “Visos iki šiol buvusios kla
sinės valstybės buvo išnaudojančiosios mažumos diktatūra ant iš
naudojamosios mažumos, tuo tar
pu proletariato diktatūra išnaudo
jamosios daugumos diktatūra ant
išnaudojančiosios mažumos” (Sta
linas)...
Viši tie ir panašūs “perlai” turėjo
būti pakeisti žmoniškais aptarimais.
Ne visur pavyko, kaikur palikti ne
tokie erzinantis kvapai, bet galėjo
ir jų nelikti (pvz. patriotizmas —
meilė savo liaudžiai...).
L. K. Vadove laikomasi Jablonskinės rašybos, ją suvienodinant ir
naudojantis Būgos žodynu. Rašoma
bangs, baugštus, pjauti, jiešmas,
Jieva, radis (elementas) ir radijas
(siųstuvas, imtuvas), betkas, kaikas kas nekas, kada ne kada, ko
geriausias... Apie rašybą ir santvar
ką bei kitos kalbinės žinios užėmė
160 smulkiai prirašytų puslapių. Tos
augštas, baugštus, pjauti, jiešmas,
rašybos ir imta laikytis laisvojo pa
saulio spaudoje, šį dalyką pažymi
me dėl to, kad naujai išleistas žody
nas įneša tam tikros disharmonijos
— sukelia nemaža neaiškumų ir ra
šyboje gali įnešti vėl nemaža pai
niavos. čia rašoma aukštas, baukštus„ iešmas, ieva, Kas-ne-kas, kuo
geriausias; įnešama mišrainės ir iš
svetimų žodžių kilusių rašyme:
Vadove — baletas, Bač. žodyne —
bilietas, V. — muzėjus (muziejus
esanti liaudinės kalbos forma), ž.—
tik muziejus, V. — režisorius, ž. —
režisierius; panašiai ir su svetimžo
džių kirčiavimu: Vadove — portfe
lis, žodyne —(portfelis ir pn. Gal ra
šybos taisymas ir neleistinas ar ne
priimtinas buvo dalykas, bet bent
pratarmėje reikėjo apie tai pasisa
kyti ir žodynu besinaudojantį įspė
ti. Bet dėl to, manome, pasisakys
mūsų kalbininkai.
Naujosios žodyno laidos leidėjai
pažymi, kad jų darbas “dar toli
nuo tobulumo”, bet žinant sąlygas
ir galimybes, reikia pripažinti, kad
padaryta daug. Ypač kad žodyno
tekstas paliktas tas pats, įklijuojant
tik pataisytas vietas. Taip darant,
taisytojas buvo suvaržytas kiekvie
nu žodžiu, kiekviena raide. Tai tik
ras Prokrusto darbas. Ir jis atlik
tas, reikia sakyti, su dideliu kruopš
tumu ir išmaningumu.
A. R-tis

KANAUNINKAS MIKALOJUS DAUKŠA
PEDAGOG. LITUANISTIKOS INSTITUTE CHICAGOJE
Kanauninko Mikalojaus Daukšos, pirmojo Didžiosios Lietuvos rašytojo
350 metų mirties sukakčiai paminėti Pedagoginis Lituanistikos Institutas
Chicagoje š. m. vasario 16, Daukšos mirimo dienų, už jo reikšmingus dar
bus lietuvių raštijai, o ypač gimtajai kalbai, suruošė specialų atminimų,
kurto programų atliko Instituto studentai, lektorių padedami.
Nuotraukos V. Noreikos
Daukšos raštų parodos dalis: vienas fotografuotinių tekstų vitrinos šonas.

Daukšos atminimo ruošėjai bei vykdytojai po atminimo programos. Iš k.:
Ped. Inst. Lietuvos meno lektorius dail. A. Valeška, Mirga Pakalniškytė,
Milda Pakalniškytė, Danguolė Šukelytė, Jūratė Juozevičiūtė, Vacys šaulys,
Mykolas Drunga, Zita Acalinaitė, Margis Matulionis, Konstancija Petrylaitė, Romas Stakauskas, Domas Velička — lietuvių kalbos ir literatūros
lektorius. Scenos gilumoj — speciali tinklinė užuolaida Daukšai atminti

From the exhibit and program to commemorate the 350th anniversatry
of the death of Rev. Mikalojus Daukša, first Lith. catholic writer.

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti
Kanauninkas Mikalojus Daukša, Prakalba.
M. Daukšos 350 metų mirties sukakčiai
paminėti. Išleido Lituanistikos Institutas.
Iliustruotas. Kaina $1. Gaunama: Pedago
giniam Institute: 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago 36, III., ir pas lietuviškų knygų
platintojus.
Meniškai apipavidalintas, retomis nuo
traukomis iliustruotas, gražiai atspaustas
leidinys bus reikšminga priemonė visų
laipsnių lietuviškoms mokykloms, orga
nizacijoms ir šeimoms — visiems besirū
pinantiems tautiniu auklėjimu bei švietimu.
Titas Narbutas, Marijos šventovės Ame
rikoje. Išleido Immaculata, Putnam, Conn.
212 psl. Iliustruota. Kaina $2.50.
Vincas Ramonas, Dailininkas Rauba. No
velės. II laida. Išleido
Viltis Clevelande.
240 psl. Kaina $3.50.
A. Giedrius, Murkys.Apysaka jaunie
siems. I. Su V. Surkevičiaus iliustracijom.
130 psl. Išleido "Keleivis", Boston, Mass.
1962. Kaina $1.80.
Knygų Lentyna. Bibliografijos laikraštis,
Nr. 3. 1962. Paskelbtas laisvojo pasaulio
liet, periodikos sąrašas. Iš 89 laikr. ir
žurnalų bibliogafinei tarnybai siunčiama
81. Per 3 mėnesius išleista 54 knygos ir
brošiūros lietuvių kalba ir 16 kitomis kal
bomis. Periodikos bibliografijoj yra 700
svarbesnių straipsnių pavadinimų. Metinė
KL prenumerata JAV ir Kanadoj $2.50, ki
tose šalyse $1.50. Dar galima gauti 1962
ir kaikurių ankstyvesnių metų komplektus,
išskyrus 1060-61 m., kuriuose buvo pa
skelbta visa 1958-59 m. bibliografija. Red.
A. Ružancovas.

Antanas Rūkas, Vienišo žmogaus gyve
nimas. Juozo Adomaičio—Dėdės Šerno gy

venimo bruožai. Amerikos Lietuvių Istori
jos leidinys. 1962. 206 psl. Spaudė ir pla
tina "Naujienos", 1739 So. Halsted St.,
Chicago 8, Illinois. Kaina $2.
J. Adomaitis-Dėdė Šernas (1859—1922)
— Varpo, Ūkininko, leistų Prūsuose, ir
Lietuvos, leistos JAV, redaktorius. Jis 17
metų redagavo Lietuvą kuri biografo žo
džiais, "būrė kupeton tautiečius, tautinin
kus, drauge priglausdama tada jau ėmu
sius vis stipriau ir stipriau įsigalėti ir pa
čius pažangiuosius—socialistus."

Ped. Lituanistikos Instituto studentai ir svečiai Daukšos atminimo metu
domisi ką tik išspausdinta Daukšos “Prakalba” — sukaktuvniu leidiniu.

“Laiškų Lietuviams” žurnalo straipsnių konkurso laimėtojai su Jury komi
sijos atstovais ir redaktorium premijų Įteikimo metu kovo 9 d. Chicagoje:
iš kairės r— Nijolė Jankutė-Užubalienė, Vanda Frankienė, Aloyzas Baronas,
kom. sekr. Liuda Germanienė, kom. pirm. Pranas Razminas ir LL red.
kun. J. Vaišnys, SJ.
Foto V. Noreika

Winners and judges of the literary contest, sponsored by L. L. magazine.

—Scenos Darbuotojų Sąjunga Chi

cagoje paskelbė dramos veikalui pa
rašyti konkursų. Už geriausių komedijinio žanro vaidinimų skiriama
500 dol. premija. Tematika pasiren
kama laisvai. Užimti gali 2-3 valan
das, įmanomas pastatyti išeivijos
scenoje. Konkurse gali dalyvauti
visi laisvojo pasaulio liet, rašyto
jai. Rankraštį (parašytų mašinėle)
pažymėti slapyvarde ir su pavarde
atskiram voke atsiųsti iki 1963 m.
gruodžio 15 d. adresu: S. Adomaitie
nė, Scenos Darbuotojų S-gos pirm.,
6727 So. Campbell St., Chicago 29,
Ill.
Jury komisijų sudaro Zita Kevalaitytė-Visodkienė, Marija Lemešytė-Dikinienė, kun. Vyt. Bagdonavi
čius, MIC, Balys Chomskis ir Kazys
Oželis.
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Nuotaika, forma, linija
Gaputytes kūryboje
Elena Gaputytė gimusi 1927 m.
Šiaulių apskrity, Lietuvoje. Jos tė
vai ūkininkai išaugino astuonių vai
kų šeimų, kurioje Elena buvo pati
jauniausia. Vaikystę praleido kai
me, kuris įkvėpė jai žemės ir žmo
nių meilę.
Artimas ryšys su gamta mums
padeda suprasti jos kūrinių formų,
kuri pasižymi simetriniu grožiu.
Būdama mokine, Gaputytė mėgo
savo vidaus pasaulį išsakyti raši
niais ir eilėraščiais, kad tuo būdu
išreikštų save ir pašalintų dvasinę
įtampų.
Elena Gaputytė su viena seserimi
ir trimis broliais 1944 m. pasitraukė
į Vokietijų nuo artėjančių į Lietuvų komunistų.
1945 m. Freiburge, Vokietijoje,
prancūzų okupuotoje zonoje, buvo
įsteigta Ecole des Arts et Metiers,
kuriai vadovavo prof. V. K. Jony
nas. Be paties vadovo, Jonyno, šios
mokyklos dėstytojų tarpe buvo Gal
dikas, Kasiulis, Valius... o jos moki
niai — iš įvairių V. Vokietijoje išvietintų asmenų stovyklų jaunuo
liai ir jaunuolės. E. Gaputytė su
džiaugsmu įstojo į šių mokyklų ir
jų lankė iki savo išvykimo į Kanadų 1948 m. čia apsigyveno Montrealy, kur trejus metus dirbo įvairius
darbus, vakarais lankydama piešimo
pamokas, kurias vedė kanadietis
dailininkas Jacque de Tannancour.
Taip pat ji čia turėjo paėmusi ir
vienų skulptūros kursų. Iš čia 1951
persikėlė į Torontu ir metus dirbo
raštininke banke. Po to pradėjo lan
kyti skulptūros pamokas Ontario
College of Art. Toje pačioje kolegi
joje Gaputytė lankė piešimo ir ta
pybos pamokas. Studijuodama sva

jojo pagilinti studijų sugrįžti į Europų. Ir taip 1953 ji išvyko į Pary
žių ir įstojo į Ecole des Beaux Arts,
čia ji dirbo skulptoriaus Gimond
studijoje trejus metus ir suvokė
skulptūrinio meno esmę. Darbas
Gimond studijoje buvo labai nau
dingas jos talento ugdymui, prie ku
rio prisidėjo ir nuolatinis padrųsina.ntis Brancusi žodis. (1955 m.
Brancusi mirė).
Didelį įspūdį jaunai menininkei
padarė Massacio ir Piero della Fran
cesca kūriniai, kuriuos ji matė 1955
Italijoje, laikydama muzėjus.
Paryžių ji paliko 1956 m. ir nuvy
ko j St. Eves Cornwall’y, Anglijoje.
Prieš išvykdama iš Paryžiaus ji
buvo jau sukūrusi puikių figūrinių
studijų, pieštų kūrinių, kurių kostrukcijoje atsispindėjo vidinė jos
dvasios įtampa. Jos kūrinių forma
yra dinaminė, solidi, subtilumus iš
reiškianti linijiniais griežtais kon
tūrais. Anglijoje pieštuose kūriniuo
se, ypač vietinio kraštovaizdžio
scenose, Gaputytė moka sukaupti
daug grožio.
Savo kūrinius Gaputytė pradėjo
išstatinėti The Penwith Society of
Arts parodose St. Eves mieste 1957.
Vėliau ji buvo priimta šios draugi
jos nare. 1960 m. jos (ir dar kito
dailininko) kūrinių parodų atidarė
The Steps Gallery.
—šios parodos metu man kilo
mintis atidaryti naujų, privačių
meno galerijų St. Eves mieste, —
pasakoja dailininkė. Galerija, The
Sail Loft Gallery vardu, atidaryta
dar tų pačių metų vasarų. Per me
tus ji išgarsėjo aukštu rodomų kū
rinių meniniu lygiu, ir šiandienų
ji rodo ne tik St. Eves miesto dai-

Mlle Pogany. 1920.
(Polished brass, 17 high, Aibrignt Art Gallery, Buffalo)

Constantin Brancusi

Vario skulptūra C. Brancusi, originalaus skulptoriaus, buvusio
E. Gaputytes netiesioginio mokytojo, neseniai mirusio Paryžiuje.

lininkų kūrinius, bet taip pat į jų
kreipiasi dažnas Londono ir Euro
pos menininkas su savo kūrinių
parodomis.
Gavusi pracūzii stipendijų, 1960
metais Gaputytų tris mėnesius pra
leido Paryžiuje, tobulindamas! pas
savo ankstyvesnių studijų profeso
rių. Sugrįžusi į St. Eves, ji suren
gė savo vienos darbų parodų, kuri
praėjo su dideliu pasisekimu.
Michael Canney labai gerai įver
tino jos darbų parodų, įvykusių kiek
anksčiau jos pačios Sail Loft gale
rijoje, St. Eves mieste, laikydamas
jų viena iš žymiųjų menininkų Cornwalle. Iš tiesų, Cornwallo gamto
vaizdį ji perkelia į kūrinį su nepa
prastu nuoširdumu ir graikišku pa
prastumu.

šių metų pradžioje dailininkė tu
rėjo dvi savo parodas Londone:
vienų Rawinsky galerijoje, o antrų
— Kiddermunsterio bibliotekoje.
Abi praėjo su pasisekimu. Kritikų

E. GAPUTYTĖ
Gamtovaizdis
4 Lanscape near Zennor

(Comte & Pencil)
Coli. The Artis.
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E. GAPUTYTe / Gamtovaizdis

NUNCLEDERA LANDSCAPE, II

(Coll. Mr. George Collet)

atsiliepimai buvo geri. Apie G. rašė
’’Apollo” žurnalas 1962 sausio nr.,
pažymėdamas, kad ji savo darbais
kiek primenanti Bernard Buffet
(vienas garsiausių dabart. prancūzų
dailininkų), bet už pastarąjį Gaputytė esanti gilesnė. Atsimindama sa
vo profesoriaus Gimond pasakymą
’’Parodyk man savo piešinį, o aš
pasakysiu apie tavo skulptūrą,”, G.
paskutiniu metu daug dėmesio krei
pia į juoda-balta piešinį, kuris jai
yra kaip tolimesnė pagalba skulptū
rai, ieškant santykio judesy, nuotai
koj, formos ir linijos kompozicijoj,
proporcijų sprendime ir t.t.
Naudodamasis G. K. Račkaus
anglišku tekstu — J. T.

9

0

0

E. GAPUTYTe
Portretas

Portrait - Jane

Col. Mr. Julian Sherrier

ELENA GAPUTYTĖ

Elena Gap uty te is an artist with
cosmopolitan background, who has
settled in St. Ives, where she has
opened her own Gallery, devoted to
the cause of young realist painters
in Cornwall. Her friendship with
Brancusi in Paris and her studies
with the sculptor Gimond, proved
to be decisive influences in her de
velopment as an artist... Her draw
ings posses an admirable tautness,
and are sometimes painful in their
intensity. In the landscapes, a web
of hedges and a pattern of field
shapes slash the countryside into

sha.ply-defined areas, with small
farms solidly locked into their
structure. The romantic overtone of
her drawings are counter-balanced
by the directness of her approach
to the subject, and the tension of
the forms described. (M. Canney)
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DETROITO L. K. KLUBAS
Atkelta iš 7 psl.
Ch. Šlepetys. Patvirtinti A. Galvy
džio parengtų įstatų projektas.
1953 m. LKK valdybų sudarė dr.
E. Gurskytė, pirm., R. Bilaitis, vicep., A. Galvydis, vicep., A. Melni
kas, sekr., C. Stokus, ižd., muz. B.
Budriūnas ir Marija Sims nariai.
Priimta pirmieji nariai: A. Astašaiitis, B. Astašaitienė, G. Baltrušai
tienė, J. Baltrušaitis, J. Baublys, E.
Baublienė, J. Jasiūnas, K. Kodatis,
K. Kodatienė ir E. Musteikienė.
Susidarė 29 narių draugija. Tuoj
pradėtas kultūrinis darbas. Veikta
rengiant paskaitas nariams ir sve
čiams, darytos išvykos į muzėjus,
istorines vietas, bibliotekas, puose
lėti Lietuvių kultūriniai lobiai bei
atstovauta Tarpt. Instituto rūmuose
vykstančiose “Old World Market”
tautybių mugėse (iš viso vienuolik
oje) Devynis sykius lietuvių pavil
jone buvo suruošta tautodailės ir
meno parodos.
Skyrium pažymėtina LKK imtos
kasmet ruošti dailės meno parodos.
Tam tikslui buvo naudojama gerai
tam reikalui tinkanti “American
Hali”. Tokių parodų rengimu De
troite rūpinosi tik LKK ir iki šiol
klubo paslauga pasinaudojo 8 mūsų
dailininkai: A. Melnikas, A. Rakš
telė (du kartus), J. Pautienius, Vie
sulas, Galdikas ir Jonynas, Br. Mu
rinas, VI. Stanč'ikaitė-Abraitienė.
Kitur — lietuviškoje Dainavoje,
buvo suruošta tik viena paroda —
jaunųjų dailininkų kūrybai pavaiz
duoti kur dalyvavo 8 dailininkai su
46 paveikslais.

Paskaitos. Apytikriai įvairūs pre
legentai skaitė daugiau kaip 60 pa
skaitų įvairiomis temomis •— apie
menų apskritai, apie dailę, muzikų,
filosofijų, psichologijų,
genetikų,
gamtos mokslus, ekonomikų, Nepr.
Lietuvos švietimų, civilizacijų bei
kultūrų, architektūrų, grožinę lite
ratūrų, poezijų, muzikų, lietuvių te
atrų, liesta liet, literatūros istorija,
pateikta žymių asmenybių biografi
jų. Buvo net medicinos temomis pa
skaitų: apie vaikų ligas, širdies li
gas, vėžį, mitybų, dantų higienų ir p.
Daugiausia paskaitų skaitė: A.
Melnikas, muz. Br. Budriūnas, dr.
E. Gurskytė, muz. A. Kuprevičius,
(davė du piano rečitalius), A. Mus
teikis, sol. Adomaitienė (davė kon
certų), VI. Pauža, dr. J. Kaupas,
rašytojai V. Alantas, B. Gražulis,
Alė Rūta, A. Stokus (kelius kartus
rodė spalvotus filmus), VI. Mingėla,
dr. V. Misiulis, K. Kodatienė, dr. V.
Majauskas, dr. tėv. T. žiūraitis, OP
dr. Br. Gruzdienė, dail. A. Rakštelė,
dail. A. Melnikas, dail. J. Pautie
nius, arch. Edm. Arbas, dr. inž. S.
Juzėnas, prof. dr. J. Pikūnas ) pa
skaitas), J. šoliūnas, dr. inž. L. Ba
jorūnas, dr. Kvietys, dr. Pr. žemai
tis, dr. V. Kavolis, dr. J. Girnius,
dail. VI. Stančikaitė, dr. J. Mockaitis ir kt. Jų įnašas detroitiečių kul
tūriniu gyveniman didelis ir kartais
reikalavęs nemažo pasiaukojimo.
Kartų J. Girnius, užklaustas dėl sųlygų atvykti į Detroitu, nusistebė
jęs atsakė: “Kadangi paskaitinin
kas nėra dainininkas, tai ir nema
nau, kad būtų galima sumanymų
realizuoti. Iš Bostono į Detroitu ke
lionė lėktuvu kainuoja $80 — 100.
Tokių sumų nebus įmanoma surink
ti nė Fordo mieste (bostoniškiai
esame prelegentus kvietę tik ligi
40 dol.). Taigi savaime reikalas ir
atkrinta. Bet reikalas neatkrito. Ir
toji įdomi paskaita ir diskusinė po
pietė LKK vis dėlto įvyko.
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Koncertai — Literatūros vakarai.
Suruoštas 1962 m. Maironio 100 gim
tadienio proga minėjimas.Rašyt. A.
Škėmai žuvus — literatūrinis jo pa
minėjimas. Vyt. Alanto 25 metų dra
maturginio ir 40 m. rašytojo darbo
sukakčių
paminė jimas-akademi ja.
Buvo suruošti keli literatūros vaka
rai bei pašnekesiai, literatūros nag
rinėjimai. Kovo 31 d. rengiamas
Jurgio Gliaudos “Ikaro sonatos” li
teratūrinis aptarimas (Referentas
Kęstutis Keblys).
šiuo metu LKK turi 76 narius,
jų tarpe 5 garbės nariai (jais pake
liami nariai už nuopelnus). Po kiek
vieno susirinkimo esti kavutė; šis
gražus vaišingumo paprotys virto
tradicija. Nario mokestis — pusant
ro dolerio metams.
Vykdydamas kultūrinį darbų, LK
K yra pasižymėjęs ir karitatyvine
veikla. Padėti Vasario 16 gimnazijai
Vokietijoje kasmet ruošiamas bent
vienas parengimas su loterija, už
kandžiais ir muzika. Visas pelnas
siunčiamas gimnazijai. Per 3 metus
išsiųsta apie $1400. šių parengimų
iniciatorė ir globėja yra L. Puskepalaitienė. Kasmet sudaromas nau
jas parengimo komitetas. Talkinin
kauja vaidinimais L. Dramos Mėgė
jų sambūris, vad. Z. ArlauskaitėsMikšienės, Lietuvių Kultūros Klubo
garbės narės.
Didelis ir svarbus lietuviškas
tikslas įkvėpia darbui nemažų gru
pę Detroito lietuvių. Jie yra pavyz
dys kitoms kolonijoms. LKK idea
las: visų kultūringųjų lietuvių pa
reiga budėti netik savųjų tarpe,
bet ypač svarbu šiuo metu justi
amettlikinės visuomenės pulsų ir,
reikalui esant, byloti į juos, repre
zentuoti Lietuvų tautos kultūrinė
mis vertybėmis.
Kovo 3 d. atšvęsta LKK veiklos
dešimtmetis.

KELIONĖS JO DARBAS IR...
Atkelta iš 11 psl.
ruzalėje suslidariau įspūdį, kad ara
bai gana tolerantiški. Jie gražiai
sugyvena su krikščionimis. Pačioje
Jeruzalėje yra daug gidų. Jie ve
džioja ne tik po Jeruzalę, bet ir
po bažnyčias. Tie arabai vedžiotojai labai gražiai sugyvena su vienuo
liais ir gerai informuoti apie Jeru
zalėje esančias katalikų bažnyčias
bei jose vykusius stebuklus.
Pavyzdžiui, arabas nuvedė į Kris
taus gimimo bažnyčių. Aš kalbėjau
su vienuoliu ir tols bažnyčios kape
lionu. Aš kalbėjau, kalip tikintysis
katalikas su tikinčiuoju dvasiškiu.
Vedžiotojas su jais kalbėjo, kaip ar
timi seni pažįstami ir draugai. Jeigu
aš užmiršdavau įmesti pinigų į ku
rių bažnyčios bonkutę, tai arabas
man primindavo. Vėliau buvau nu
vestas į tos bažnyčios požemius, kur
prieš du tūkstančius metų buvo
Kristaus gimimo tvartelis, kur sto
vėjo akmuo, and kurio Dievo Moti
na Marija gimusį kūdikėlį maitino,
kur buvo atvykę trys karaliai, kur
jie buvo pririšę savo kupranuga
rius Visos šitos vietos dabar apsta
tytos milžiniška bažnyčia, kuri pa
puošta įvairiausių rūšių auksu...
Jeruzalėje įdomiausias dalykas
yra karaliaus Saliamono tvartai, jo
žulinių šaltiniai, netoli Jeruzalės
esančios Saliamono kasyklos. Da
bar arabai kasa tų patį varį, kurį
prieš penkis tūkstančius metų kasė
Saliamono laikų darbininkai. Iš
vaikščiojau Saliamono tvartus, ma

čiau slaptus šaltinius, kuriais bėgo
tyras vanduo į visų Saliamono šven
tyklų ir tvirtovę... Mačiau tas vie
tas, kuriose gyveno karaliaus Salia
mono žmonos, kur buvo apgyvendin
ta karalienė šeba, ir daug kitų daly
kų...

—Girdėjau, kad susitikote su Er
nestu Galvanausku. Kaip jis atro
do, ir kaip jis dabar gyvena?
—Turint galvoje, kad Galvanaus
kas eina jau 81-sius metus, jis dar
atrodo gana gerai. Praėjusiais me
tais jam buvo padaryta sunki ope
racija, bet pamažu jis atsigavo.
Mes buvome įpratę Ernestų Galva
nauskų matyti su tankia barzda ir
gražiai sušukuotais plaukais. Dabar
jis barzdos visai nenešioja. Vietoj
gražiai sulydintų plaukų žvilga gra
ži ir išmintinga plikė.
Galvanauskai gyvena mažame Ma
dagaskaro miestelyje, kuris vadina
si Majunga. Jame yra apie 60,000
gyventojų. Yra bankas, paštas, rlinka, didelis uostas ir kelios didelės
krautuvės. Į Majungų skrenda vie
nas lėktuvas ir kas antra diena at
eina autobusai. Galvanauskai gyve
na Majungos priemiesty, nedidelėj
viloj, su 3 kambarėliais ir virtuve.
Prie namų yra nepaprastai gražus
darželis, kuriame Galvanauskas au
gina geranijas. Yra ir kitų gėlių,
bet geranijos čia pačios didžiausios
ir gražiausios. Greta yra mažas na
melis, kuriame gyvena Galvanauskų
virėja su savo šeima. Majunga mies
telyje vietos prekybos rūmai yra
įsteigę buhalterijos kursus. Preky
bininkams reikalingi žmonės, kurie
mokėtų užrašyti gaunamas ir išlei
džiamas prekes. Galvanauskas šiuo
se kursuose dėsto buhalterijų. Visa
būtų labai gerai, jei turėtų didesnį
pamokų skaičių. Kai kuriomis die
nomis tik vienų valandų. Galvanaus
kai gyvena gražiai, bet ne ištaigin
gai, labai susispaudę, taupiai.
Aš patekau į Majungų Galvanaus
ko gimimo dienų. Reikšmingų gim
tadienį gražiai ir paminėjome. Daug
išsikalbėjome ir įdomių dalykų vie
nas kitam papasakojom. Inž. Gal
vanauskas mane iš Majungos paly
dėjo. Man buvo labai malonu su Galnauskais porų dienų praleisti, bet
buvo skaudu jį palikti tokioje vie
natvėje ir, pasakyčiau, mūsų aki
mis žiūrint, tokiame varge. Inž E.
Galvanauskas buvo Lietuvos prem
jeras, finansų ministeris, Prekybos
Instituto rektorius, geras mokyto
jas; jis visų savo gyvenimų kovojo
už Lietuvos lalisvę ir lietuvių gero
vę; jis ilgas valandas dirbo be jo
kio atlyginimo, jis paliko visas sa
vo santaupas ir turtų, o dabar vi
siškai atskirtas nuo lietuvių turi
gyventi varge.
Amerikoje, Australijoje ir kituose
turtinguose kraštuose yra visa eilė
gerai įsitaisiuslių prof. Galvanausko
mokinių. Man atrodo, kad jie turėtų
imtis iniciatyvos ir padėti šiam lie
tuvių tautos darbuotojui. Koklių ne
didelę pensijų galėt paskirti ir mū
sų oficialieji atstovai. Bet pats Gal
vanauskas vargu į kų tuo reikalu
kreipsis. Tačiau mes, Amerikoje gy
venantieji lietuviai, turėtume išties
ti lietuviškų rankų šiam doram ir
nusipelniusiam mūsų
tautiečiui.
Mes ruošiame akademijas, statome
paminklus ir rašome biografijas tik
mirusiems savo tautos veikėjams,
o gyvuosius užmirštame. Turėtume
imtis iniciatyvos be atidėliojimo, —
baigė pokalbį Wide World Tours
pirmininkas Vladas Rasčiauskas.

E. šulaitis

KVIEČIAME PRADĖTI
TAUPYTI PAS MUS!

4^2%

Mokame
už investmentus
čekiu kas 90 dienų

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

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court
Cicero 50, Illinois
JUOZAS F. GRIBAUSKAS
sekretorius
Tel. 656-6330
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HELEN'S

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

HOLLYWOOD

California

New Telephone: NOrmandy 5.3351
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CLEM'S MARKETS
• Puikios lenkiškos dešros, švie
žiai namuos gamintos.

O 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
7529 S. Normandie

•
•

PL. 95058
PL. 3-9676

Clem Taberski, savininkas

5000CCCOCCCOQOCCCCOOCOOO

Chris T. Tasulis Jr., O. D.
Adult and Child Eye Care

General Orthoptics
Contact Lenses
8414 Eight Avenue
Corner of 84th & Crenshaw
INGLEWOOD 4, CALIF.
PLeasant 3-2533
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TAUTINIO ŠVENTOJO VAIDMUO
Atkelta iš 6 psl.
trokšta taikos visa širdimi, šaukiasi
jos kas dieną, ir nesuranda. Antra
vertus, šv. Kazimieras yra pats pa
sirodęs lemtingu kovos momentu,
tuo simboliškai parodydamas, kad
kova šioje žemėje kartais yra neiš
vengiama ir kovotina.
Mūsų šventasis buvo vadinamas
“žavinguoju jaunuoliu”. Jo pavyz
dys yra labai įsidėmėtinais mūsų
jaunimui, kuris moderniajame pa
saulyje, nelyginant šv. Kazimieras
renesanso dvare, yra išstatytas
daugybei pagundų, susitinka su
prieštaravimais, netikru blizgesiu,
apgaulingomis vertybėmis. O kiek
svetimų kalbų žinojo mūsų šventa
sis! Kaip nuoširdžiai jis siekė
mokslo! šv. Kazimiero taupumas,
santūrumas, visiškas atsidavimas
savo pašaukimui, stropus pareigos
atlikimas yra kitos jo patrauklios
būdo savybės. Gal tik galėtume su
meile daryti priekaištą, savo šven
tajam, kad jis perdaug savo sveika
tos nežiūrėjo, bet tai tipinga lietu
viško būdo savybė, dėl kurios (iš
dalies) daug mūsų veikėjų peranksti mirė. Net ir lietuvių šventajame
ji, deja, atsispindi. Iš to turėtume
pasimokyti.
Pagaliau, žinome, jog šv. Kazimie
ro motina buvo Habsburgaitė. Tas
faktas tegu priverčia mus susimąs
tyti. Ypač tegu priverčia pamąstyti
tuos, kurie yra gundomi be atodai
ros atmesti kiekvieną, kurio lietu
vių kalba yra negryna, ar kurio
kraujuje yra lašelis kito kraujo.
Nesibijokime — šv. Kazimiero pa
vyzdys mums rodo, kad lietuvybei,
jei turime gerų norų, galime tarnau
ti visi.
Mūsų lietuvybės, mūsų tautos at
eitis yra pilna galimybių, pionieriš
ka, nors, be abejo, nelengva. Tiek
tėvynėje, tiek ir plačiajame pasau
lyje patys (ne svetimieji) išsprę
sime savo tautos likimą. Ir mūsų
tauta tebeturi tas pačias galimybes
ir progas, kurias turėjo Mindaugo,
Gedimino, Basanavičiaus, Kudirkos,
Jankaus laikų lietuviai. Bet mes tu
rime daugiau inteligentijos, gražias
tradicijas, turtingą liaudies meno
lobyną, garbingą istorinį palikimą.
Mes turime ir modernų, patrauklų
savo šventąjį. Negalime atmesti šio
didelio ir rimto sąjungininko. Padi
dinkime jam progą suvaidinti savo
vaidmenį kovoje už gražų ir pras
mingą jo ir mūsų tėvynės rytojų.
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Linkėjimai

Taupytojams ir Skolintojams

CRANE SAVINGS &
LOAN ASS'N
B. R. PIETKIEWICH,
President
2555 W. 47 th St., Chicago 32, Ill.
miiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
l LIETUVIU FONDAS
LITHUANIAN FOUNDATION

7243 South Albany Ave., Chicago 29, III.
Tel. HE 4-4076

PAAIŠKINIMAI APIE
FONDĄ

LIETUVIŲ

Fondo idėja vis labiau plinta lie
tuvių tarpe. Stoja nauji pavieniai
nariai, organizacijos, rengiami va
jai. Fondo įstatai lietuviškai ar ang
liškai LF valdybos siunčiami kiek
vienam, kuris paprašo. Tačiau yra
aukotojų, kurie, nenorėdami gilin
tis į teisines įstatų formules, prašo
populiarių, trumpų atsakymų į rū
pimus jiems klausimus. Tokių at
sakymų eilę LF Taryba yra paren
gusi ir siuntinėja LB apylinkėms
bei atskiriems aukotojams, čia kai
kuriuos jų paduodame ir mūsų skai
tytojams.

Kurie yra Liet. Fondo tikslai?
Remti ir ugdyti lietuvių švietimą,
mokslą, kultūrą, o taip pat ypatin
gais bėdos atvejais teikti globą di
džiai nusipelniusiems lietuviams.
Ar politinę veiklą LFondas gali
remti ?
Ne. Tuo atveju LF negautų nuo
mokesčių atleidimo teisės.
Ar LF nariai gauna dalį pelno?
Ne, nes tada LF aukos nebūtų
atleistos nuo valstybinių mokesčių.
Kurioje teritorijoje LF turi teisę
veikti ?
Lietuvių Fondas — Lithuanian
Foundation inkorporuotas Illinois
valstybėje 1962.III.14 Nr. 17755, ir
nuo tos dienos jis legaliai veikia
visose JAV-se.
Ar LFondui duotos aukos atlei
džiamos nuo pajamų mokesčio?
Taip. Kiekvienas JAV gyvento
jas turi teisę LFondui duotą auką
nurašyti nuo savo metinių pajamų.
Iš kur susidaro LFondo pelnas?
Iš procentų ar palūkanų viso ne
liečiamo LF kapitalo, kurį sudaro
lietuvių aukos, palikimai ar pavel
dėjimai.
Kas turi LF nario teises?
Kiekvienas aukotojas, asmuo ar
organizacija, nuo kiekvieno šimto
dolerių turi vieną balsą metiniuo
se LF susirinkimuose. Paaukojęs
$300 turi 3 balsus, $1.000 —10 bal
sų ir t.t.
Ar būtinai pats aukotojas tegali
savo balsą pareikšti?
Ne. Jeigu jis pats negali dalyvau
ti, jis gali savo balsavimo teisę
raštu pervesti kitam asmeniui ir tą
raštą pasiųsti LFondo Tarybai. Tą
pat daro ir organizacijos.
Kas yra vyriausias LFondo val
dytojas?
Metinis narių susirinkimas: jis
renka LF Tarybą, Kontrolės komi
siją, išklauso ir tvirtina Tarybos
ir Kontroės komisijos pranešimus
ir sprendžia kitus LF reikalus.
Kas skirsto metini pelną?
Metinio susirinkimo išrinktoji Ta
ryba sudaro Pelno skirstymo komi
siją, į kurią tiek pat narių skiria L.
Bendruomenė. Toji komisija ap
svarsto gautus LF narių siūlymus
bei prašymus ir rekomenduoja pel
no paskirstymą, o LF Taryba patik
rina ir pritaria.
Kada įvyks šiemet metinis LF su
sirinkimas?
1963 m. gegužės 18 d. 2 vai. p.p.
Čikagoje, Jaunimo Centre.

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, III. — 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 fir sekmadieniais.
YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė........................ GR 6-2681
atidaryta treč.-penkt. 5 - 9 v. v.; šeši. 10-9 vai.; sekm. 1 - 9 v. pp.

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI SAVO ARTIMUOSIUS LIETUVOJE
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio 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.

TĖVIŠKĖS

•

Circle 5-7711

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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Jungtinis Choras koncerto metu Adelaidės
miesto rotušės salėj. Dalyvavo chorai: Newcastle,
ved. S. Žukas, Geelong, vad. M. Kymantas, Ade

laidės Lituania, vad. V. Šimkus, Melbourne Liet.
Dainos sambūris, vad. A. Čelna, Sydney Daina,
vad. K. Kavaliauskas. Viso 170 dainininkų.

Meno Dienų ir Sporto šventes Adelaidėje,
Australijoje, sportininkų vardu padėtas vai
nikas prie Lietuvos žemės paminklo šv. Ka
zimiero koplyčios šventoriuje.

j

•
Į
i

I

Praėjusių Kalėdų švenčių metu Adelaidėj
įvyko Lietuvių Meno Dienos, Sporto šventė
ir eilė kitų liet, suvažiavimų. Savaitę laiko
vyko koncertai, vaidinamai, parodos, paskaiTai buvo XIII Sporto šventė, VIII Krašto
Tarybos sesija, II Meno Dienų šventė, VII
Australijos stud, suvažiavimas, I veteranų
“Ramovės” sk. atstovų, Ateitininkų sendraugių suvažiavimai, Katalikų Federacijos posėdžiai, ir kt. Dalyvavo daugiau kaip 1000 lie
tuvių. Tai didžiausias iš visų buvusių sąskrydžių, daugelį išjudinęs ir padrąsinęs veikti.
B. Nemeika

TOP, LEFT — Laying of the wreath on
Lithuanian monument in Adelaide, Austra
lia, during the Arts and Sports Festival,
held there last Christmas season.
TOP, RIGHT — Joint Choir during the
concert in the auditorium of City Hall, in
Adelaide, Australia.
Scena iš S. Čiurlionienės draminės poemos
“Vaiva”, Adelaidėje suvaidintos du kartus.

A scene from a play “Rainbow”.
Visos nuotraukos A. Budrio
Long Beach, Calif., Lietuvių Klubo valdyba: iš kairės — pirm. V. Bakūnas,
ižd. B. Morkis, vicepirm. ir finansų sekr. A. Wallace, sekr. D. Mekišius.
Klubas šiais metais surengė Vasario 16 minėjimą, kuriame dalyvavo daug
narių ir svečių, Dainų ir muzikos programą tvarkė muz. S. Kalvaitis.

Lithuanian parish choir of Hamilton, with pastor Dr. Rev. J. Tadarauskas and soloist Vaclovas Verikaitis.

Hamiltono liet, parap. choras su kleb. kun. dr. J. Tadarausku ir dir. sol.
V. Verikaičiu, atlikęs dainų ir giesmių programą šv. Kazimiero minėjime.
Dar buvo V. žemelytės dainų solo, S. Kairio — smuiko solo, S. Martinkutės
deklamacijos ir “Gyvataro” taut, šokis.

Committee members of the Lithuanian Community of Long Beach, Cailf.
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Vasario 16 šventės dalyviai Clevelande. Minėjimą rengė ALTas, Į kurį Įeina visos vie
tos organizacijos. Pagrindinis kalbėtojas buvo iš New Yorko atvykęs Juozas Audėnas.
Kalbą pasakė taip pat kongresmanas Charles A. Vanik. Kultūriniam Daržely padėtas gyvų
gėlių vainikas prie J. Basanavičiaus paminklo. Meninę dalį atliko iš Chicagos atvykęs
Vyčių choras, vad. F. Strolios. Aukų surinkta $1.200.
Foto V. Pliodzinskas

Vasario 16 gimn. Vokietijoje (mokiniams, .pasižymėjusiems mene ir rašte
įteikiamos premijos. Iš kairės: A. Šmitas IX kl. už raštus, P. Vaitiekūnas,
VIII kl. luž meną, R. Tamošaitytė, V kl. už raštus, B. Girdvainytė, VII ir P.
Byrmanas, VIII kl. už meną. Dešinėj dir. kun. Br. Lubinas. (Premijomis už
meną po $10 aukojo dail. R. Viesulas, uiž raštus po $5 — Gr. Krivickienė).

Presentations of prizes to students outstanding in the arts and letters
at the February 16th Lithuanian High School in Germany.
Toronto Prisikėlimo parap. sporto klubo “Aušra” jaunučių D ko
manda, Kanados sporto apygardos laimėtojai. Iš k.: I eil. E.
Krikščiūnas, S. Tarvydas, A. Kuolas, J. Sodonis, P. Kolyčius;
II eil. Z. Gataveckas, P. Raškauskas, R. Puteris, V. Žulys, A.
Janeliūnas, G. Venskaitis ir A. Urbonas.
Foto J. Svilaitis

Youngest gronp of basketballl players of the sports club “Ašra”
in Toronto, winners in the Lith. sports competition of Canada.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Step. Kairys su
vicekonsulu A. Simučiu, kuris jį aplankė Vasario 16 proga ir
įteikė gėlių puokštę su Gen. konsulo Budrio ir K. Stašinsko
sveikinimais. S. Kairys neseniai sulaukė 84 metų amžiaus.

Foto V. Augustinas

One of the signers of the Declaration of Independense of
Lithuania, Steponas Kairys, and visitor consul A. Simutis on
February 16th. He recently celebrated his 84th birthday.

VEIDAI 111 VAJ2DA1
(ILIUSTRUOTA KRONIKA)
Vaizdas iš Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje mokinių inscenizuotos dainų ir poezijos
plnės “Vasario šešioliktajai”. Tekstas B. Liubino, scenai paruošė E. Tamošaitienė,
dekoracijas piešė dail. A. Krivickas.

A scene from the song and dance stage performance “To February 16” present
ed by students of the February 16th Lithuanian High School in Germany.
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ŽMONES, DIENOS
IR DARBAI
Tradicinis Lietuvių Dienų
Atvelykio
VAKARAS-KONCERTAS

šiais metais Įvyksta balandžio 20
d., šeštadienį prieš Atveykį, 7 v. v.
arengimas turi 3 dalis:
I. Meno paroda. Dalyvauja iš Či
kagos atvykę dailininkai V. Petra
vičius ir J. Pautienius.
Paroda vyksta Liet. Bendruome
nės Centro salėje. Atidaroma — šeš
tadienį 10 vai. ryto. Oficialus atida
rymas sekmadienį 12 vai.
II. Koncertas. Dalyvauja solistai:
Justina Motiekaitienė ir Antanas
Pavasaris.
Programoje operų ištraukos ir
liet, bei kitų tautų kompozitorių
dainos. Akomponuoja Algis Motiekaitis ir R. Apeikytė.
III. šokiai ir vakarienė.
Koncertas ir šokiai Ukrainiečių
salėj, 4315 Melrose Ave.
Groja padidintas Krafto orkes
tras.

Visi Los Angeles ir apylinkių lie
tuviai kviečiami dalyvauti Lietuvių
Dienų koncerte-šokiuose ir dailės
parodoje.

—Dr. A. Nasvytis, “Palik ašaras
Maskvoje” bendraautorius, prava
žiavo pro Los Angeles ir apsilankė
LD leidykloje. Jis dalyvavo Ameri
kos aeronautikos ir astronautikos
Lnstituo ruošiamoje konferencijoje
Paims Springs, Calif.

— Jurgis Strazdas, Lietuvoje bu
vęs mokytojas ir inspekorius, dabar
gyvenąs Bostone, lankėsi Los An
geles mieste ir Annaheime, kur gy
vena jo sūnėnas P. Remeika su šei
ma. Apsilankęs LD leidykloje, užsa
kė 3 LD prenumeratas dovanų. J.
Srazdas gerai verčiasi Bostone, bet
geresniam įsikūrimui mato vietą tik
Los Angelėse.
—Vykdamas iš Australijos, Juo
zas J. Bachunas buvo sustojęs Los
Angeles mieste ir lankėsi LD lei
dykloje, kur tartasi dėl LD žurnalo
birželio mėnesio numerio, skirto
lietuviškoms vasarvietėms.
Norima kiek galima daugiau lietu
viškų vasarviečių parodyti skaity
tojams, tat prašome visus atsiliepti
nelaukiant birželio mėn. — iki ge
gužės 15 d. Prie tekstų būtinos nuo
traukos.
—G. Procuta, spaudos platinto
jas Aucklande, N. Zelandijoje, kel
damasis į Chicagą, ankėsi LD lei
dykloje. Pažadėjo duoti iliustruotą
reportažą iš Auklando lietuvių gy
venimo.

— Neseniai grįžęs iš Pietų Ame
rikos, kur dalyvavo Uragvajuje lie
tuvių kongrese, Juozas Kapočius,
Lietuvių Enciklopedijos leidėjas iš
Bostono Los Angelėse lankydama
sis, Liet. Bendruomenės namuose
padarė pranešimą apie Pietų Ameri
kos lietuvių gyvenimą ir jų kultūri
nės veiklos galimybes.
Antroje šių metų pusėje LD žur
nalas rengiasi plačiau paminėti L.
Enciklopediją, kurios iki galo keti
nama išleisti dar ketvertas tomų.
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SKAITYTOJAI RAŠ
Gerb. “Lietuvių Dienų” Redakcijai
š. m. sausio mėn. LD 15 psl. tarp
kitų paveikslų įdėtas skulptūros pa
veikslas, kuris užvardintas “žiūro
vai” (ir surašytos žiūrovų pavar
dės), o kur gi tos gražios skulptūros
autoriaus pavarde? Įdomu sužinoti
ir kitiems, ne tik man. Parodoje
nebuvau, o skulptūra labai įdomaujuosi. Ačiū.
EI. Dumbrytė
Cleveland, Ohio
Red. prierašas. Su apgailestavimu turime
pasakyti, kad ir mes nežinome, kieno ta
skulptūra — foto bendradarbis nuotrauką
atsiuntė visai be parašo, tik pažymėjęs,
kad ji iš Meno parodos. Redakcijoje buvo
kas atpažino žiūrovus, tat juos ir pažymė
jome. Būtų labai malonu, kad, kas žino,
praneštų kieno tai skulptūra; o bendradar
bius dar kartą prašome prie foto pridėti
pilnus parašus. Daugelio nuotraukų mes
negalime panaudoti vien dėl to, kad ne
žinome, kas ten yra.

Gerbiamoji Redakcija,
Sausio mėnesio “Lietuvių Dienų”
numeryje skaičiau apie kun. B. Šu
to surinktus pinigus ir pasiųstus
lietuvių gimnazijoms Europoje. La
biausia man krinta mintis apie
Punsko lietuvių gimnaziją Punske.
Ta gimnazija yra, ir aš ją gana ge
rai pažįstu, nes aš esu neseniai jaą
palikęs. Bet kad ji gautų kokią nors
paramą iš Amerikos, nesu girdėjęs.
Anksčiau, kada gimnazija dar ne
buvo pastatyta, atskiros klasės bu
vo patalpintos pas lietuvius, kurie
turėjo didesnes patalpas. Tada Bal
tas buvo atsiuntęs keletą siuntinių
kaip pašaluą mokiniams. Pirmieji
siuntiniai buvo išdalinti mokiniams
už tai sumokant tam tikrą sumą len
kų muitui padengti. Daiktams pada
linti buvo daromi bilietai (kaip lo
terijoje). Mokinys užsimokėdavo už
biliet, ir traukdavo bilietą, kuriame
buvo parašyta, ką jis laimi — paltą,
švarką ar suknelę.
Vėliau buvo atėję dar keletas
siuntinių, bet jie buvo grąžinti, jų
niekas neatsiėmė. Tai tiek až žinau
apie gautą paramą mums gimna
zistams.
Kai buvo pradėta statyt gimnazi
ja, viskuo rūpinosi valdžia. Visas
išlaidas apmokėjo valdžia, ir para
mos iš Amerikos nereikėjo pridėti,
kad ji ir būtų buvusi gauta. Įdomu,
kieno vardu ta parama buvo siųsta?
Iš vietinių mokytojų ar kitų žmo
nių nieko negalėjo gauti, nes tai
lenkų valdžios yra draudžiama. O
jei kas būtų gavęs ir bandęs tą pa
ramą pridėt prie gimnazijos staty
bos, jį būtų ištikęs tas pats likimas,
kaip kunigus Lietuvoje statant baž
nyčią. Toki asmenys būtų pakliuvę
į teismą kaip spekuliantai.
Kiek aš žinau, gimnazija pašal
pos nėra gavus, ji gal buvo skirta,
bet gavėjo adresas buvo kitoks.
Nebent dabar paskutiniu laiu būtų
bandyta siųsti, bet vistiek gimnazi
ja negautų, nes komunstinės Lenki
jos valdžia kaskart griežčiau drau
džia.
Buvę Punsko gimnazistas
Laiškas Redakcijai
Lietuvos pajūrio išlaisviiinimo 40
metų sukakties proga vyriausias
Klaipėdos krašto sukilimo vadas J.
Budrys pateikė atsiminimų.Aprašydamas kautynes prie prefektūros,
kurios languose kyšojo prancūzų
kulkosvydžiai, paminėjo, jog iš su
kilėlių jaunas karininkas Barkaus
kas pirmas prislinko prie rūmų ir
mėgino įmesti pro langą granatą,
bet krito peršautas per galvą.

cccccoceocoocccococcoooooccceocceoooceocooccooocoe
Televizijų ir radijo taisymas
Sąžiningai ir pigiai taisau
televizijas, radijus, Hi-Fi fonografus ir vokiškas radijo-fono kombinacijas.

PRANAS KERŠIS
Elektronikos specialistas.
5239 Hollywood Blvd.

Skambinti HO 9-8500.
Los Angeles 27, California

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ,

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
*1211-6219 So. Western Ave.

PRospect

8-5875

CHICAGO, ILLINOIS

Victory 2-4226

3207 So. Halsted St.

ANTANAS F. SK1RIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE

INSURANCE

Kreipkitės

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS
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 įstaigai-ofisui.
Kreiptis: reik. ved. J. Andrius,
NO 4-2910 dieną ir NO 2-1728 vak.
Svetainės telefonas: 665-9110.
Namų svetainė atdara savaitga
liais: penktadieniais — 6 — 12 vai.
vakaro; šeštadieniais — 2 v. — 12
vai. vakaro ir sekmadieniais — 1
v. p.p. — 12 vai. vak.

telefonu

NO

4-2919

arba Įstaigoje
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29,
Calif.

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.
•< **
*€■*<*<
«•<

ALFRED'S

JEWELRY

Savininkas Alfredas Manovas
Nelengva atsiminti negarsių žmo
nių pavardes iš tolimos praeities.
Tas narsus karininkas, didvyriš
kai! žuvęs kautynėse dėl Lietuvos
žemių išlaisvinimo, buvo leitenan
tas Viktoras Burokevičius. 1919.XII.
17 teko drauge su juo baigti Karo
Mokyklos II-ją laidą, tarnaujant
toje pačioje kuopoje. Jis buvo lie
tuvis patriotas, rimtas, drausmin
gas, taktingas ir pareigingas kariū
nas. šis Didvyrių Tautos sūnus kar
žygys vertas tinkamesnio atminimo
ir pagerbimo.
Kpt. Petras Jurgėla

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
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
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During the anniversary of the
Emancipation Proclamation, Lithu
anian Charge d’Affair, Juozas Kajeckas, greeting Attorney General
Robert Kennedy.

Emancipacijos Paskelbimo sukak
ties proga Lietuvos Atstovas J. Ra
jeckas sveikinasi su Attorney Gen
eral Fobert Kennedy, šalia pastaro
jo stovi Dr. Guillermo Sevilla - Sacasa, Dipl. Korpuso dekanas. Nikaraguos Ambasadorius JAV.

WOULD BE CONGRATULATED

At this time, when the liberation of the coun
tries behind the Iron Curtain is deeply in our
concern, all of us strive for the purpose of
bringing our cause before the eyes of the
world. And when we, who are of Lithuanian,
Latvian, and Estonian descent, and our Ame
rican friends speak of our common struggle,
we always refer to the cause of the Baltic
nations, Baltic people, and republics. We are
so closely bound in geography, kinship, and
destiny, that the fight of one nation is the
fight of all three.
Some thirty years ago, the university stu
dents from all three Baltic republics began or
ganizing one Baltic students’ organization and
even met for one convention. But the greatest
difficulty at that time was no knowledge of
a common language, thus making it hard to
communicate.
At the present time, realizing the need for
cultural and political collaboration, several Bal
tic organizations are active in the USA and
Canada. The resolutions’ committee also has
one goal in mind, and the combined efforts
from representatives of all three Baltic States
have brought pleasing results and recognition
in the Congress.
The question has also been raised to form
one Baltic organization for the university stu
dents.
Lithuanians, Latvians, and Estonians
have their own various youth organizations and

LIETUVIU

DIENOS

LITHUANIAN DAYS

MARCH / KOVAS

Baltic Students* Federation
college students’ societies. Their combined ac
tivities would further our common cause: the
reastablishment of freedom in the Baltic na
tions and all nations behind the Iron Curtain.
At the present time there would be no language
barrier between our academic youth, the know
ledge of one common language would facili
tate their activities.
Some time ago the Lithuanian college stu
dents began publishing an academic quarterly
in English, “Lituanus”. This publication has as
its primary purpose to acquaint the American
politicians, professors, teachers, students, and
general public about, among others topics, Lith
uania and its present struggle under Commu
nist occupation. Wouldn’t one Baltic publication
of the same purpose achieve even greater re
sults? Baltic students’ chapters in various uni
versities would acquaint the faculty and stu
dents with the Baltic states, their culture, cus
toms, folklore, and, most important, the com
mon strugge of all nations to regain their free
dom. Such a Baltic Students’ Federation would
be wholeheartedly supported by the Lithuanian
Community in the USA and Canada, American
Latvian Association, and the Estonian Society.

(These ideas were brought up by Mr. Walter
M. Chase of Hartford, Conn., in the Feb., 1963,
issue of the “Lithuanian Days”, page 3, and let
us hope that it will hear a response in the
near future.)

1963
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St. Casimir. Lithuanian Folk art.

Lietuvių liaudies raižinys

Another teacher, Callimachus Buonacorsi, a humanist, calls Saint
Casimir a “holy youth” (divus adolescens). At the age of thirteen this
“holy youth” was offered the trone
of Hungary, but inspite of his ad
visers earnest efforts,he was unsuc
cessful in struggle and failed to be
crowned. Nevertheless, determined
to have his son succeed him, King
Casimir permitted his son to ac
company him on his journeys to
Poland and Lithuania.
In 1475 Saint Casimir arrived at
Vilnius, the capital of Lithuania, for
the first time. Four years later he
accompanied his father again on a
visit to Lithuania.
When King Casimir returned to
Poland in the spring of 1483, he sent
his capable son to Lithuania as his
representative. Little is known or
recorded of his accomplishments
at this time, however it is confirmed
that as far as circumstances per
mitted, he shunned public life and
preferred solitude, recollection and
prayer. Because of his rigorous
fastings and mortifications he fell
victim to tuberculosis of the lungs.
His days seemed numbered. Final
ly, while journeying back to his
father in Crocow, he died at Gardi
nas, Lithuania, on Marcr 4, 1484.
His body was interred at Vilnius,
the city of his forefather, Gedimi
nas.
Throughout life the king looked
forward to the day when his son
would ascend the throne. Now he
had only his son’s remains to bury
at the Cathedral of Vilnius. Soon
many of the inhabitants of Vilnius
began to visit Saint Casimir’s tomb
and beg his intercession. The vene
ration did not cease. Finally even
miracles were wrought. This caused
Pope Alexander VI to issue a Papal
Bull on the fifteenth day of May in
1501 announcing the grant of an
indulgence to all those who, on

Seal of the Duchy of Lithuania, used
by St. Casimir in Vilnius.

Did Lietuvos Kunigaikštijos ant
spaudas, vartotas Vilniuje.
specified days would visit the tomb
of Saint Casimir. The Papal Bull
also confirmed the fact that mirac
les were performed due to the inter
cession of the saint.
In 1621 the name of Casimir was
finally inscribed in the liturgy of
the Roman Church. At a much later
data, August 4, 1636, Pope Urban
VIII proclaimed him Patron of Lith
uania and designated March fourth
as his feast.
In Vilnius, the capital of Lithua
nia, pompous festivities in honor
of Saint Casimir were arranged
as soon as the Pope’s brief was
received. The saint’s remains were
transferred from his tomb and
placed in an altar especially dedi
cated for this purpose. The opening
of the tomb for the first time oc
casioned an unusual experience. In
spite of the fact that the deceased
had been interred for a hundred
and twenty years in a damp tomb,
te body of the Saint remained in
tact. Too, entombed with the body
was saint’s favorite hymn to Our

ST. CASIMIR, LITHUANIAN PRINCE AND PATRON
St. Casimir in Lith. Folk art. .
The Lithuanian weekly “Darbi
ninkas” in Brooklyn published an
article about soviet destruction in
Lithuania’s churches.
Before Christmas an order came
from Moscow to remove all paint
ings of St. Casimir from the
churches of Lithuania.
Militia
from Vilnius began to search the
churches throughout the country.
The police, none of whom spoke
Lithuanian, demanded the pastor
at the church in Vižainiai to re
move St. Casimir’s painting from
the main altar. It did not move
easily, so the men chopped it off
with an ax, demaging the pain
ting... The occupants also began
to persecute the people for their
adoration to St. Casimir. Not only
because he is the patron saint of
Lithuania, but also because it is
believed that the apparition of St.
Casimir to the Lithuanian army in
1518 helped the Lithuanians to
defeat the Russians.
On this occasion we reprint
some excerpts from the book
“Saint Casimir” by Dr. Z. Ivinskis.

Saint Casimir, patron of Lithua
nia, lived at a time when Lithuania
in many respects was a land of
neophytes. According to available
data, when he was born scarcely
seventy years had elapsed since the
baptizing of Lithuania had taken
place in 1387. His grandfather Jo
gaila, the Duke of Lithuania, had
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remained a pagan the greater part
of his life.
In his old age Jogaila had two
sons, Wladyslaw and Casimir. Their
training of childhood was based on
Catholic principles. Later (14401492) Casimir governed Lithuania
and Poland. He was the father of
Saint Casimir. The mother was a
descendant of the Hapsburg family.
She was Princess Elizabeth, the
daughter of Albrecht II, Emperor
and King of Germany. Saint Casi
mir, the second oldest son, was
born Oct. 3, 1458 in Cracow, Poland.
Hence, because Casimir, the
Grand Duge of Lithuania, ruled Po
land (1447-1492), it is erroneous
to conclude that his son, Saint Ca
simir, was Polish. It is ascertained
by historical facts that among the
kinsfolk of Saint Casimir not a
single one was a direct descendant
of Poland, the domain of his father.
Saint Casimir belongs to the dinas
ty of Gediminas, which gave Lithu
ania her many heroic and noble
statesmen.
In his youth Casimir spent most
of his days at Cracow with his fa
ther who resided here more regulary than he did in Vilnius, the capital
of Lithuania. However, he did
learn much about his fatherland,
the Lithuanian state and its history
from his capable teacher, John Dlugosz, a Polish historian. John Dlugosz testifies that Saint Casimir
was “an excellent youth of rare
talents and remarkable knowledge.”

šv. Kazimieras liet, liaudies mene

VLADAS ŠLAITAS: THE UNBEARABLE PUNISHMENT

If you seek to inflict a punishment
More terrible than the human heart can bear,
Do not shoot your victim,
Do not hang him,
Do not confine him for the length of mortal life.

Make him an exile in la foreign land; of his home
Leave but a heap of ashes; with bloody pen
Write scraws across his country’s once green plains.

Make him an exile in a foreign land; and thousands
Of foreign glances sharp as knives will shoot him;
Foreign trees will hang him every day;
And foreign bricks and foreign usages
Will yet confine him for the length of his heart’s life.

If you seek to punish your victim,
Make him an exile in a foreign land, and send him
To wander daily in the labyrinth of foreign walls,
Till his heart grows dry,
Till the last blood in his veins grows dry,
Till of the man
Only the shadow of his former manhood remains.

If you would punish a man with perfect torment,
Make him an exile in foreign land.

From Lithuanian translated by Ralph Sealey

Old portrait of St. Casimir in the book “Religious Lithuania”(in French)

šv. Kazimiero portretas prancūziškai parašytoj knygoj Religinė Lietuva.

Blessed Mother:
“Omni die die
Mariae.”
In 1953, when the Bolsheviks took
over the Cathedral of Vilnius, Saint
Casimir’s relics were sheltered in
the Church of SS Peter and Paul
in Antakalnis, a suburb of Vilnius.
The country folk of Lithuania
always favored Saint Casimir. On
the occasion of his feast March 4,
throngs of devotees pilgrimaged to
hiis shrine. Since the I8th century
Saint Casimir’s feast has had spe
cial significance during the market
ing season. An event called “Casi
mir’s Market Time” (Kaziuko mu
gė) was sponsored annually. In due
season this characterized by a
steadily growing tradition of its
own, namely, a time of mutual ex
change of good will and friendliness
between the country and city folk.
Another similar festivity originated
in Kamajai. After World War I,
during the time of Lithuanian Inde
pendence, devotion to Saint Casimir
gained to manifest its influence in
the aesthetic arts and literature.
In praise o>f Saint Casimir many
new poems were written, numerous
musical scores were composed and
masterpieces were painted.

BOOKS & PERIODICALS
Correct Voice About Baltic States

and Lithuania

Take one large cumbersome
costly volume, explode it into a
dozen seperate paperbound books,
and you have the physical equiva
lent of Scholastic World Affairs
Multi-Texts for the study of world
the social studies curriculum,
history.
Just published is The .Soviet
Union, fourth and Soviet Satellites
of Eastern Europe, fifth and newest

in the series. Earlier volumes were
The Subcontinent of India, The Two
Chinas, and Emerging Africa.
In
preparation are The Rim of Asia

(Japan and Souteast Asia),

The

Middle East, Latin America, West
ern Europe and Commonwealth of

Nations. Two additional volumes
designed to help students see the
world — past and present — as a
whole are The Changing World and
Man’s Quest for Peace.

Scholastic Multi-Texts were deve
loped in response to requests from
leading educators for up-to-date, in
expensive source material for sup
plementary use or unit teaching in
the soaicocial studies curriculum.
Colorful covers, full-color foldout maps and numerous other maps,
charts, and illustrations make each
Multi-Text visually exciting. The
paperback format is easy to handle,
convenient for study and jorneys.
Each Multi-Text thoroughly co
vers in concise, simple language

the geography, history, arts, eco
nomy, government, people, and in
ternational relations of an import
ant area of the world. With an im
mediacy that gets at the core of
the subject, the reader is supplied
with everything he needs to know
about a country or groups of coun
tries.
Above all, Scholastic Multi- Texts
provide a new long overdue contem
porary approach to the study of
world history and cultures. They
will maintain this freshness by fre
quent revisions as world events de
mand. Reprintings are scheduled
for a minimum of every 2 years.
The first book, “The Soviet Un
ion”, is an introduction to the Geo
graphy, Peoples, History, and Poli
tical Structure of the Soviet Union
of Soviet Socialist Republics in the
Mid-Twentieth Century.
It does not concern us how the
Russian Empire expanded, but we
read with great interest those chap
ters which deal with the condition
of Lithuania and other countries.
On page 31 we find these lines con
cerning Lithuania:
“Catherine’s cynical foreign poli
cies, both in war and conference
table, paid off hansomely. In coope
ration with Austria and Prussia,
she carved up Poland in three par
titions, giving Lithuania, the West
ern Ukraine, and the Duchy of
Courland (Latvia) to Russia.”
Speaking of religion in the Soviet
Union, Lithuania is mentioned on
p. 102: “Few Roman Catholics live

in the Soviet Union. Most Lithua
nians, some Latvans and others in
the western Ukraine are Catholics.
There is no Cardinal in the U.S.S.R.
Pope John XXIII conferred the
title on a Lithuanian in 1962, but
he is under virtual house arrest”.
The Communist “liberation” is
well explained in the brochure:
“ ’Liberation’ wars, in which Communist-controled “volunteers” of
foreign origin invade an indepen
dant nation, claiming to be citiens
of that country batting for their
freedom” — but it is regretful that
Lithuania or other Baltic States
are not mentioned among these
“liberated’ nations.
The first time Lithuanians (not
Lithuania!) are mentioned is on
p. 24: “To some extent the Tartars
protected the Russians against for
ward expansions of Lithuanians,
Germans and Poles.”
The shortcomings are partly cor
rected in the second brochure
“The Soviet Satellites.” Although
usually in “higher politics” the
Baltic States are considered incor
porated (fortunately not incorpo
rated themselves!), chapter ten of
of the brochure is dedicated to the
Baltic States and their present con
dition. “The Baltic States: Pathway
to the West.” Already the very be
ginning correctly states the way
these states present, themselves:
“In 1918 Estonia. Latvia, and Lithu
ania on the Baltic Sea broke away
Continued next page
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1. Vincas Kudirka
(18581899), poet, publicist and
author of the Lithuanian
National Anthem. — Dr. Vin

cas Kudirka, Lietuvos himno
autorius.
2. Rt. Rev. Juozas TumasVaižgantas (1868 - Ž933), the
noted
Lithuanian publicist
and writer. — žymusis mūsii

rašytojas J. Tumas-Vaižgan
tais.

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
Part LV
A. Bernotas, Waterbury, Conn.
After the closing of Auszra there
was a cultural gape in Lithuanian
life. Lithuanian immigrants in the
U. S. had already founded several
newspapers, Vienybe Lietuvninkų
and Dr. šliupas Lietuviškas Balsas
among them, but these were more
suited to the needs of LithuanianAmericans rather than those left
behind in the homeland.
Then, in 1889, a young Lithuanian
doctor, Vincas Kudirka, later a
noted literary man and author of
the Lithuanian national anthem,
began publishing Varpas
(The
Bell), with the help of Lithuanian
students at the universities of War
saw and Moscow. The successful
new publication was issued from
Tilžė (Tilsit, Ostpreussen). The
newspaper had a general appeal
but also aimed at strengthening the
nation and combatting unionization
and russification within Lithuania.
In 1891 the same publishers
launched ūkininkas (The Farmer),
a newspaper especially for farm
ers; followed in 1901 by Naujienos
(The News), with more general
subject matter. Varpas continued
publication until the lifting of the
ban on the press in 1904.
Being under the influence of the
liberals, Varpas was disliked by
some of the Lithuanian clergymen,
as it did not champion Christianity.
Consequently, a new newspaper
was founded with Father Pakalniš
kis as editor (pen name: Dėdė Ata
nazas). This first truly Catholic
newspaper, žemaičių ir Lietuvos
Apžvalga (The Lithuanian Review),
began publication in Tilsit in 1890.
It continued until 1896. “Apžvalga”
was a very militant newspaper
and stubbornly resisted russifica
tion and the Russian occupation.
However, it also attacked the liber
al Varpas.
The struggle between these two
arms of the press was disliked by
many of the Lithuanian clergymen,
because it split the Lithuanian in
telligentsia. Then another young
priest, Juozas Tumas - Važgantas,
later a well-known author and jour
nalist organized another newspaper,
Tėvynės Sargas (Guardian of the
Homeland). It was started in 1896
in Tilsit and took the place of Ap
žvalga. Tėvynės Sargas had the
same ideals as Apžvalga, but its
approach was more sutible. All of
the best Catholic minds plocked

24

to its standard and it survived until
freedom of the press was regained.
All of the aforementioned publi
cations and others were printed in
considerable number in Tilsit and
then smuggled across the boarder
into Lithuania.
(To be continued)

BOOK & PERIODICALS
Concluded from p. 23

from two centuries of Russian rule
and became independent nations.
In 1940 the U.S.S.R. snatched them
back as 'three “voluntary” consti
tuent Soviet republics.”
Speaking of the origin of the
Baltic nations it is correctly stated,
that “Their languages closely re
semble the original Indo-European
and show elements of Sankrit. They
are not related to the Slavic and
Germanic peoples who surrounded
them. Whatever their origins, the
so called Balts probably lived in
these lands as long as 5,000 B.C.”
On p. 138 the statute of the Bal
tic nations is described as follows:
“Today the U. S., like most coun
tries in the Free World, recognizes
Baltic diplomats in exile as re
presentatives of their pre-1940 gov
ernments. Thus it shows that it
does not regard these nnations as
true members of the U.S.S.R.”
This affirmation is not only cor
rect, but it also gives hope and
strenght to these nations in the
fight for freedom. Further on, each
Baltic State is described individual
ly, including one characteristic
photograph. The chapter ends:
“The Baltic peoples, living in socalled Soviet constituent republics,
are even less free to complain than
the peoples of most of the real sa
tellites. Now, as before 1918 they
are colonies of a Russian empire
determined to hold them as a stra
tegic pathway to the West.”
It would be commendable that
our readers would acquaint the
public about this publication.
Single copy price 65c. Available:
Scholastic Magazines and Books,
50 West 44th St., New York 36, N.Y.
(Es. Br.)

Denver Lithuanian delegation ware received by Governor John A. Love
of Colorado. He was presented with the book “Leave Your Tears in Mos
cow”. From left: Gov. J. A. Love, J. Lataitis, A. Vaitaitis, C. Zaweckis.

Vasario 13 d. Denverio lietuvių dėlegacija lankosi pas Colorado gub.
John A. Love. Denverio L. B. apylinkė turi apie 60 narių.
NATIONALITY GROUPS AT THE
NEW YORKS WORLD’S FAIR

Senator Philip A. Hart (D-Mich)
was advised by Secretary of Com
merce Luther H. Hodges that the
story of the various nationally
groups in our population will be
told at the New York World’s Fair.
The Senator, in a letter to Secreatry Hodges, had strongly urged
that the role of these nationality
groups have a prominent part in
the American Pavillion theme. He
asked that every consideration be
given to carrying the theme out
through dispays and performances
in the pavillion.
“I think this is an excellent sug
gestion,” Secretary Hodges said.
He added that the contributions of
people of all national origins to
this country and its progress will

be a part of the exhibit.
The Secretary said Sen. Hart’s
suggestion for using the nationality
theme will be brought to the atten
tion of the U. S. Commissioner for
the exhibit.
U.S. CONGRESS PAYS TRIBUTE
TO LITHUANIA

The U. S. lawmakers maintained
their long-year tradition and gave
a poignant expression of solidarity
with the captive Lithuanian people.
According to latest figures, 22 Se
nators and 67 Representatives pre
sented speeches demanding that the
right of self-determination be re
turned to Lithuania. 15 additional
Representatives referred to the
Lithuanian case in the “extension
of remarks”.

Albinas Rudzevičius and Ann Marie Kassel, soloists with the Knights of
Lithuania choir recording of Lith. songs’ album “Težydi vėlei Lietuva”.

Albinas Rudzevičius ir Ann Marie Kassel, solistai, įdainavę solo dainų
L. Vyčių kų tik išleistoje plokštelėje “Težydi vėlei Lietuva”.

((LITHUANIANS MAKE NEWS»
York, with the assistance of Jack
Stukas, National Cultural Chair
man of the K. of L.

e“The Detroit Press” recently
dedicated several pages of the
newspaper to Dr. Justinas Pikūnas,
psychologist and professor at the
Detroit University. The article dis
cussed his new method of research
into the psychology of men through
drawings, also the book, which he
wrote with Dr. E. J. Albrecht “The
Psychology of Human Develop
ment”. A few years ago Dr. Pikū
nas wrote a textbook on child psy
chology, which is being used in U.S.
schools and universites.
• Bernadette Pieža, daughter of
journalist Stanley and Ann Peža of
Chicago, left for Oklahoma City, Okla., to train for duty in the Peace
Corps. She has been assigned to
Tunisia for two years, and will
leave in May. She will study French
and Arabic at the University of
Oklahoma. Miss Pieža is a gradu
ate nurse of the St. Mary’s Hospital
in Kankakee, Ill., and has been
working at the University of Illi
nois.
9 The Lithuanian folk dance
group šilainė from Detroit has al
ways participated in the “Universi
ty of Michigan World’s Fair.” This
past November they danced there
with great success. Also on January
1st the group had the great honor
to represent Lithuanians at the
inauguration ceremonies of Gover
nor George Romney. After the pro
gram Governor Romney personnally
congratulated the instructor of the
group, Mrs. Gobienė.

I. Commemoration of Lithuanian Independence Day, Febr. 16th, in Miami,
Florida. Speaking Att. Thomas Lee. Seated Dan Kuraitis, Right Rev. Dr.
J. Končius, Sen. George Hollohan.
Governor F. Bryant of Florida received a Lithuanian delegation on Feb.
5th iand signed the proclamation of February 16th. He was presented with
the book “Leave Your Tears in Moscow”.
Vaizdas iš Vasario 16 d. minėjimo Miami mieste, Floridoje.
II. New Jersey Lithuanian Council delegates were received by Gov. R. J.
Hughes of New Jersey on Febr. 6th when he signed the proclamation of
February 16th.
From left to right: V. Mėlinis, pres, of Lith. Council Gov. R. J. Hughes.
Standing: Vladas J. Dilią, Izabelė Dilienė, Juozas Kralikauskas, A. S.
Trečiokas, and leva Trečiokienė.
Lietuvos nepriklausomybės 45 metų proga New Jersey gub. R. J. Hughes
pas save priima New Jersey Liet. Tarybos narius ir pasirašo proklamaciją.

e H. Šalkauskas, Lithuanian art
ist residing in Australia, has won
several top honors for his paintings
in the past month. He received the
first award for his watercollor
“Night Landscape” in the exposi
tion in Wollongong. This painting
will remain in the city. In Tom
worth, H. Šalkauskas won the 1962
award for his painting “Industrial
Harbor.” In
Tokio among 600
works'of graphic art from 45 coun
tries, H. Šalkauskas and Eva Kubbos are among artists, representing
Australia. The work of E. Kubbos
“Sudden Wings of Blue” was print
ed in the illustrated catalog of the
exposition.

• To commemorate the 30th an
niversary of the trans-Atlantic
flight of Darius & Girėnas, a phila-

• Adomas Raudys, young modern
artist, recently a refugee from Lith
uania, is a student at the Paris
Beaux Arts school. For several

years he studied at the Vilnius Art
Institute. He went on an official
visit to Poland but unable to con
tinue his studies because of lack
of funds, he worked with Polish
fishermen on the Baltic sea. He
obtained a position on Polish mer
chant ships and on one of its trips
he jumped the ship and swam to
shore in Kiel, W. Germany. He ob
tained political assylum in W. Ger
many and ater went to Paris, to
continue his studies. Although he
is without, he is a free man.
« Rev. A. Bukauskas participated
in the “Al Modern Show” of art
in St. Louis, Mo. He exhibited two
paintings and received an hono
rary mention for one of them.
• Cn Feb. 16th the Lithuanian
Fck Dance group of Paris, France,
celebrated its 15 th anniversary.
Organizer of the group was Dr. Al
dona šlepetytė, who also was in
structor of folk dances until she
left for the U. S. Throughout the 15
years, the group has performed in
many programs, international folk
festivals and in folk dance per
formance for the French public.

Atvykus j Kaliforniją, kviečiame į

BEACON MOTOR HOTEL
Beach,

Close to
Westwood, Beverly
& Hollywood

Hills

3020 Wilshire Blvd. Santa Monica,
California
EXbruck 4-9144
EX 4-2986
Mr. & Mrs. Luksis-Owners & Mgrs

Jerome P. Cavanagh, Mayor of Detroit, presenting J. Valatka, chairman
of the Detroit Lithuanian Organizations’ Center, with the proclamation
of February 16th — Lithuanian Day.
Left — Petras Januška and Rev. Bronius Dagilis, Right — Rev. VI.
Stanevičius.
Detroito meras Jerome P. Cavanagh įteikia Vasario 16 proklamaciją
Detroito Lietuvių Organizacijų pirmininkui Ralph J. Valatkai.

telistic exposiltion is planned on
May 25-26 in Chicago. A prize for
the best exponant will be given by
the brother of Darius, Stanley Ju
cius. A prize wil also be presented
by the American Topical Associa
tion.
9 To commemorate the Golden
Jubilee of the Knights of Lithuania,
a record of Lithuanian songs has
been released by the Knights of
Lithuania Choir in Chicago. The
choir has been reorganized in 1960
under its musical director Faustas
Stroiia. John Byanskas, former di
rector of the Birutė Lith. Chorus, is
the accompanist of the choir. Solo
ists, featured in the record are Ann
Marie Kassel and Albinas Rimavičius. The record has been released
by Continental Record Co. of New
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“Pastatykite ant mano kaipo lie
tuvišką kryžių”, sykį susižavėjęs
lietuviškų kryžių
albumu
tarė
Msgr. A. Samore, didelis lietuvių
draugas. “Tamsta būsite kardinolas,
ir būsite palaidotas kur nors Romo
je, bus pastatytas marmuro pamink
las, lietuviškam medžio kryžiui ne
bus vietos. Jei Ekscelencija leistu
mėt, mes pastatytume lietuviškų
kryžių Tamstos vasaros rezidenci
joje,” tarė kun. V. Mincevičius, Ita
lijos Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas.
Ir kryžius buvo pastatytas minint
30 metų suikakitį, kaip Ark. Samore
pradėjo diplomatinį darbų Lietuvo
je, kur išbuvo 6 metus. Kryžius pa
statytas nuostabiai gražioje Apeni
nų kalnų papėdėje, Parmos provin
cijoj, prie Parma-Genova kelio, Bardii miestelyje, Jo Ekscelencijos įkur
tos senelių prieglaudos parke.
Pašventinimo iškilmės įvyko rug
sėjo 17 d., dalyvaujant didelei žmo
nių miniai ir aukštiems dignito
riams. Pašventinimo apeigas atli
kęs Arkiv. U. Malcliiodi, pasakė
jautrų žodį, pastebėdamas, kad
“Kryžius ir Prisikėlimas yra dvi
neišskiriamos suvokus. Prisikels ir
lietuvių tauta, kuri sudėjo savo vil
tis į Kryžių.”

4 Vaizdas iš pašventinimo iškil
mių. Vasario 16 gimn. mokiniai at
liko tautinių šokių programą.

Scenes from the blessing of the
Lithuanian cross in Parma, Italy.
(2) Some honored guests.
(3) Chapel of the Lath, cross.

LIETUVIŠKAS

KRYŽIUS

APENINŲ

PAPĖDĖJE

Dalis aukštųjų svečių. Iš kairės: I. Lisi, Parmos prov. v. darbų virš., ponia
Lozoraitienė, Piancenza Arkiv. Umberto Malchiodi, Italijos valdžios atst.,
Parmos prov. prefektas J. E. Mondio, min. Lozoraitis, Arkiv. Eamorė, sen.
Conti, Bardi burm. Margaritelli ir kt.
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Kryžius turi dvi koplytėles. Po pirmu stogeliu yra Sop. Dievo Motinos,
Bardi Globėjos, Rūpintojėlio, Išv. Kazimiero, Lietuvos glob., šv. Antano,
J. E. Samore globėjo,, statulos. Po viršutiniu stogeliu yra Nukryžiuotasis
su 3 angelais, kurie laiko rankose Kristaus kančios Įrankius.

LIETUVIŲ

PROGRAMOS,

RADIJO

Rochester, N. Y.
Lietuvių Radijo Klubas

kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis'*.

Detroit, Mich.

Los Angeles, Calif.

"BALTIC MELODIES"

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.
Programos vedėjas - Juozas Olšauskas.
Reikalų vedėjas ir pranešėjas:
Leonardas Hartvigas
17 Eagle St., Amsterdam, N. Y.

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

So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių kultūrinė
Radijo Programa
Sekmadieniais — 8~9 vai- rytą.
AAA 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. 7:00-8:00Visos programos iš
WOPA Stoties 1490 klc. A. M. 102-7 F. M.
7159 S. Maplewood Ave., Chicago 29, 111.
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

radijo valandėlė jau nebeveikia.
Buv. vedėja serga ligoninėj. Paskutiniuo
sius dvejus metus valandėlę vedė
Anelė Ambrazienė.

LITHUANIAN MELODIES Radijo valandėlė
girdima kiekvieną šeštadienį 4:30-5:30 pp.
iš Detroito stoties WJLB — 1400 kilVedėjas 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
Hartiord — 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., Philadiphia 47, Pa., Tel. HO 7-4176

Pittsburgh, Pa.
Lithuanian Radio Program in
Pittsburgh, Penn.
Pittsburgh, Penn. - WP1T - 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.
The

Rochester, N. Y. ■—- WHEC — 1460 klc.
Programos kiekvieną sekmadienį
9:30 — 10:00 rytą.
Klubo valdyba:
Pr. Saladžius, garbės pirm., 309 Alphonse
St (21); Pr. Puidokas, pirm. 38 St. Jacob
St. .21); A. Cieminis, vicepirm. 226 Lux St.
(21,, Vyt. Žmuidzinas, ižd. 235 Furlong
St. (21); R. Kiršteinas, sekr. 213 Berlin St.
(21); Hr. krokys, narys 10 Dudley St. (5).
Programas praveda valdybos nariai ir šie
vedėjahR. Gaidytė, St. Ilgūnas, D. Siurilienė, 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 VMICANO-

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

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA
WATR, Waterbury, 1320 kilocycles.
Kiekvieną šeštadienio vakarą
o.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
♦>
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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.

First

Only a limited supply available.

Wall map, approx. 35x46:
Book map, in folder:

LIETUVIŲ DIENŲ
žurnalo ir knygy
PLATINTOJAI
JUNGT. AMERIKOS VALST.:
Baltimore, Md. — A. Česonis, K. Bradūnas.
Brooklyn, N. Y.— J. Pašukonis,
So. Boston, Mass. — D. Giedraitis, S. MP
kus,
Chicago, UI. — K- Babickas, Balys Braz
džionis, V. Grebliūnas; J. Karvelis;
Marginiai, P. Švelnys, Terra,
B. Urbonas, V. Būtėnas.

Cicero, III. — J. Memenąs, E. Stangenbergas.
Cleveland, Ohio — Dirva, V. Rociūnas.
Detroit, Mich. — Gaiva, Neringa, St. An
thony's Parish Library.
Elizabeth, N- J. — P. Kudulis, A. Rudzltas.
E. St. Louis, III. — A. Vaitkus.
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis.

Hartford, Conn. — VI. Plečkaitis.
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas.
Newark, N. J. — K. Trečiokas.
Omaha, Nebr. — E. Ribokienė, kun. L
Musteikis.
Philadelphia, Pa. — J. Karaška, B. Raugas,
V. Karalius.
Pittsburgh, Pa. — F. Žilionis.
Rochester, N. Y. — A. Sabalis.
Waterbury, Conn. — J. Gaidys, Spauda.
Waukegan, III. — V. Petrauskas.
Wilkes-Barre, Pa. — V. Ramanauskas.
Worcester, Mass- — P. Pauliukonis.
ITALIJOJE:

Rome — Kun. V- Mincevičius.

ISPANIJOJE:
Madrid — Kun. K. Patalavičius.
NAUJ. ZELANDIJOJE:
Auckland — G. Procuta.
VENECUELOJE:
Rev. A. Perkumas. Z. Domeiko
ANGLIJOJE:

London — D. Daunoraitė.

KANADOJE:
Toronto, Ont. — A. Kuolas J. Smolskis
Time Cigar Store, V. Aušrotas.
Hamilton, Ont. —
|. Pleinys,
S. Bakšys.
St. Catherines, Ont. — K. Kudukis.
Montreal, Que.— P. Rudinskas (Parish LibWinnipeg, Man. — S. Bujokas.
/ rary)
W. Lome, Ont. — A. Kojelaitis.
Welland,Ont. — K. Žukauskas.

AUSTRALIJOJE:

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

SKAITYKITE
“LIET. DIENŲ” LEIDYKLOS
IŠLEISTAS KNYGAS

$4.50
$3.50

Now available to Lithuanian Days
readers

Pakeitę adresą, tuojau praneškite,
kad nesusitrukdytų žurnalo
siuntimas.

LIETUVIŲ

DIENOS

ŠVENTAS KAZIMIERAS

—

DAIL. Z. KOLBOS

VITRAŽAS

