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Front Cover - Pirmasis
Rt. Rev. Mykolas Vaitkus, writer and poet, on 

Oct. 27 celebrated his 80th birthday. He is one 
of the oldest Lithuanian writers, to this day 
writing and publishing and leading an active, 
creative life.

He was born in Gargždai, Lithuania in 1883, 
he attended high school in Palanga and Liepo
ja. In 1903 he graduated from the seminary and 
in 1906-9 he studied in St. Petersburg and Inn
sbruck. Later he became chaplain of several 
schools, among them the Art School and a lec
turer at the seminary.

From 1918 on he worked at the St. Casimir 
organization’s publishing house, first as secre
tary, later as director. He fled the Soviet oc
cupation in 1944 and at first lived in W. Ger
many. Since he emigrated to the U. S. he has 
been chaplain of the retreat house in Peace 
Dale, R. I.

His publications include many books on poet
ry, prose, and drama (see p. p. 8 and 9) ; he also 
published several translations. M. Vaitkus is 
a poet of nature and mood, looking for bright 
moments in life. He is most famous for his 
memoirs, where his poetic and vivid style 
makes him one of the most original writers in 
that field.

Mykolas Vaitkus, kanauninkas, rašytojas ir 
poetas, šių metų spalio 27 d. sulaukęs 80 metų 
amžiaus, yra vienas seniausių lietuvių rašytojų, 
iki pat šių dienų išlikęs energingas, giedras, 
kupinas kūrybinio jausmo, rašąs ir leidžiąs 
knygą po knygos.

Gimęs Gargžduose, Lietuvoje (1883), gimna
ziją lankė Palangoj ir Liepojoj; 1903 m. baigė 
kunigų sem. Kaune, paskui 1906-9 m. studijavo 

Peterburgo dvasinėj akademijoj ir Innsbrucko 
universitete. Vėliau buvo mokyklų, jų tarpe Me
no Mokyklos, kapelionu, Kunigų Sem. profeso
rium. Nuo 1918 m. dirbo Šv. Kazimiero Dr-jos 
knygų leidykloj, iš karto sekretorium, o vėliau 
direktorium. 1944 m. pasitraukęs nuo bolševikų, 
gyveno V. Vokietijoj, o iš čia atvyko į JAV ir 
yra kapelionu Peace Dale, R. I. rekolekcijų 
namuose.

Yra išleidęs kelias dešimtis poezijos, bele
tristikos ir draminės kūrybos knygų (žiūr. ra
šinius 8 ir 9 psl.) ir eilę vertimų.

Vaitkus yra gamtos ir nuotaikos poetas, gy
venime ieškąs šviesiųjų momentų; rašo tradi
cine forma. Labiausiai jis iškyla atsiminimais, 
kurių poetingumas ir nepaprastai vaizdus sti
lius iškelia ji Į vieną originaliausių to žanro 
lietuvių rašytojų.

Foto Vytautas Maželis

Back Cover - Paskutinis
□

Prayer, woodcut by Paulius Augius.
A book of artist Paulius Augius mono

graphic work is being published in Chicago. 
The research for this publication is being done 
by artists Telesforas Vilius and Algirdas Ku- 
rauskas. Articles will also be published in Eng
lish. P. Augius, renowned Lithuanian artist, 
died several years ago.

Palius Augius ■— Malda..
Baigiama parengti ir netrukus išeis iš spau

dos didelė dailininko P. Augiaus monografija, 
apimanti jo visą kūrybą. Redaguoja ir aptari
mą rašo dail. T. Valius ir A. Kurauskas.

Užsisakyti: Danutė Augienė, 6508 So. Talman 
Ave., Chicago, III. Mokėti iš anksto nereikia.
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DR. PETER ATKOČIŪNAS DR. LEONAS KRIAUČELIŪNAS
Dantistas

1405 — 49th Court Cicero, Illinois
Tel.: OL 2-4276

DR. WALTER J. KIRSTUK ' x
Physician and Surgeon

2925 W. 59th St. (prie Pulaski Rd.), 
Chicago 29, Illinois 

Tel.: REliance 5-1811

DR. PETER KISIELIUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4938 15th Street Cicero, Illinois

Tel.: OL 2-4159

6132 S. Harlem Ave., SUMMIT, Illinois

Tel.: GLobe 8-2970

COC:

DR. VALENTINAS BAGDONAS
Suburban Animal Hospital

10929 So. Cicero Avenue — — — OAK LAWN, Illinois

Tel.: 636-3600 (Namų 448-3346)

JOHN ZURIS
LAWYER

11 So. La Salle Street
Phone: RA 8-2688

CHICAGO, Illinois

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©o'*’
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

PARAMA
MAISTO IR GĖRIMU KRAUTUVĖ

2534 W. 69th Street, Chicago 32, Illinois
Tel.: RE 7-3332

Savininkai: Jurgis Janušaitis ir Jurgis Mažeika

BRIGHTON BAKERY
2457 W. 46th PI., CHICAGO 32, ILLINOIS

Tel.: VI 7-1250

Savininkai: Feliksas ir Jadvyga MACKEVIČIAI

} Tikrai lietuviška ruginė ir balta duona, tortai, pyragai, pyragaičiai 4 
Patarnauja vestuvėms ir pobūviams.

AL'S HILLTOP LOUNGE

8514 Roberts Road JUSTINE, ILL. (prie Chicagos)

Tel.: GA 2-9561

Savininkas — solistas ALGIRDAS A. BRAZIS

~~l!HiGaj3o"ŠAV^^
John Pakel, Sr.

Chairman

6245 So. Western Avenue
Chicago, Illinois Phone GRovehill 6-7575
Telefonas: HO 1-4950

LUNAX MFRS CHEMICAL C0.
Waxes — Finishes — Cleaners

3834 SO. KEDZIE AVENUE

CH I C A G O, ILLINOIS

Tel. 523-3611

Savininkas

KAZYS ŽIRGULIS

Taupykite Lietuviškos Sostinės Seniausioje Taupymo Bendrovėje

The oldest Savings Association Founded 1914

MIDLAND
INSURED Z w o

Savings
Assets $7,000,000.00

ON ALL BONUS 
ACCOUNTS

Archer Ave., Chicago 32, III.
Member of the Federal Home Loan Bank System

Each Account up to $10,000.00 insured by Federal Government Agency

August SALDUKAS, President Pinigus galite siųsti paštu; mes mokame persiuntimo išlaidas

X-mas Greetings from

GARDNER'S FLOWERS

— Since 1926 —

751-753 West Washington Bouleward

Los Angeles 15, California
Richmond 9-3378

F. & M. Schilling
Owners

OCOCOOCCCOOCCCCOOOCGOOOOCCOCOOCCOSOGOOOCOOOOCOOCCOOQOOOCOCCCOOOOOOCCOGOGOOCCCOOQOGOGOOCOCOCCOQOOOOOOOOOn



Linksimi šo. Kalėdų ir
/Mintingų Naujųjų Metų 
linki

Prel. Ignas Albavičius
Šv. Antano parapijos klebonas.

CICERO, ILLINOIS

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų linkėjimai nuo
ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS KLEBONO IR KUNIGŲ.

KUN. EDWARD ABROMAITIS
4557 So. Wood Street, CHICAGO 9, ILLINOIS

Tel.: FR 6-3900

VISUS “LIETUVIŲ DIENŲ" SKAITYTOJUS ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINA IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ LINKI

JONAS KIRVAITIS
Interstate Insurance Agency

LIETUVIŠKA APDRAUDŲ AGENTŪRA

6108 So. Ashland Ave., Chicago 36, Illinois
Telefonas: WAIbrook 5-5671
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’’Lietuvių Dienų” skaitytojams

ir bendradarbiams

linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Neujų Metų linki

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

John Kazanauskas, Pres.

2202 West Cermak Road

Chicago 8, Illinois
Tel. VI 7-7747

"MARGINIAI"- KRAUTUVĖ
Sav. 1. SINKEVIČIŪTĖ

2511 W. 69th St., Chicago 29, Illinois 
Tel.: PR 8-4585

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street, Chicago, Illinois 

(71-sios ir Campbell Avė. kampas)
Ofiso HE 4-1818 Res. PR 6-9801

FRANK'S TELEVISION 
& RADIO, INC.

Importuoti ir vietiniai 
Pardavimas ir pataisymas 

Hi-Fi, — TV, Stereo, 

Air Conditioning 

Savininkai:
Juozas Bendoraitis ir

Paulius F. Endzelis

3240 S. Halsted St., Chicago 8, Ill. 
Tel.: CAlumet 5-7252

Linksmų švenčių linki

"DAINA" ELECTRONICS
A. Semėnas, savininkas

Hi-Fi, Televizijos, Radijai, 

Plokštelės ir įvairūs elektriniai 

prietaisai.

3321 So. Halsted St,, Chicago 8, III.
Tel. CL 4-5665

čia rasite didelį pasirinkimą
kristalinių dalykų, suvenirų, ’’dry goods” prekių, 
drožinių, audinių, visų liet, knygų, žurnalų.

GINTARAS
Lietuviško maisto valgykla

Atdara: kasdien nuo 7 ryto iki 8 vai. vak; sekmad. nuo 11 ryto iki 8 v. v.

2151 West Cermak Rd., Chicago 8, Illinois
Tel. VI 7-8179

Savininkai Marija ir Juozas Ročkai kvieča visus lietuvius aplankyti juos 
naujoje vietoje.

LAPKUS BUILDERS, INC.
A. LAPKUS, savininkas

3459 W. 64th PI., Chicago 29, Illinois

Rl 7-6630

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Ave., Chicago, III. 
(Kampas Kedzie ir Archer)

Ofiso telef. CL 4-2421

STANKUS CONSTRUCTION CO.
General Contractor

JONAS STANKUS

7203 So. Western Ave., Chicago 29, Illinois

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 90 
DIENŲ ANT VISŲ TAUPYMO

SĄSKAITŲ

TAIP
TAUPYDAMI PAS MUS, JŪS GA
LITE PASIRINKTI TAUPYMO RŪ
ŠĮ, KURI JUMS PATOGIAUSIA... 
TAI NEDELSDAMI PASIŲSKITE 
ČEKĮ DABAR.

4^2%
DIVIDENDAI 

PASIUNČIAMI 
KAS i/4 METŲ 

UŽ 
INVESTMENTUS

TAUPYMO SĄSKAITOS IKI 
$10,000 APDRAUSTOS F.S.L.I.

ĮSTAIGOSE.

ST. ANTHONY 
SAVINGS & LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court 

Cicero 50, Illinois

JUOZAS GRYBAUSKAS 
sekretorius

Tel.: 656-6330 ir 242-4395

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų linki

PAKŠTO SALĖ
VESTUVĖMS 

ir įvairiems parengimams.
2801 W. 38th St., Chicago 32, III.

Tel.: YA 7-8722

NEW CITY
MAISTO IR GĖRIMŲ KRAUTUVĖ

2534 W. 59th Street 
Chicago 29, III. 
Tel.: RE 7-7911

Sav. Stasys ir Juzė Ramanauskai
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BRUNO'S BAKERY
Bread, Pies, Pastries Always Fresh

Br. Macianskis, Owner

3339 S. Lituanica Ave., Chicago, Ill. 
Phone CL 4-6376

Linksmų švenčių
Chicagos ir Los Angeles lietuviams!

Kazimieras Ūkelis
LITUANICA TAVERN

3436 S. Lituanica Avė.
CHICAGO 8, ILLINOIS

Tel.: VI 7-9601



AUDIENCIJA PAS POPIEŽIŲ. Prieš kurį laiką perpus oficialiam 
pasitarimui buvo suvažiavę įvairiu 
tarptautinių, katalikų jaunimo orga
nizacijų (studentų, darbininkų ir 
kt.) vadovai. Ta proga Pax Roma

ną, kurios pirmininku yra dr. V. 
Vygantas, gavo privačią audienciją 
pas popiežių Paulių VI.

V. Vygantas yra II-as iš kairės.

The president of Pax Romana, V. 
P. Vygantas, second from left, in 
an audience with Pope Paul VI, 
durng a convention of international 
young people’s organizations.

Daugiau geros valios!
Ar pasaulis, t. y. žmonija, eina geryn ar blogyn, teatsako filosofai 

ir teologai. Bet kad blogis nenyksta, o darosi rafinuotesnis ir apima 
visus kontinentus, tai nėra joks pesimistų išmislas. Daugeliu atvejų 
blogos valios žmonės vairuoja tautų kelius, bloga valia saisto vals
tybių ir valstybininkų santykius. Blogą valią pašėlusiu Įkarščiu sėja 
ir augina visuose žymynuose komunisinis raugas, žadąs žmogui lais
vą, gerovę ir taiką, o nešąs vergiją, skurdą ir žudynes. Komunizmas 
nukonkuruoja visus gansterius ir kriminalistus, jo Įžūlumas nežino 
ribų, nes jis sodinamas ne i elektros kėdę, o Į Jungtinių Tautų ko
misijas, už konferencijų stalų, jam diplomatai tiesia taikias rankas, 
o iš po jo baltų pirštinių sunkiasi nužudytųjų kraujas.

Prieš 2000 metų, krikščioniškosios eros gimimo naktį angelas pa
skelbė pasveikinimą: Garbe Dievui aukštybėse ir ramybė žemėje 

žmonėms geros valios.. Taigi — ramybė tik geros valios žmonėms. 
Blogos valios žmonės neturi ramybės, neneša kitiems ramybės, at
virkščiai — ją griauna ir naikina.

Toksai pasaulis ir mes neangelai.
Apsidairykime aplink save ir pamatysime, kad ramybės trūks

ta ir mūsų pačių gyvenime ir veikloje. O jos nėra, nes ne visi, ne 
visuomet ir ne visur turime geros valios.

Kalėdų metas — Viešpaties ramybės ir geros valios gimimo metas. 
Daugiau geros valios partijų ir sąjūdžių santykiuose! Daugiau geros 
valios kartų — senosios ir jaunosios — pokalbyje! Daugiau geros va
lios savo siekimuose ir žvilgyje Į kitus! Daugiau geros valios kasdie
nybėje, Į kurią Įsiliejusi šventiška palaima, pašvęs ir mūsų gyvenimą, 
darbus ir žodžius, siekimus ir laimėjimus sau ir kenčiančiai tėvynei.
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LAISVĖS KOVOS IR TAUTOS VALIA
Vliko atsiradimas, organizacija ir kompetencija

P. V. RAULINAITIS, Los Angeles, California

1. Įžangos vietoje, žmogus turi prigimties 
įdiegtą natūralų norų gyventi be priespaudos 
ir naudotis laisve. Tam tikslui vedamos ilgos 
kovos ir sudedama daug didelių gyvybės ir ki
tokių aukų. Kovoja pavergtieji asmenys ir tau
tos dėl laisvės ir nepriklausomybės, ši kova 
yra prigimtinis ir bendras visuomeniškai poli
tinis gyvenimo dėsnis.

Neliesdami daugelio tūkstančių metų lietuvių 
tautos ir Lietuvos valstybės praeities kovų dėl 
laisvės ir nepriklausomybės, prisiminkime tik 
vėlesnius istorinius laikus.

Lietuvos valdovų Jogailos ir Vytauto nesuta
rimai buvo pastarojo kova dėl savarankiškos 
politikos valdant Lietuvą, ir saugojant jų nuo 
išorinių ir vidaus priešų. Vytautui pritarė ir jį 
veiksmingai rėmė visos Lietuvos didikai ir ba
jorai.

1569 metų Liublino unija ir jos padariniai su
kėlė dar didesnį Lietuvos didikų ir bajorų pa
sipriešinimų, ginant krašto laisvę ir savaran
kiškumų.

1795 metais imperialistiniams kaimynams pa
sidalinus parblokštų Lietuvos-Lenkijos valsty
bę, prasidėjo visuomenės ir šių nelaimingų tau
tų nuolatinė ir permaininga kova dėl savo lais
vės ir nepriklausomybės.

1812 metais lietuviai ir lenkai nudžiugo dėl 
imperatoriaus Napoleono pradėto žygio į Rusi- 
jų. Lietuviai Vilniuje sudarė Laikinųjų Vyriau
sybę, suorganizavo didelę paramų karui su Ru
sija ir davė daug šaunių ir narsių lietuviškųjų 
pulkų; kova buvo pralaimėta.

Lietuviai ir lenkai nenusiminė ir nenurimo. 
Vyko dideli sukilimai 1831, 1863 ir 1905 metais 
dėl priespaudos ir okupacijos atsikratymo. Bu
vo sudaryti ir veikė laisvinimo komitetai buvo 
kariaujama, daug aukų sudėta; sukilime daly
vavo visa tauta: valstiečiai, darbininkai, didi
kai, bajorai, kunigai ir moterys. Kova dėl lais
vės buvo žiauri ir darėsi vis intensyvesnė lai
ko eigoje. Didysis Lietuvos Seimas Vilniuje 
1905 metų groudžio mėn. 4-6 dienomis pareika
lavo Lietuvai laisvės ir ragino visų tautų pasi
priešinti okupantui. Tauta sukilo ir kovojo.

Sėkmingai baigėsi kova dėl laisvės Pirmojo 
Pasaulinio Karo metu. Dar esant Lietuvai vo
kiečių okupuotai, 1917 metų rugsėjo mėn. 18 d. 
Vilniuje buvo sušaukta Lietuvos konferencija. 
Ji išrinko Lietuvos Tarybų iš 20 narių ir pa
vedė jai atstatyti nepriklausomų Lietuvų. Tais 
pat metais, kovo mėnesį, susirinko tremties 
lietuvių atstovai Petrapilyje į Seimų; jie irgi 
reikalavo Lietuvai nepriklausomybės. Lietuvos 
Taryba Vilniuje atstatė nepriklausomų Lietuvų, 
paskelbdama iškilmingų 1918 metų vasario mėn. 
16 dienos nepriklausomybės deklaracijų. Lietu
vos valstybė išbuvo nepriklausoma ligi 1940 
metų birželio mėn. 15 dienos, kada jų okupavo 
sovietai.

Antrasis Pasaulinis Karas pažadino paverg
tųjų tautų laisvės viltis; lietuvių tauta sukilo 
ir jos Laikinoji Vyriausybė 1941 metų birželio 
mėn. 23 d. paskelbė viešai atstatanti nepriklau
somų Lietuvos valstybę ir einanti į laisvinimo 
karų su Sovietais ir kitais Lietuvos okupantais.

Vliko 20 metų minėjime New Yorke grupė da
lyvių (iš kairės): A. Skirius, dr. D. Krivickas, 
L. Bieliukienė, V. Banelis, J. Miklovas, L. L. 
Komiteto pirm. V. Sidzikauskas ir Vliko pirm, 
dr. Antanas Trimakas. Foto V. Maželis

During the commemoration of VLIK’s 20th 
anniversary, New York.

Vokiečiams okupavus Lietuvų, Laikinosios Vy
riausybės valdžia buvo sustabdyta 1941 metų 
rugpiūčio mėn. 5 d. Kova dėl laisvės nesustojo; 
jai vadovauti ilgainiui atsistojo Vyriausias Lie
tuvos Išvadavimo Komitetas.

2. VLIK’o atsiradimas. Vliko atsiradimo ir 
organizavimosi pradžia yra aprašyta Stasio Lū
šio straipsnyje “Vliko atsiradimas ir darbo 
pradžia” (“Lietuvių Dienos”, 1953/54 m. lapkri- 
čio-gegužės mėn. numeriuose .

Rezistencija priespaudai ir okupacijai gimė 
tik okupacijai užgulus šalį. Jau 1940 m. birželio 
16 d. buvę Lietuvos prezidentai — Al. Stulgins
kis ir K. Grinius — sušaukė pasitarimų orga
nizuoti kovų prieš okupantus ir atstatyti Lietu
vos valstybės sutrukdyto suverenumo vykdymų. 
Iškelta organizacinė mintis buvo perimta ano 
meto jaunesnės generacijos ugningo entuziaz
mo suburti visų tautų į kovų su okupantu; at
sirado Aktyvistų Frontas. Tauta buvo ruošia
ma sukilimui, kuris, kaip žinome, atstatė Lie
tuvos nepriklausomybę ir sudarė Laikinųjų Lie
tuvos Vyriausybę, dar neatėjus į Lietuvų vokie
čių kariuomenei. Iš Aktyvistų Fronto vėliau iš
sivystė Nationalistai, Laisvės Kovotojai ir Lie
tuvių Frontas (žiūr. L. D., 1953 m. p. 13); tuo 
pat laiku savarankiškai atsirado Vienybės Sų- 
jūdis. šios rezistencinės grupės ir buvusios lie
tuvių politinės partijos pradėjo lenktyniauti 
laisvės kovos fronte. Okupantai vokiečiai ne
pritarė Lietuvos nepriklausomybei ir kraštui 
valdyti pastatė savo Zivilverwaltung’u. Tautinis 
ir politinis veikimas buvo likviduotas. Aplinky
bės vertė pereiti į slaptų — pogrindinį veiki
mų, kuriame savarankiškai reiškėsi politinės 
partijos ir rezistenciniai sųjūdžiai pagal savo 
pajėgumų ir išmanymų, (žiūr. L. D., 1953 gruo
džio nr., 11 psl.).

1941 metų rugpiūčio 5 dienų uždraudus Lai
kinosios Vyriausybės veikimų, šalis pasiliko be 
vadovybės; tos vadovybės reikalas buvo didelis, 
todėl greitai buvo pradėta organizuoti slaptam 
veikimui bendra vadovybė. Jau 1942 metų pra
džioje susidarė du slapti veikimo organai: Vy
riausias Lietuvos Komitetas ir Lietuvos Tary
ba. Pirmas buvo sudarytas be krikščioniškųjų 
partijų ir rezistencinių sųjūdžių — nacionalis
tai, tautininkai, liaudininkai, ūkininkų partija 
ir socialdemokratai; Lietuvos Taryba buvo su
daryta iš krikščioniškos visuomenės partijų ir 
rezistencinių sųjūdžių: krikščionys demokratai, 
ūkininkų sųjunga, L. Darbo federacija, Lietu
vių frontas ir Vienybės sųjūdis; prie jų dėjosi 
daug kariškių ir intelektualų. Atsirado visa eilė 
slaptų laikraščių, kurie informavo tautų ir aiš
kino, kaip veikti ir laikytis okupacijoje, šio ju
dėjimo negalėjo nuslopinti vokiečiai, nežiūrint 
žiaurių okupacijos organų pastangų ir persekio
jimų.

Vyriausias Lietuvos Komitetas ir Lietuvos 
Taryba 1943 metais pradėjo bendrus pasitari
mus sudaryti vienų rezistencinės kovos organų. 
Susitarta į šių institucijų nariais priimti visų 
buvusių lietuviškų politinių partijų ir rezisten
cinių grupių atstovus, sudarant vienų aukščiau
sių institucijų tautos teisėms ginti, tautos var
du kalbėti ir nepriklausomos Lietuvos atstaty-
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Momentas iš Vliko posėdžio diskusijų: kalba 
V. Sidzikauskas; už prezidiumo stalo Vliko pir
mininkas dr. A. Trimakas, J. Audėnas ir kt.

Foto V. Maželis 
Discussions at the VLIK conference.

mu rūpintis (L. D., 1954 vas. mėn-, 11 p.) ši in
stitucija buvo sudaryta iš vienuolikos narių; į 
ją įėjo: krikšč. dem., ūkin. s-ga, darbo feder., 
ūkininkų partija, valst. liaudininkai, tautinin
kai, soc. demokratai, nacionalistai, laisvės ko
votojai, lietuvių frontas, vienybės sąjūdis. Dėl 
sudėties sumažinimo laikinai atsisakė dalyvau
ti ūk. sąjunga ir ūkin. partija, tad buvo viso 
9 nariai. Tuo būdu — oficialiai gimė VLIK’as 
1943 metais, lapkričio mėn. 25 dienų.

Iškilminga šios laisvės kovos institucijos de
klaracija viešai buvo paskelbta 1944 metų va
sario 16 dienų. Jos turinys yra šis:

“Lietuvių Tauta, siekdama išlaisvinti Lietuvą 
iš okupacijos ir atstatyti Lietuvos valstybės su
vereninių organų svetimos jėgos laikinai su
trukdytą veikimą, yra reikalinga vieningos po
litinės vadovybės. Tam tikslui politinės lietuvių 
grupės, kaip tautos politinės minties reiškėjos 
ir vykdytojos, nutarė sujungti visas savo jėgas 
bendram darbui ir sudarė Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą — VLIK.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
pradėdamas savo darbą

Skelbia:
1. Lietuvių Tautos laisvė ir Lietuvos valsty

bės nepriklausomybė yra Tautos egzistencijos 
ir jos visokeriopos gerovės būtinoji sąlyga.

2. Suvereninė Lietuvos valstybė nei dėl Ta
rybų Sąjungos, nei dėl dabartinės Reicho oku
pacijos nėra išnykusi, tik suvereninių valstybės 
organų veikimas yra laikinai sutrukdytas. 1940 
metais birželio mėn. 15 d. Tarybų Sąjungos aku- 
pacijos ir tos okupacijos prievartoje padarytų 
kitų jėgos ir klastos aktų pertrauktas Lietuvos 
valstybės suvereninių organų veikimas 1941 m. 
birželio 23 d. Tautos sukilimu ir Laikinosios 
Vyriausybės veikimu buvo laikinai atstatytas

3. Lietuvą iš okupacijos išlaisvinus, ir toliau 
veikia 1938 m. Lietuvos Konstitucija, kol ji tei
sėtu keliu bus atitinkamai pakeista.

4. Respublikos Vyriausybė, laikui atėjus, bus 
sudaryta Vyriausiame Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitete koaliciniu pagrindu politinių grupių su
sitarimu.

5. Demokratinė Lietuvos valstybės santvarka 
bus suderinta su plačiųjų Tautos sluoksnių in
teresais ir bendromis pokario sąlygomis.

6. Respublikos Prezidento ir Seimo rinkimų 
Įstatymai bus reformuoti pagal demokratinius 
rinkimų principus.

7. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas, vadovaudamas Tautos kovoms ir darbams 
Lietuvai išlaisvinti, Lietuvos suvereninių orga
nų veikimui atstatyti, demokratinei Lietuvos 
santvarkai atkurti ir kraštui nuo bolševizmo ir 
kitų jo gyvenimą ardančių veiksnių apginti, 
vykdys kuoplačiausią visuomenės konsolidaci
ją, lygins politinių grupių tarpusavius nesusi
pratimus.

8. Didžiai vertindamas tautinių karo pajėgų 
reikšmę kovoje dėl Lietuvos laisvinimo, Komi
tetas visokeriopai rems Lietuvos kariuomenės 
atkūrimą.

9. Komitetas palaikys glaudžius ryšius su Lie
tuvos pasiuntinybėmis ir konsulatais ir bendra
darbiaus su užsieniu, ypač Amerikos lietuviais 
ir su visomis tautų apsisprendimo laisvę ir Lie
tuvos nepiriklausomybę pripažįstančiomis tau
tomis.

10. Kultūrinei ir ūkinei tautos pažangai pa

spartinti ir valstybės gyvenimui Į normalų ke
lią grąžinti, Komitetas rinks ir ruoš medžiagą 
išlaisvintosios Lietuvos administracijai, ūkiui, 
socialiniam gyvenmui teisingumui, ir švietimo 
darbui tvarkyti. Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, skelbdamas lietuvių Tautai šią 
savo deklaraciją, kviečia visų politinių nusista
tymų geros valios lietuvius nusiteikti tarpusa
vio bendradarbiavimo ir vienybės dvasia ne
lygstamoje kovoje dėl Lietuvos.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!” 
Vilnius 1944 m. vasario 16 d.

Daug buvo padėta pastangų ir darbo orien
tuoti tautą tinkamai laikysenai visais okupaci
jai pasipriešinimo iškeltaisiais dienos reikalais 
ir kovai dėl laisvės atgavimo; neilgai veikė 
VDIK’as Lietuvoje; jau 1944 m. balandžio mėn. 
30 d. buvo areštuoti 6 Vliko nariai: A. Damu- 
šis, J. Deksnys, B. Gaidžiūnas, V. Vaitiekūnas, 
J. Valiulis ir A. Tumėnas; liko laisvi S. Kairys- 
Kaminskas, J. Audėnas ir J. Keliuotis; areš
tuotųjų vieton stojo kiti. Vilkas nutarė keltis 
į Švediją, bet vokiečiai sutrukdė. Vlikas atsidū
rė Wuerzburge, Vokietijoje, 1945 m., ir pradėjo 
veikti gindamas lietuvius tremtinius nuo išdavi
mo sovietams, o svarbiausia nuolatos kovoda
mas dėl Lietuvos laisvės, ši jo vykdoma kova 
varoma be sustojimo ir ji baigsis tada, kai Lie
tuva atgaus laisvę ir nepriklausomybę.

3. Laisvinimo kovos prasmė ir kompetencija. 
Pats Vlikas savo jsisteigimo ir veikimo prasmę 
aiškino taip (Australijos Lietuvis, Nr. 3/63, 
1951): “Savaime suprantama, kad tokiomis ap
linkybėmis gyveniman šaukiama politinė Lietu
vos vadovybė negalėjo savo įgaliojimus gauti iš 
tautos normaliu demokratiniu keliu. Mažiausios 
fizinės galimybės nebuvo demokratiškiems rin
kimams krašte pravesti. Reikėjo skaitytis su 
esamomis okupacinėmis sąlygomis ir daryti tai, 
kas praktiškai padaryti buvo įmanoma. Aišku 
tik buvo, kad palikti tautą be politinės vadovy
bės tokią sunkią jos istorijos valandą vien dėl 
to, kad normaliu demokratinu keliu praktiškai 
sudaryti negalima, būtų gyvybinių tautos reikalų 
išdavimas, būtų sunkus nusikaltimas tautai. 
Galvojanti, politiškai subrendusi ir atsakingumą 
už tautos likimą jaučianti visuomenė tatai tei
singai įvertino. Ji suprato, kad Lietuvių Tauta, 
siekdama išlaisvinti Lietuvą iš okupacijom, rei
kalinga politinės vadovybės. Pripažinta buvo 
tikslingu pašaukti į vadovavimą visas tautos 
pasitikėjimą turinčias politines grupes ir nau
jai atsiradusius pasireiškusius rezistencinius są
jūdžius.”

Pagrindinį politinį vaidmenį organizuotoje vi
suomenėje atlieka partijos, kurios siekia demo
kratine santvarka pagrįstos visos tautos narių 
gerovės. Todėl politinės partijos yra tie pasto
vūs elementai, kurie neša visuomeniškai viešą 
atsakomybę prieš tautą ir rodo jai valstybės gy
venime ir visuomenėje siektinų socialiniai eko
nominių ir politinių tikslų. Tautos valią atsto
vaujanti ir laisvinimo kovai vadovaujanti insti
tucija savo egzistencijos rimtumu reikalauja su
dėtinių elementų pastovumo ir pasiimta ar gau
ta veikimui ir egzistencijos prasmei išlaikyti 
pagrindine idėja.

Vlikas kaip tik yra tokia savaranki politinė 
institucija, turinti konkrečią pagrindinę savo 
egzistencijai išlaikyti idėją, apie kurią jau kal
bėta.

Demokratinėje santvarkoje arba demokrati
niais dėsniais įsteigtoje institucijoje tautos va
lią tegali atstovauti atitinkamo kolektyvo, šią 
instituciją sudarančio arba jos paskirto, pavesti 
ir įgalioti asmenys.

Nesant politinių sąlygų dabartiniu metu iš
rinkti tautos atstovybę, praktiškai politiniu po
žiūriu dabartinėse apystovose Vlikas yra vie
nintelė politinė institucija, kuri gali tautos vardu 
organizuotai vesti laisvinimo kovą. Pažvelgus į 
Lietuvos praeitį ir jos nepriklausomybės atsta
tymo gadynę, mes randame, kad laisvinimo ko
va buvo vedama politinių institucijų, neturinčių 
joms demokratiniu būdu suteiktų įgaliojimų,

Vliko politinis laisvinimo kovos vedimas da
bartinėse sąlygose yra sėkmingesnis, turint Lie
tuvos diplomatinę tarnybą, kuri atlieka jai skir
tas valstybės tarnybos pareigas ir bendradar
biauja su Vliku.

Vykdydamas pasiimtus uždavinius ir vesda
mas laisvinimo kovą, Vlikas nėra vienas ar 
vienišas lietuvių tautos politinėje kovoje, Vilkui 
energingai ir sėkmingai talkinnkauja savaranki 
Amerikos Lietuvių Taryba, vadinamas Altas; 
taip pat jam į talką ateina kitos lietuviškos or
ganizacijos ir pavieniai asmenys.

(Plačiau šiuo klausimu žiūrėk “VLIKo egzis
tencijos prasmė” — mano straipsnis, spausdin
tas Australijos lietuvių leistame mėnraštyje 
“švyturys”, Melbourne, 1953 m. lapkr. mėn. Nr. 
4; parašyta Vliko pirmojo dešimtmečio sukakties 
proga. Aut.)

Paskaita, laikyta 1963 m. gruodžio 8 d. Los 
Angelės lietuviams minint Vliko 20-metį.
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MYKOLO VAITKAUS

GIEDRUSIS POETAS IR 

ŽMOGUS

Per gerą pusšimtį kūrybos me
tų Mykolo Vaitkaus parašyta ir iš
leista dešimtis poezijos knygų ir 
beveik antra tiek — beletristikos, 
scenos ir kitokių veikalų. Jo akty
viai dalyvauta pirmuose mūsų lite
ratūros žurnaluose: Vaivorykštėje, 
Bare, Dainavoje, Skaitymuose.Dau
giau kaip 20 metų vadovauta plačiai 
žinomai knygų leidyklai— šv. Ka
zimiero Draugijai, pradžioje būnant 
čia Adomo Jakšto dešiniąja ranka, 
vėliau pačiam paėmus vadovybę. 
Per daugelį metų (nuo 1913) jo re
daguota eile religinių žurnalų: Baž
nytinė Apžvalga, Ganytojas ir kt. 
Nuo pat Rašytojų Draugijos įsistei- 
gimo Lietuvoje Mykolo Vaitkaus 
aktyviai dalyvauta jos veikloje.

Mykolui Vaitkui tenka garbingai 
baigti lietuvių literatūros periodą, 
kada kunigai, kanauninkai, prela
tai ir vyskupai sėdėjo prie mūsų 
literatūros vairo, per keletą šimtų 
metų vienas kitą pakeisdami, pa
sauliečių vis dar nepavaduojami. 
Vaitkus atėjo 20 metų vėliau už 
Maironį ir Jakštą, ir tai ne betar
piškai : rado tame tarpe įsitvirtinu
sius Joną Jonilą ir Motiejų Gustai
tį.

Kaip grynas žemaičių sūnūs, 
Vaitkus garbingai rikiuojasi į že
maičių dominuojamą mūsų litera
tūros laikotarpį, kurį pradėjo Poš
kos laikų grupė, garbingai tęsė 
Daukantas su Valančiumi, triuški
nančiai užvaldė lyriką Maironis, o 
beletristiką trys moterys... Vaitkus, 
aišku, nėra šiaudinis žemaitis (t. 
y. žemaičiuose gimęs), bet gyvai 
naudojąs žemaitybes poezijoje ir 
prozoje, aktyvus žemaičių rašytojų 
sambūrio narys, “žemaičių” antolo
gijos dalyvis.

Gimęs pačiame Žemaitijos kamie
ne, vadinamuosiuose žemaičių Dzū
kuose, Gargžduose, gimn. mokslus 
ėjęs Palangoje ir Liepojoje, kuni
gystes mokslą — žemaičių kunigų 
seminarijoje (atbaigęs Petrapilio 
dvasinėje akademijoje ir pagilinęs 
Insbrucke), pirmuosius ketverius 
metus (1909-13) praleidžia kapelio- 
naudamas žemaičių sostinėje Tel
šiuose — taigi neišdildomai išauga 
ir subręsta žemaičių poetas.

Telšiai — viena gražiausių Lietu
vos vietovių. Miestas tarp kalnų ir 
ant kalnų, visą miesto pusę liečia 
puikus Masčio ežeras — net ir toks 
austrų išgarsintasis Zell am See to
li atsilieka gamtos grožiu nuo Tel
šių. Telšiai, be abejonės, yra pali
kę neišdildomą įspūdį jauno kūrė
jo poezijoje. Telšiuose sukuriamas 
antrasis Vaitkaus eilėraščių rinki
nys “šviesūs krislai” (1913), E. Ra- 
dzikausko iškeltas iš visų Vaitkaus 
poezijos knygų. Pačiuose Telšiuose 
jaunas poetas iš savo pusės paliko 
šviesių atsiminimų, kurie nebuvo 
išnykę po 20 su viršum metų, kada 
man teko ten mokytojo darbą dirb
ti.

švelnaus būdo, nerūpestingas, 
malonus, jautrus, kultūringas — vis 
tai epitetai, neatskiriamai susiję su 
Vaitkaus asmenybe, lygiai teikią

80 METŲ SUKAKČIAI

pagrindinių bruožų jo poezijai. As
meniniai potroškiai, savos sielos bū
sena, Lietuvos gamtos grožis — vy
riausieji Vaitkaus poezijos motyvai. 
Nerasim čia visuomeninių patrioti
nių motyvų, kurie Maironį padarė 
tokį populiarų; nėra nė filosofinių 
refleksijų, kurių taip gausu Putino 
lyrikoje; pagaliau palyginti maža 
net ir religinių motyvų, kurių lauk
tina iš kunigo. Paskutiniuose jo 
rinkiniuose religinis motyvas itin 
paplitęs, o paskučiausiame jis iš
tisai dominuoja.

Gražiosios Lietuvos upės yra iš
auginusios nevieną poetą, kurie jų 
neužmiršo ir atsiskyrę iš gimtinės. 
Baranauskas — šventosios, Mairo
nis — Dubysos, o Vaitkus — Mini
jos, tekančios per jo gimtuosius 
Gargždus:

Minijos bangos, nesraunios ir bai
lios, 

Kur linksmąsias žuvytes ganiau!
(šviesūs krislai, 92)

Tačiau nei Minija, nei Palangos 
jūros vaizdai nėra daugkartinių pa
sikartojimų reiškiniai: geografiniai 
vardai Vaitkaus poezijoje reti. Tas 
pat pasakytina ir bendresne pras
me: kone visuose eilėraščiuose reiš
kiasi Lietuvos krašto gamta, bet 
patriotinio patoso, kaip ir Lietuvos 
vardo minėjimo, nėra.

Vaitkus, nors įsakmiai to nedek
laravęs, mūsų poezijoje yra vienas 
pirmųjų estetų. Visur ieško, nuolat 
regi, visad dainuoja grožį. Jautrus 
gamtos grožiui, jautrus žodžio for
mai, jautrus šviesiajam sielos pasau
liui. Poeto, aišku, išgyventa ir liūd
nesnių nevilties valandų. Užtenka 
prisiminti kad ir Didžiojo karo 
tremtį, kurią poetas praleido Smo
lenske, arba dabartinę, tačiau ir 
anų, ir šių laikų M. Vaitkaus poe
zija daugiausia skaidri. Jo poezi
jos žodyne “skaudžioji valanda”, 
“sopulingas rytojus”, ’’skausmų šal
tinis” reti svečiai, bet ir jie dau
giau poezinei pozai, ne realybei 
priskirtini: tatai matome vien jau 
iš to, kad, sakysim, mirties motyvų 
palyginti apstu tuo laiku, kai poeto 
tebūta... trisdiešimties metų. Tas 
motyvas į šviesų amžinybės ilgesį 
išauga paskutiniuose Vaitkaus pos
muose.

šių žodžių autorius, kaip ir kiti 
jo bendraamžiai, su poetu Vaitku
mi susipažino prieš 40 metų per 
mūsų literatūros bičiulio P. Klimo 
malonę. Jo kruopščiai parinktų 
“Skaitymų” pačiame gale buvo įdė
tas eilėraštis “Andree”, skirtas žu
vusiam švedų lakūnui. Tai buvo 
toks kraupiai didingas, jaunų vyrų 
dvasią pagaunąs eilėraštis, kuriam, 
kad ir ilgam, išmokti nereikėjo 
prievartos. Iš anų dienų ir nū tebe
skamba jojo pradžia:

Draugai kits kitam dar suspaudė 
rankas; 

liūdnasis “sudiev” suskambėjo; 
ir paukštis-žmogus jau pakilo aukš- 
nešamas vėjo. /tyn,

Vėliau, 1929 m., teko susipažinti 
įprastiniu rankos paspaudimu. Bet 
tai jau buvo ne su poetu, o su lei
dyklos direktorium. Knygų leidyk
los reikalai 20 metų Mykolą Vaitkų 
pririšo prie stalo, prie kurio poezi
jai nelikdavo nei laiko, nei vietos. 

Jeigu pridėsime dar paskaitas, ku
rias teko skaityti Kunigų seminari
joje ir Meno mokykloje, tai supra
sim, kodėl mielas mūsų sukaktinin- 
kas didesniais tarpais yra buvęs 
“neproduktyvus”. Kaip nurodėme 
pradžioje, bendras Vaitkaus įnašas 
palyginti gausus, bet, žinant iš ei
lėraščių metrikų, kad per metus 
mūsų poeto sugebama sudaryti vi
sas rinkinys, norom nenorom ten
ka konstatuoti “tuščių periodų” bu
vimą. Ir Jakštas, kuris gerai pažino 
poetą, kadaise yra taręs, jog M. 
Vaitkaus eilės “lekia viena po ki
tos, kaip pyragaičiai iš po guvios 
kepėjos rankų”.

M. Vaitkus, be jokios abejonės, 
pirmoje eilėje yra ir liks lyrikas, 
šviesiųjų krislų, Nušvitusios dulkės, 
Vienatvėje, Aukso rudens, Alfa O- 
mega ir kt. autorius. Poemose ma
tome taip pat lengvą ir sklandų ei
liavimą, bet jos, kaip sakoma, pla
čiau neprigijo. Plačiausia tų poemų 
yra “Laimė”: ji ilgesnė už kitas 
tris (Upytė, Brėkšta, Genijus ir 
meilė) draugėn suėmus, apie 5,000 
eilučių. “Laimės” siužetas pasaki
nis, nuosekliai sekama fabula, lyri
nių digresijų nėra, eiliavimas 
sklandus, tad ji, jei būtų pasiro
džiusi tuo metu, kai K. Alijošiaus 
poemos jaudino plačiausias mases, 
būtų gangreit išpopuliarėjusi. Deja, 
ji pasirodė 1911 m., ir tai Chicago- 
je, taip kad Lietuvos skaitytojas re
tas tegavo ją pamatyti.

Mūsų poetas yra mėginęs ir kitus 
žanrus:ketvertas beletristikos vei
kalų ir porą dramų išleidęs. Jų tar
pe yra realistinių (Auštant, Rytme
čio žygiai) ir fantastinių (Tvanas, 
žaibas ir mergaitė, žvaigždės duk
tė). Tremtyj, kur tepasiėmėm savo 
galvas ir tos karo įvykių gerokai 
liko apglušintos, Mykolas Vaitkus 
parodė nuostabią atminties galią. 
Jo gyvi ir kruopštūs atsiminimai, 
laikraščiuose ir atskirose knygose 
(Mistiniame sode, Keturi ganytojai, 
Su Minija į Baltiją, Baltijos gražuo
lė...), bendru pavadinimu “Grožio 
atkalnėse” mums atkuria ištisą pra
eitin nuėjusią epochą, kur susitin
kame su žmonėmis ir įvykiais, at
gaivintais kūrėjo vaizduote ir lakiu 
žodžiu.

Jau 30 metų, kai netekome Mai
ronio ir Vaižganto, jau 25, kai už
migo Jakštas, bet su Vaitkumi ir 
per Vaitkų matome vis dar tebe
gyvą jų dalį, jų, kurie iškėlė mūsų 
tautinę sąmonę, jų, kurie kovojo 
su abejų slavų užmačiom išnaikinti 
lietuvybę Lietuvoje. Tebūnie tas 
Gyvasis Ryšys švyturiu mums, kai 
reikės grįžti namo.

Ben. Babrauskas

ŠVIESŪS KRISLAI
iš ankstybosios poezijos

KELEIVIS DEBESĖLIS

Pilkas debesėlis plaukia
Per dangaus gelmes,
Į slaptingą žydrą toli —
Į šiltas žemes.
Ten jis savo lengvą naštą
Maloniai pames
Į plačių Juodųjų jūrų 
Mėlynas gelmes.
Ei, pasveikink, debesėli,
Debesų versmes,
Tas gilybes, tas platybes, 
Gyvas, neramias.
Telšiai, 1912.III.17

MEILIOJOJ PALANGOJ

Tyliajame sode
Saulutė leidos. Miegojo medžiai.

Kvepėjo gėlės.
Tylėjo rūmas, garbingą galvą 

Aukštai iškėlęs.
Pradėjo sodas nakties svajonę...

Vien marės ūžė
Tyliai, meilingai, kaip lekiant vėjui 

Sena giružė.
Dūmojo dangūs... Per tylų sodą 

Būrelis ėjo
Ir šneką tylią ir šneką šiltą 

Linksmai šnekėjo.
Liepoja, 1912.VII.8

GEGUŽĖS SNIEGAS

Ramusis vakaras atėjo, 
švelnioj tamsoj paskendo sodas. 
Iš tolo žaibas sublizgėjo, 
Ir vėl dangus tamsus, vienodas... 
Medeliai taip sūdriai žaliuoja! 
Gardžiai jauni žiedeliai kvepia! 
Krūtinė neramiai kvėpuoja, 
Savy slaptingą geismą slepia... 
Einu takais. Sodelis miega. 
Tylu, tylu... Po kojų balta...
Randu ant tako ploną sniegą — 
Lengvutį, gryną ir nekaltą. 
Ant veido krinta jo krisleliai; 
Apsnigę sunkios šakos svirsta... 
Bet tai — ne sniegas! Tai žiedeliai 
Tyliai nuo medžių žemėn birsta...

Užsnigęs sodas vos kvėpuoja. 
Nurimęs bėga laisvas takas. 
Nustebus siela nebdejuoja, 
Ramiai širdis krūtinėj plakas. 
1912.V.24

PASKUTINĖS ŠILTOS DIENOS

V.
Iš tolo, iš tolo skaistus žiburys — 
Praėjusi vasara bliksi.
Ei, sieloje kyla jausmų sūkurys... 
širdele, ramiai nebužmigsi!

Aplinkui mirgučių žvaigždelių bū- 
Pažįstamą vieną sutiksi... /rys, 
Iš tolo, iš tolo skaistus žiburys — 
Praėjusi vasara bliksi...
Telšiai, 1912.IX.20

NUŠVITUSI DULKE

Didžiojo Grožio gaiviam spinduly, 
Tartumei aukso svajonės kely, 
Ilgesį rojun kurs veda nušvitęs, 

Skraido dulkytės.

Gražios, šviesa vainikuotos, tyliai 
Kuria stebuklų simfoniją jai... 
žemės Krisleli, šviesos užkerėtas, 

Kas tu? — Poetas.
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M. VAITKUS - MŪSŲ

BUITIES ALCHEMIKAS

Nors ilgą laiką gyvenau Kaune 
artimoje kaimynystėje su kun. M. 
Vaitkumi, — neturėjau laimės su 
juo artimiau pasibičiuliauti. Na, ir 
nenuostabu: mus skiria pusės ka
pos metu tarpas ir jo atžvilgiu vi
suomet jaučiausi ir jaučiuosi tarsi 
prašalaitis.

O tačiau mudu riša literatūra — 
ne jo iškilni kūryba ir ne mano 
kartkartinis pakreivazojimas, bet 
lietuvių kalbos ir literatūros dėsty
mas Kauno Kunigų Seminarijoje.

Kai prof. M. Merkelis, nebūdamas 
labai stiprus, panūdo labiau atsidė
ti teologijos skyriaus pastoralinės 
teologijos paskaitoms, jo įpėdiniu 
filosofiniuose kursuose lietuvių k. 
ir literatūrą dėstyti buvo pakvies
tas rašytojas kan. Mykolas Vaitkus. 
Kadangi jis buvo persikrovęs ir pe
dagoginiais (meno mokykloje) ir 
literatūriniais darbais, o kun. semi
narijos vadovybei rūpėjo iš anksto 
pramatyti tolimesnei ateičiai pasto
vų dėstytoją, mane, 1936 m. baigusį 
teologijos studijas ir nuo pačios 
ankstybos jaunystės mėgusį litera
tūrą, pasiuntė į V. D. universitetą 
lietuvių kalbos ir literatūros studi
juoti.

Nežinau, kaip būtų susiklostę mu
dviejų keliai, jei Lietuva būtų il
giau laisvai alsavusi. Tačiau, mano 
literatūrinėms studijoms einant ga
lop, Lietuvą ištiko sovietų, o paskui 
vokiečių okupacija. Kan. M. Vait
kus, esant netikrai būklei, pasiliko 
dirbti kun. seminarijoje ir toliau, 
o man buvo patarta kitur duonos 
ieškotis... — — — —

Kai mokiausi Jurbarko gimnazi
joje ir išsijuosęs dirbau literatūri- 
ninkų būrelyje, turėjau gražios pro
gos su jaunais bičiuliais, tokiais 
pat literatūros pramuštgalviais, la- 
sioti mūsų grožinės literatūros se
nienas ir naujienas.

Mes žavėjomės Maironiu; giliai 
svarstėme, direkt. P. Savilionio pa
raginti, Adomo Mickevičiaus lietu
viškumą ir ugningai deklamavome 
abiejų kovingus eilėraščius; mes 
prisivertę skaitėme Vaižganto “Pra
giedrulius” ir Dobilo “Blūdą”; ža
vėjomės V. Krėve ir jo Dainavos 
padavimais, B. Sruoga, o vėliau Sa
lomėja Nerim, Bern. Brazdžioniu;

Kan. M. Vaitkus, kun. St. Yla ir S. 
Sužiedėlis vieną vasarą pokalbio 
metu Marianapolyje, Conn.

Poetas Mykolas Vaitkus su bičiule knyga.

baimingai nagrinėjome “Trečiąjį 
Frontą”, atidžiai studijavome “Gra
nitą”, — bet prie M. Vaitkaus kūry
bos kažin kaip ir nestabtelėjome.

Mūsų, jaunuolių, Vaitkus nepa
traukė, nes jo poezijoje nesusidūrė
me nei su maironišku patosu bei 
lyrika, nei su sruogišku formos žais
mingumu, nei su brazdžionišku me- 
sijanizmu, nei su “Granito” rašyto
jų originaliais, sukapotais saki
niais.

Man regis, ir šiandien Vaitkaus 
poezija mūsuose nėra labai po
puliari, nes jis su savo eilėraščiais 
ateina kaip ramiai čiurlenanti upė: 
reikia turėti kantrybės truputį su
stoti, susitelkti ir atidžiai, uždarius 
kambario duris, įsiskaityti į jo žo
džių žaismą, minčių pynę, kad iš
ryškėjusi intymi ir gili gamtos, žmo
gaus ir Dievo meilė sužadintų ra
mybės bei amžinybės ilgesį ir pra
dėtų kerėti.

Stsys Yla, gyvenąs su Mykolu 
Vaitkumi kaimynystėje ir pasižįstąs 
su poetu nuo senų Kauno dienų, pa
žymi, kad “poeziją jis kuriąs ne su
drumstas ar skaudžiai išgyvenda
mas (tokio dalyko jis, turbūt, neži
no), bet gerai nusiteikęs, ypač po 
pietų ar vakarienės” (Draugo kult, 
priedas, 1963 m., 251 nr.). Jo teigi
mu, poetas tas nuotaikas stengiąsis 
pakelti į poetinį melodiškumą bei 
žaismingumą.

Kai skaitome M. Vaitkus poezi
jos rinkinius — Vienatvę, Nuošaliu 
taku bei Aukso rudenį, — pradeda
me įsitikinti, kad, galbūt, didžiąją 
savo eilėraščių dalį poetas sukuria 
pagal susidariusią nuotaiką ar stai
ga išryškėjusią mintį. Tačiau ne 
kartą jausti, kad kažin kas su
drumsčia poeto rimtį, kad jį ištin
ka “silpna valanda”, ir jis atvira 
širdimi prisipažįsta: “Kodėl gi man

vienam, O Dieve, taip liūdna, liūd
na?” ----------- “O mano dvasioj ne
rimas tvįsta, — ištiesiu ranką, gel- 
bėki, Kristau!” (Akim į dangų).

M. Vaitkus jaučia žemiškos kelio
nės grėsmę, nepasitiki ribotomis 
žmogaus jėgomis, ir su pasitikėjimu 
kreipiasi į amžinybės vartų Uolą. 
Kaip A. Vienažindys savo dangaus 
vizijoje, kaip mūsų liaudis savo 
sielvartingose melodijose.

Gerą gyvenimo kelią nukeliavęs 
ir nuolat rasdamas laiko šalia lek
tūros ir kūrybos valandų pakelti 
mintį amžinybėn, — mūsų poetas 
savo kūriniais padvelkia į skaity
toją gilia, išmąstyta amžinybės 
mįslės samprata. Ieškodamas žmo
gaus buityje grožio, darnos, švie
sios vilties ir džiaugsmo — ir viso 
to gausiai atrasdamas, — poetas 
mistiškai nuteikia skaitytoją, kad 
jis be baimės ir be smurto eitų sa
vo keliu, viltingai pažvilgodamas į 
amžinybę.

M. Vaitkaus gyvenimožiūra — 
per kilnų džiaugsmą ir grožį į am
žinybę— labai tikliai išreikšta pa
vasariška “Gegužio giesme”:

Milijonai gėlių sumirgėjo ž-v-a-i-g-ž- 
d u t ė m i s, 

ir apsupo Gegužį kvapsningo- 
m i s griutėmis, 

ir atrodo, kad žemės 1 a i m i n g a- 
m e klonyje 

vien tik žydi kvapsni n ga 
spalvot a simfonija 

ir, kai visa žavingomis virto 
gėlelėmis, 

gal ir širdžiai nebūtų stebuklas 
negalimas, 

kad, pražydus ir ji ž i e d e 1 i u nors 
kukliausiuoju, 

suvirpėtų kvapsnim ir pasiektų 
Au kščiausiąjį.

Kiek čia kvapsnių, kiek spalvų, 
kiek nekalto džiaugsmo ir švento 
širdies ilgesio! Ir kiek čia prasmės, 
medžiagos susimąstymui.

Gal nelūkuriuoja M. Vaitkus ne
ramaus įkvėpimo, gal dėlto nepa
vergia poezijos mėgėjo širdies ir jos 
neužhipnotizuoja, tačiau šerkšno si
dabru pasipuošęs niekad nesenstąs 
poetas žino savo kaip žmogaus ir 
poeto kelią, ištikimai eina seniai 
nusagstytų gairių kryptimi ir neša 
mums paguodos, ramybės ir 
džiaugsmo.

M. Vaitkus, būdamas nuoširdus 
altruistas, prašo mūsų širdies, 
“švelnaus krištolo taurės..., kurion 
į vyną piktų nuodų įtrėkšta, juodos 
tulžies kartybių įmaišyta” ir, tarsi 
alchemikas, pažada;

Aš jon įpilsiu užuoja u tos bal
zamo, 

vii ties žvaigždėtos gausingai jon 
įmiešiu, 

įžiebsiu džiaugsmo vaivorykš
tinę gamą, 

aušrinį šypsnį į taurę bersiu švie
siai 

ir jon įmerksiu užuomaršties 
leliją, 

kad ji sugertų tulžies žalingą kartį, 
nuodus iščiulptų mirties nustūmus 

artį,— 
ir sumirgėtų žvaigždėm jausmai at

giję.
(Alchemikas)

Kaip gera, kad tokį karčios mūsų 
buities alchemiką turime 80 metų 
amžiaus poeto Mykolo Vaitkaus as
menyje.

Kad dar ilgai gyventų su mumis!

J. Kuzmickis
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Ši rudenėjanti naktis Giedrei at
rodė tarsi neseniai gautas praneši
mas apie mirties valandą. Viskas 
joje merdėjo: neramiai plakanti 
širdis, apsvaigintos mintys ir alp- 
stnčios akys. Ji stovėjo prie lango 
lyg negyvas sfinksas: nejudanti, 
skausme sustingusi, beviltiška ir 
visiškoje apatijoje skęstanti.

Kitąsyk Giedrė mokėjo gėrėtis 
naktimis, tačiau dabar viskas atro
dė tarsi dirbtiniai teatro kulisai: ta
sai didžiulis, beveik per šviesus 
mėnuo, tie tamsiais šešėliais apsi
gaubę medžią siluetai ir miesto 
šviesos, pro šakas žybčiojančios 
lyg aukso gabalėliai.

Kaip toje marinančioje vienatvė
je viskas skaudino!Nors jai reikėjo 
tik praverti tylutėliai miegamojo 
duris, kad pamatytų abu savo ra
miai miegančius vaikus ir pajustą 
plakantį gyvenimą, tačiau tasai 
skausmas, tasai ž i no j imas lai
kė ją prikalęs prie lango, vienišą 
ir nepaprastai nuskriaustą.

Rimas ją apgaudinėjo!
Ir kaip, kodėl visa tai įvyko? Ar 

ji nebuvo kantri, ar nebuvo šeimy
niška ir tyli, be reikalavimą ir be 
užgaidų? Per ištisus dvylika metų 
Giedrė neparodė Rimui jokio nepa
sitenkinimo. žinoma, kada-ne-kada 
būta dėl vaikų kai kurių nesusipra
timų, bet tai niekai! Svarbu tai, 
kad ir Rimas niekada niekuo ne
siskundė, nepyko ir netroško. Jiedu 
bitės uolumu dirbo ir gyveno tik 
savo laimei, planavo ir kūrė, taupė 
ir statė sau nuosavą pastogę. Be 
abejo, kartais ir Giedrė to taupymo 
periode pajusdavo norą kokiam 
nors nereikšmingam dalykui, bet 
tik savo geriausiai draugei Sigutei 
kai kada prasitardavo, kad gražu 
būtų nusipirkti kokį briliantais ap
sagstytą laikrodėlį arba vilkėti šil
tais brangiais kailiais. Tos svajo
nės nebuvo jam niekada išsakytos, 
nes Rimas to ir suprast negalėtų, 
o, be to, argi Giedrė nesavanoriškai 
anuomet ištekėjo už nepasiturinčio 
architektūros studento?

IRENA JOERG

PAVYDAS
Novelė

Jiedu buvo viskuo patenkinti: sa
vo laime, vaikučiais ir nuosavu na
meliu nedidelio sodo viduryje. Dėl 
to viso Giedrė ir buvo atsižadėjusi 
tų visų moters širdį ir akį džiugi
nančių dalykų. Ir dabar, kai tas ži
nojimas ją apmarino, tame didžiu
liame perversme ji neįstengė su
prasti tos priežasties, to baisaus ap
sivylimo.

Giedrė jau kurį laiką pastebėjo, 
kad Rimas vis vėliau ir vėliau su
grįžta namo. Ir tam jis turėdavo vis 
naujų priežasčių: tai užtruko pas 
šefą užsitęsusiame pasitarime, tai 
architektų posėdžiai, naujų planų 
skubūs užsakymai ar kurio nors pa
žįstamo susitikimas. Ir vis dėlto ji 
nebuvo išdrįsusi ką nors netinkamo 
pagalvoti, jai gal niekada nebūtų 
kilęs koks nors įtarimas, jeigu ne 
anas vakaras, geriau pasakius vėly
va popietė.

Giedrė buvo mieste. Netoli Rimo 
darbovietės. Ne, ne, žinoma, ne Ri
mo sekti. Reikėjo pasirūpinti tik 
keletu nereikšmingų pirkinių. Arti
nosi jos trisdešimtoji gimimo diena, 
ir Rimas būtinai užsispyrė ją at
švęsti. Jam pakvietus keliolika 
draugų ir bendradarbių, Giedrė no
rėjo būti gerai pasiruošusi. Be to, 
kas žino, ar darbo valandoms pasi
baigus, ji nepamatys Rimo ir nesu
žinos tos priežasties, dėl kurios...

Ji sustojo kaip įbesta, kvapas už
gniaužė krūtinę, akys apsvaigo, ir 
tūkstančiai garsų smogė į ausis. 
Giedrė matė, kaip atsidarė didžiu
lės durys ir jose pasirodė Rimas 
su jos geriausia drauge Sigute.

Jiedu apsidairė. Kažką vienas ki
tam pasakė. Nusijuokė ir abu kartu 
pasuko į sekančią gatvę.

Atsipeikėjusi Giedrė dar suspėjo 
įsmukti į kažkokio namo prieangį. 
Pamačiusi, kad jos nepastebėjo, 
ėmė juos sekti iš paskos. Ir dar 
niekada jos žingsniai nebuvo tokio 
katės tylumo, tokio liūto atsargumo 
ir stirnos bailumo...

Sigutė! Kaip tik ji! Bet gal tai 
tik atsitiktinis sutapimas? Sigutė 
gi turėjo užtenkamai laiko. Jau ke
letą metų ji buvo našlė. Labai pasi
turintis jos vyras žuvo automobilio 
nelaimėje. Jai paliko sūnelis, pui
kiai įregnta vila ir fabrikas. Sigu
tės vila stovėjo netoli Giedrės na
mų. Sigutė buvo šiek tiek jaunesnė 
už Giedrę — tai tiesa, tačiau ar ji 
daug kuo nuo jos skyrėsi? (Ach, ji 
dabar įsitvėrė į Rimo ranką ir ei
na, eina ir juokiasi!) Ji buvo tokio 
pat ūgio, beveik tokio pat liekno 
liemens ir tokių pačių mėlynų akių 
ir... (Jos ranka vėl atsipalaidojo, — 
ne, ji įsikibo į Rimo parankę, o jis 
net nesipriešino...). Sigutės akys 
buvo didesnės, tai tiesa, nuo to kas
dieninio tepliojimo, žinoma... Jei ji, 
Giedrė taip dažytų blakstienas ir 
lūpas! (Jiedu dabar stabtelėjo prie 
šokolado krautuvės, kažką tarėsi — 
ir eina toliau, lyg jauni įsimylėjė
liai...) Bet Sigutė turėjo draugą. Sa
vo fabriko inžinierių, gana simpa
tišką viengungį. Ir kodėl, kodėl 
kaip tik Rimas? Tikriausiai ji lan
ko Rimą jo biure. O kai jie visi 
kartais susitinka kurio bute, Sigu
tė vaidina viskuo susirūpinusią, 
geriausią jos draugę. Koks niekšiš
kumas! Ir judviejų vaikai žaidžia 
tame pačiame sode. Dabar uždraus! 
Nieko nesakys, nedarys priekaištų, 
nesiaiškins, bet nutrauks draugystę 
vaikams ir sau. (Ach, jiedu, matyt, 
jau seniai turėjo tą tikslą!) Giedrė 
perbėgo per gatvę ir, įsmukusi į 
kažkokią parduotuvę, pasiliko už 
stiklinių durų kaip prilipdyta.

O kitoje gatvės pusėje buvo žymi 
elegantiškų kailių parduotuvė. Ir 

kaip tik ten jiedu pradingo.
Jis pirks jai kailius!
Urgzdami, lyg įsiutę žvėrys, pro 

šalį skriejo automobiliai.
žmonių minios skubėdamos liejo

si į vieną didžiulę masę. Audringai 
putojanti jūra užliejo Giedrę. Kaž
kas grasino uždusinti. Balsai ir 
žmonės, automobiliai ir dar silpnos, 
kur-ne-kur šmėkštelėjančios vitrinų 
šviesos visai ją apsvaigino. Kaip 
ilgai stovėti!

— Gerbiamoji ponia, — kreipėsi 
pardavėjas. (Dabar jiedu paliko 
krautuvę.). Tokį laimingą Rimo 
veidą Giedrė jau seniai bematė. Ji 
aiškiai matė, kaip jis šypsojosi pil
nom lūpom, ir tik po to ant Sigutės 
pečių pastebėjo rudą, ilgaplaukį 
kailinį paltą. Tokį pat, apie kokį 
Giedrė retkarčiais pasvajodavo... ko
kį ji troško kada nors nešioti...

Ir viskas taip greit įvyko: tasai 
žinojimas, tasai kailių pirki
mas, tasai baisus smūgis!

— Gerbiamoji ponia... — pardavė
jas nustebintas, jau kelintą kartą 
klausė, kuo galįs patarnauti.

— Ar gerbiama jai poniai negera?
— Man? O taip, iš tikrųjų, dėl to 

aš įbėgau į vaistinę... Kažkaip galva 
sukasi... Taip, taip, kaip tik šitos 
tabletės man visada padėdavo. Dė
kui. (Rimas nešė jos paketą ir ėjo 
šalia kailiniuotos Sigutės. Jiedu pa
suko ta pačia gatve atgal). Galbūt 
dabar užsuks dar į kokią kavinę ar 
restoraną? Ach, bet ar dabar ne 
visvien, kur jiedu eis?

Gatvių ir reklamų šviesos sužė
rėjo vienu kartu, lyg jųdviejų šven
tei papuošti. Giedrė nuleido galvą.

Ji grįžo namo labai pamažu, vos 
tempė kojas per čežančius rudenio 
sodo lapus.

Vaikai jau nekantravo. Taip ilgai 
ji dar niekad nebuvo užtrukusi. 
Skubinosi ruošti vakarienę. Alpi
nančiu skausmu bėgiojo iš vieno 
kambario į kitą, tikrino vaikų užda
vinius, šypsojosi jiems. Statinėjo 
gėlių vazą nuo vieno stalo į kitą. 
Nutvėrusi pasitaikiusį šluostuką, 
ėmė nuo baldų valyti dulkes, nors 
šiaip vakaro metu to niekad neda
rydavo. O šluostukas, pasirodė, be
sąs jos šilkinė skepetaitė... Tik ne
parodyti vaikams susijaudinimo, tik 
nepravirkti, kai Rimas sugrįš!

Dabar skambino. Giedrės širdis 
suplakė tūkstančiais dūžių. “Ne, 
ne, tai ne prie durų!” šaukė vaikai 
vienu balsu juokdamiesi. Ji griebė 
telefoną, ragelis vos neiškrito iš 
rankų. Rimas! tai Rimas! Giedrė 
duso iš skausmo, o jis kalbėjo la
bai ramiai, be jokio susijaudinimo, 
tarytum nieko nebūtų atsitikę: 
“Gali suprasti, kaip man norėtųsi 
namo, brangioji, bet vėl negalėsiu... 
antvalandžiai... nelauk su vakarie
ne.. bus gerokai vėlu. Giedrut, ar 
tu mane girdi? Kodėl taip tyliai? 
Ar kas atsitiko? Na, tai puiku... Tai
gi, nelauk, eik gulti...”

Jos širdis sustojo plakusi.
Dabar buvo naktis. Ir tasai ž i- 

n oj i m a s — lyg vėlyvo rudens 
merdėjimas, o ji, Giedrė, tik sustin
gęs sfinksas. Sigutė tikrų tikriau
siai pas Rimą. Prieš valandėlę ji 
buvo nubėgusi į jos vilą neva kny
gos pasiskolinti, ir tas baisus nu
jautimas pasitvirtino. Tarnaitė pra
nešė, kad ponia šį vakarą išvykusi 
į teatrą, grįšianti gana vėlai.

Dabar ji galėtų, kad ir nakties 
metu, nueiti į biurą, tenai įsiveržti 
ir juodu užklupti. Išrėktų jiedviem 
visą gėdą į akis, išrėktų visą skaus
mą ir panieką. Tegu Rimas ir visai 
persikrausto į puošnią Sigutės vilą. 
Tegu ją pasilaiko! O gal paskam
binti Sigutės draugui?.. Kokia niek

šybė! Ne, nei vieno, nei kito Gied
rė neįstengs padaryti. Ji gi nėra 
jokia turgaus pardavėja, nėra jokia 
isterikė arba išlepinta silpnuolė. O 
ir vaikams reikalinga rami ir tai
kinga motina. Giedrė parodys, kad 
ji moka kentėti, ir, kad ir žiauriau
sio likimo plakama, gali išlaikyti 
moters ambiciją. Neparodys nei 
skausmo, nei nusivylimo! Nes kaip 
tik gal to Sigutė ir laukia, kad tuo 
ją visiškai nugalėtų. Kokia saldi ir 
kartu kaip menka toji paguoda 
vienišoje valandoje, ypač, kai su
drebintoje sieloje viskas guli su
griauta!

O gimtadienį visvien švęs! Tegul 
subėga tie visi veidmainiai... apga
vikai. Nei Rimui, nei Sigutei nepa
vyks išskaityti jos išdegusios šir
dies. — — — — —

— Tas vynas yra tikrai nepapras
tas! Nuostabus raudonumas, ir pil
nas puikaus aromato ir staigmen“, 
— kalbėjo Sigutės draugas inžinie
rius, nuolat keldamas taures.

— Specialiai pritaikytas mūsų 
gimtavaikei, — įsiterpė Sigutė, la
bai meiliai žiūrėdama į raustančią 
Giedrę, ir dar pridūr: —Nepamirš
kime tiktai tų pasakiškių skanėsių, 
kurių paruošimas priklauso meniš
kam Giedrės talentui.

— Ir ne vien tik tai... — jau no
rėjo pradėti labai gerai nusiteikęs 
Rimas, bet čia vėl atėjo keli pa
sivėlinę draugai, kurių atsiprašinė
jimas sukliudė Rimo pradėtus pri
lyginimus.

Dabar jie buvo visi susirinkę: 
mieli draugai ir Rimo bendradar
biai. Jų vidury karališkai nusitei
kusi Sigutė. Ji buvo stropiai susi
šukavusi, vilkėjo naujausios mados, 
sidabrinio brokato suknelę, turėjo 
prisisegusi brilianto sagę, tinkan
čius auskarus ir apyrankę, kuri, jai 
nuolat judant, čia žėrėjo, degė, čia 
vėl geso arba blykčiojo, lyg klas
tingo velniūkščio akys... O jos pa
čios akys, smarkiai juodu tušu pa
brėžtos, ar nebuvo paslėpusios 
veidmainystę?..

Ji buvo atėjusi per pečius apsi
metusi tais rudais kailiais, kuriuos 
Giedrė dabar taip puikiai pažino, 
žinoma, nuo jos vilos buvo tik ke
letas minčių, ir jai, Sigutei, iš tik
rųjų nereikėjo būtinai tų kailių, 
ypač, kad ji atvyko automobiliu, 
draugo lydima. Bet galbūt Sigutė 
norėjo įsitikinti, ar Giedrė ko ne
nujaučia? Ne! šito tai niekados!

Ir tarytum tyčia, jiedviem atėjus, 
Rimas buvo kažkur pasitraukęs. 
Pasisveikindamos juodvi apsikabi
no, ir Giedrei nieko kito neliko, 
kaip “tarp kitko” pastebėti:

— O, Sigutė įsigijai naujus kai
lius?..

— Puikūs, tiesa?, — nusijuokė 
Sigutė. — Ar jie tau patinka?

— Man? Ach, taip... rodos, tai tie 
patys kailiai, apie kuriuos mudvi 
kartais pakalbėdavom. Ne tiesa?

— Tiesa, tiesa, na, bet šen su 
dovanom! Sigutė dabar kreipėsi į 
savo draugą-palydovą, kurs bema
tant ištiesė Giedrei didžiulę puokš
tę rožių ir keletą paketėlių.

— O, ir kam to reikėjo! Tikrai, 
be reikalo... — Gynėsi Giedrė ir 
pati stebėjosi savo balso švelnumu.

Tie kailiai, nuimti nuo Sigutės 
grakščių kvepiančių pečių, dabar 
pakibo prieškambary tarp kitų sve
čių paltų. Jie paliko kabėti ir su
žeistoje Giedrės sieloje.

Rimas dovanojo jai neperbran- 
giausią žiedą ir trisdešimt raudonų 
rožių. Aišku, kad vertingesnio daik
to ji iš jo kaip ir nelaukė... ir ne
norėjo... Taip, nenorėjo! Ir iš ko
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galėtų pirkti, jei kailiais meilužę 
apdovanojo. Na, bet visvien. Gied
rė šį vakarų vilkėjo savo geriausia 
suknele: ežero melsvumo aksomo. 
Ant kaklo pasikabino ir perlų karo
lius ir ne šiek tiek lūpas parausvi
no... Bet vėliau, pagavusi besišyp
santį, beveik nustebusį Rimo žvilgs
nį, įbėgo į miegamąjį ir visa tai 
nutrynė.

Taip, taip, Rimas, kaip ir kiti vy
riškos lyties svečiai, daugiausia 
žiobčiojo į Sigutę, o jos juokas, pri
menąs sidabrinius varpelius, skam
bėjo kuone per visas patalpas.

Giedrė šeimininkavo labai stro
piai ir pastabiai: ragino svečius 
valgyti, žiūrėjo, kad stiklai nebūtų 
tušti, kad netrūktų peleninių, kad 
svečių suneštos gėlės ir dovanėlės 
būtų tinkamai įvertintos ir padėko
tos. Ji dažnai bėgo į virtuvę keisti 
stiklų. Ir vis reikėjo pereiti per 
prieškambarį, kur taip aiškiai ma
tėsi tie pakabinti kailiai. Bėgdama 
į miegamąjį patikrinti vaikučių 
miego, netyčia net veidu užkliuvo 
už to palto. Po to pasipurčiusi vėl 
grįžo į svečių tarpą.

Nedideliame, bet jaukiame salio- 
nėlyje kelios jaunesnės poros, 
plokštelių muzikai grojant, šoko 
jausmingą tango. Aišku, Rimas su 
Sigute taip pat šoko, kiek nuoša
liau nuo kitų, lyg nenorėtų būti 
trukdomi... O ir kaip dar Sigutė 
prie jo glaudėsi, kaip reikšmingai 
žiūrėjo jam į akis... Jos geriausia 
draugė! Koks begėdiškumas!

— Poniai Giedrei dar kartą į 
sveikatą!

Prie stalo likusieji svečiai net 
atsistojo sumušti stiklais. Ji išgėrė 
iki dugno. Tasai skystas raudonu
mas užliejo visą krūtinę, net jos 
veidai ėmė kaisti.

— Brangioji, — nutraukęs šokį 
pribėgo prie jos Rimas, kad nepra
žiopsotų jai keliamo tosto. — Ach, 
brangioji, dar ir dar kartą viso ge
riausio!

— Mano mieliausioji, — čirškėjo 
ir Sigutė, vylingai ją apkabinusi.— 
kokią laimė turėti tokią draugę!

“Draugą” — norėjo pataisyti 
Giedrė, bet tik prikando lūpas ir 
vėl ištuštino stiklą. “Už mūsų ilga
metę draugystę!” karčiai nusijuo
kė.

— Už mūsų ištikimybę!
“Neapsakomas niekšiškumas”, 

norėjo sušukti Giedrė, tačiau, su
kaupusi jėgas, tik metė žvilgsnį į 
laimingai nusiteikusį Rimą. O šis, 
tarytum nieko nesuprantąs maža
metis berniukas, atrodė tik besi
džiaugiąs gerai nusiteikusia publi
ka.

Giedrė vėl atsiprašiusi išbėgo į 
prieškambarį. Sigutės kailiai paki
bo prieš jos akis... Reikėjo čia juos 
pakabinti! Gal užversti kokiu pal
tu? Kažkas pravėrė duris. “Vynas 
beveik per šiltas, reikėtų ledų”, gir
dėjo balsus. Ji greit įbėgo į virtuvę 
ir pradėjo šaldytuve ieškoti ledų.

O valgomajame — muzika, ciga
rečių dūmai, vyno kvapas, balsai 
ir juokas.

— Su manim dar nešokote, ponia 
Giedre. — Prieš ją nusilenkė Sigu
tės draugas inžinierius. “Geriau rū
pintumėtės Sigute, ji šoka daug 
jautriau,” norėjo Giedrė šnipštelėti, 
bet, tik pakilusi nuo kėdės, įsmu
ko su juo į salionėlį. O jame Rimas 
vaišino keletą savo draugų likeriu, 
žinoma, jų vidury nuolat dantukus 
rodanti Sigutė. (Ji, matyt, be Rimo 
artumo negali ilgiau pabūti. Ko ge
ro, visi svečiai tai pastebės, pradės 
mieste kalbėti...).

— Ak, atleiskite, aš jums užmy
niau kojytę.

Nukelta j 16 psl.

DONIUS REMYS

TU NESUPRASI MANO DŽIAUGSMO

Užgesusių svajonių miestas
Išeikite visi iš čia, 
kurie trokštat gyventi! 
kurių svajonėse spindi ateitis 
ir kurių rankose žiba auksas, 
kurie niekad nematėte nakties 
ir kurie niekad neplaukei 
prieš srovę.
Čia ne jūsų miestas.

Išeikite visi iš čia, 
kurie niekad nejautei rudens vėjo, 
kurie niekad nematėt 
krentančios ašaros, 
ir jos drėgmė 
niekad nesuvilgė jūsų širdies.

Išeikite visi iš čia, 
kurie niekad nealpot nakty 
ir niekad nekeikei žvaigždžių, 
kurie niekad nemylėjot 
labiau už gyvenimą 
ir negeidei labiau už nuodėmę, 
kurie niekad nejautei spalvų skausmo 
ir garsų sielvarto, 
kurie niekad nebuvot paklydę 
svajonių ir realybės bekraštėje, 
išeikite.

Jei skaitėte pasaulio knygą 
ir negyvuose lapuose 
nebesuradote gyvos širdies 
ir amžių prakeikimą tylų 
įrašėte savo širdies krauju, 
palikite.
Tai jūsų miestas — 
užgesusių svajonių miestas.

Ir tyliai skamba varpas 
amžino vakaro tyloje 
tik jums vieniems suprantama 
ir mirusia kalba.

Kas tave išves
Išseko mano žemėj upės 
ir kraujas gyslose žmogaus.
Kas suvilgys tavo sukepusias iš skausmo 
lūpas, 
kas tave pilną nevilties 
ir juodo sielvarto paguos?

Užšalo mano žemėj širdis, 
niekad nepažinus 
begalinio karščio.
Nematė saulės, 
nejautė pašėlusio upės išsiliejimo 
pavasarį 
savo gyslose.

Užgeso mano žemėj šviesos, 
danguje žvaigždės 
ir viltys.
Kas paduos tau ranką, 
jei tamsoje paklydę 
mes nebematome viens kito.
Ir kas išves tave iš nevilties nakties 
į baltą ir nesibaigiančią dieną?

Nesuprasi mano džiaugsmo
Aš pamačiau: 
tu niekad nesuprasi mano džiaugsmo! 
Ir mano troškulio ir alkio, 
tu niekad nepajėgsi numalšinti 
vandeniu ir duona.
Ir mano nemigo nakties 
tu nepratęsi 
guolio minkštumu.
Mano pasaulis gimė 
tėviškės laukuose, 
ir nuo vaikystės aš nešioju širdyje 
rudens laukų varsas ir vėją, 
tą patį vėją, 
kurs nakčia kaip šmėkla 
klebena mano langines 
ir kurs beviltiškai vienatvės užkankintas 
sukelia audras.
Ir man dažnai atrodo, 
kad dalimi audros aš pats esu.

Prisipažink: 
tu niekad nesuprasi mano džiaugsmo, 
nes, iš tiesti, jo niekad daug nebuvo 
pas mane.
Su kiekviena ateinančia audra 
jaučiu, širdy kaip lūžta nerimo 
bauginanti ir gundanti 
ir alkana banga.

Atsisveikinimas

Sudie, draugai, kurie mane lydėjot 
mano trumpoj kelionėj per tamsias gelmes, 
kurie kaip akmens pakelėse žeidėt mano kojas 
ir buvote teisėjai nesuprastos širdies, 
sudie, aš išeinu.

Per savo didžiąją ir Paskutinę Nuodėmę, 
apgautas saulės ilgesio ir netikrų žvaigždžių, 
ir žodžiais tavo kaip vaikas patikėjęs 
ir nesupratęs jų žaidimo ir klastos, 
kentėt daugiau ir apsivilti negaliu! 
Sudie, draugai, aš išeinu, palikęs 
užgesusias šventyklas vienišo žmogaus 
ir nebaigtas maldas iš amžių knygos, 
ir netikras relikvijas palikęs 
apnešti laiko dulkėm, 
ir dar negimusiom ateinančiam kartom.

Aš išeinu, nužudęs viltį, 
pažint tave iš daugelio kitų minioj 
ir, nesupratęs ašarų tavo akių mėlynėj, 
tikėjau esant deimantu retu, 
tačiau po kauke Angelo šviesaus 
tebuvo veidas mirusio žmogaus.

Donius (Donatas) Remys — maždaug Alfonso Gri
ciaus generacijos literatūros atstovas. Poeziją jis 
kuria nuo anksčiau, bet spaudoje (porą kartų “Drau
go” šeštadieniniame priede), pasirašydamas pavarde, 
pasirodė tik paskutiniu laiku, šiuo metu jis gyvena 
Cicero, III., ir dirba inžinieriaus darbą Chicagoje.

Kiekvienas naujas vardas literatūroje rodo jos kon- 
tinuitetą. Džiugu pristatyti autorių, kuris ateina ne
be kaip bandąs, bet mokąs literatūriškai pasisakyti.
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Petras Medonis prie savo darbų: dvi lempos, kanklės, smuikas ir šachmatų 
lentelė. S. Butkūno foto.

P. Medonis, Detroit, Mich., beside his work. He is a noted violin maker.

JO SMUIKAI SKAMBA NEPAPRASTAI

Petros Medonis — smuikų ir kanklių dirbėjas

Detroite gyvena, tur būt, neapsi
riksiu taręs, žymiausias JAV smui
kų ir kanklių dirbėjas — Petras 
Medonis. Apie jį nemažai yra rašę 
amerikiniai anglų k. laikraščiai, 
ypač jam prieš 3 metus išėjus į 
pensijų.

Petras Medonis išmoko smuikų 
gamybos dar rusų pavergtoj Lietu
voj. Amerikon jis atvyko 1910 m., 
būdamas 18 metų amžiaus jaunuo
lis. Nors duonų sau pelnė ne iš 
smuikų gamybos, bet Chrysler 
Corp, ir dirbo dailidės, automobilių 
modeliuotojo ir braižytojo darbus, 
bet namie jo mėgiamasis darbas 
buvo smuikų gamyba. Be smuikų, 
Medonis gamina ir lietuviškas 
kankles.. Didieji JAV smuikų spe
cialistai, patikrinę jo smuikų gamy
bų, medžiagų, darbo tikslumų, pri
pažino, kad Medoniui lygaus smui
kų gamyboje meistro Amerikoj nė
ra, ir kad jis galįs lygintis su Stra- 
divarijum. Petro Medonio smuikas 
duoda tiesiog nuostabų tonų, retai 
sutinkamų bei girdimų malonų 
skambesį. Ant kiekvieno Medonio 
smuiko yra jo pavardė-emblema.

Paklausus, kiek tokių smuikų P. 
Medonis pagamino, ar brangūs, 
atsakė:

— 211. Kiekvieno kaina skirtin
ga. Pigieji kaštuoja 250 dolerių, 
brangesnieji — 400 dolerių.

—Kiek laiko, Petrai, sugaišti 
vieno smuiko padarymui?

— O... laikas labai skirtingas. Vi
dutiniškai, mažiausia, dvi savaites, 
ir daugiausia — du mėnesius.

Ir tikrai, iš Medonio rankų gimęs 

smuikas skamba nepaprastai! Jis 
yra išstudijavęs pasaulio didžiųjų 
gamybų smuikų sudėtį — vokiečių, 
italų, rusų, prancūzų... Iš visų kitų 
Petras Medonis sugebėjo paimti 
visa, kas geriausia, kad jo smuikas 
išduotų stebuklingai žavų balsų. 
Man pačiam teko matyti nemaža 
išardytų Amerikoj, Prancūzijoj, Vo
kietijoj ir kitur smuikų — tai pa
prastos dėžutės, palyginus su Petro 
Medonio darbo smuikais... Turės 
ateiti laikas, kai už smuikus su Me
donio enbleminiu įrašu bus mokama 
tūkstančiai dolerių.

Amerikiečiai muzikai džiaugiasi 
mūsų tautiečio kūriniais. Nemaža 
jo darbo smuikų dalyvavo svarbio
se parodose. Keli jo kūriniai išsta
tyti muziejuose. Spauda labai yra 
gyrusi mūsų “stradivarijų”. Visur 
pažymėta, kad šis smuikų dirbėjas 
yra lietuvis. Pagalvojau, argi mes 
savo tautietį turėtume nutylėti?

Medonis gimė Lietuvoje 1892 m. 
gruodžio 2 dienų Paliūnų kaime, 
Seirijų parap. Seinų apskrityje. Tai 
stiprus, kaip ųžuolas, lietuvis patri
otas. Suorganizavęs lietuvių vyčių 
11 kuopų Homestead, Pa., jis ne
mažų duoklę atidavė Pittsburgho 
m. vyčių organizaciniam darbui. Bu
vo aps. ir kuopos pirmininku 1913 
m.; 1919—1925 m, — LRKSA 38 kp. 
finansų sekretorius; pirmojo pas. 
karo metu ir pokario metais, kiek 
jėgos leido, dirbo Lietuvos labui: 
Tautos Fonde, Aukso Fonde, orga
nizavo viešas rinkliavas gatvėse.

Į Detroitu atsikėlė 1925 metais. 

čia tuojau įsijungė į ALRKF 4 sky
riaus veiklų: 1926—1941 m. buvo 
pirmininku. 1929—1933 m. buvo 
LRKSA finansų sekretorium, o nuo 
1933 metų — pirmininku. 1940 m. 
bolševikams okupavus Lietuvų, vi
sos trys Detroito lietuvių katalikų 
parapijos ir LRKSA kuopos parodė 
iniciatyvos ir įsteigė kovai su ko
munistais —Lietuvos laisvinimui — 
Detroito Lietuvių Organizacijų Cen
trų, kuris šiemet mini savo 20 me
tų veiklos sukaktį. Petras Medonis 
DLOC-ui vadovavo 7 metus.

Taigi, Medonis ne tik mūsų žy
mus smuikų dirbėjas, bet ir didžios 
pagarbos nusipelnęs 70 metų su
kaktuvininkas, lietuvių katalikiškų 
organizacijų veikėjas ir vadovas.

Medonio žmona — Petronėlė Vi- 
sockiutė — irgi yra patriotė lietuvė 
visuomenininke. Abu tėvai užaugi
no keturius vaikus.

VI. Mingėla

Naujos knygos
Atsiųsta paminėti

Petras Pleškevičius, Mes nešėm laisvę. 
Lietuvos Nepriklausomybės kovę savano
rio kūrėjo atsiminimai. Antroji pataisyta 
ir papildyta laida- 200 psl. Platina P. P., 
239 W. 5th St., So. Boston 27, Mass.

10 švenčių sveikinimų kortelių su vo
kais. 4 spalvotos dailininkę žiemos vaizdų 
reprodukcijos ir 6 spalvotos foto nuotrau
kos — kompozicijoj: tautiniai audiniai, lė
lės, knygos, žvakės- Išleido "Daugavas Va- 
nagi" Kanadoje. Kaina $1,25Adresas: Mr. 
J- Klekeris, 10 Garnock Avė., Toronto 6, 
Ont.. Canada.

Art Collection of the Lithuanian Francis
can Fathers Edited by Paulius Jurkus. 
Photographed by V. Maželis.. English 
translation by J. Boley. Brooklyn, 1963. 
116 psl. Dideio formato meno reproduk
cijų albumas-. Kaina nepažymėta.

Vox populi...

DAR VIENAS

Kaip malonu, kai atsiranda kas, 
kam dar rūpi daugiau negu kasdie
ninė duona!

LD rugsėjo numeryje skaitytojas 
č. Dautartas savo laiške apgailes
tavo, kaip aš supratau, kad dauge
lis mūsų rašytojų pernai vengė kų 
nors parašyti apie Maironį (ne “ven
gė”, bet nesidomėjo. Red.), o šie
met apie Karalių Mindaugų, 1863 m. 
sukilimų ir kitus mūsų visų mini
mus asmenis bei įvykius.

Klausinėjau kelius rašytojus, ko
dėl jie nesiima istorinių temų ar 
asmenų? Gavau maždaug šitokį at
sakymų: Jei nori kų teisingai apra
šyti, turi gerai pažinti tų epochų, 
kurioje šis ar kitas veikėjas gyve
no. Dabartinėmis sųlygomis to pa
daryti neįmanoma. Neprieinami is
toriniai šaltiniai, dokumentai, o mū
sų istorikai kitais darbais užsiėmę.

Nesutinku! Kam vis dar sekti 
žemaitę? Kam aprašinėti buitines 
smulkmenas? Manau, kad kaip 
man, taip ir daugumai šių dienų 
skaitytojų visiškai nerūpi žinoti, 
kaip buvo pasiūtas aprašomo veikė
jo švarkas ir kiek sagų buvo jo 
kelnėse. Mums daug įdomiau patir
ti, kų jis galvojo, kų kalbėjo, kų da
rė ir kas iš viso to išėjo! Man jau 
pradeda atsibosti tie mūsų premi
juoti ir nepremijuoti romanai, be
veik kaip taisyklė, — visi ištęsti, 
išskydę, be stiprių charakterių ir 
neužbaigti. Ar bereikia premijomis 
skatinti tokių romanų rašymų? Ar 
ne daugiau literatūrai brandinti pa- 
siektumėm, jei atsirastų paskatini
mų novelėms rašyti? Tuo padėtu
me rašytojams susikaupti tokiems 
siužetams, kurie romanui gal būtų 
per trumpi. Be to, rašytojams pa
sakotojams reikia prieauglio. Ar jis 
išaugs gamindamas romanus? Ne!

Poetų mums niekad nestigo, nes 
jie, atskirus trumpus eilėraščius 
rašydami, su laiku savaime išauga 
stiprūs. Paskatinkime tuo pat būdu 
augti beletristams — nuo mažų, bet 
dailių dalykų eiti prie didesnių. 
Gal pagaliau nutoltumėm nuo Laz
dynų Pelėdos tipo berninės-mergi- 
nės meilės ir pavainikių vaizdavi
mo? Gal greičiau sulauktum ėm 
trumpų biografinio, istorinio ir pn. 
turinio literatūrinių pasakojimų?

Pastebėjau, kad amerikiečiai turi 
vieno vardo (Pulitzerio) premijas, 
kurios skiriamos už įvairių žanrų 
kūrinius — už romanų, poezijų, bio
grafijų, reportažų, dramų... Mūsų 
Kultūros Taryba tuo keliu pasinešė, 
bet labai aukštai šovė: keleriopų 
menų premija po 2 tūkstančius. Ir 
kasmet bus parenkamas veikalas 
kurios nors kitos srities — litera
tūros, dailės, muzikos... Kokie Sa
liamonai galės neklaidingai pasaky
ti, kad rankrašty tebesųs muzikos 
kūrinys vertesnis dviejų tūkstančių, 
negu Katiliškio jau išleista beletris
tikos knyga? Arba kodėl tas daili
ninkas, kuris išstatė savo kūrinius 
apžvalginėj parodoj vertesnis už 
anų, kuris surengė savo vieno ap
žvalginę parodų? Metai visam pa
sauly priimtas geras saikas. Kas 
tais metais geriausio ar svarbiau
sio padaryta, kitais metais gali būt 
žymiai nukonkuruota. Kam tų anks
tyvesnį skriausti, o laukti ateinan
čio? Įvertinkime ir atžymėkime vi
sų menų vienų metų kūrėjus, jei 
turime noro ir pinigų! S. M-lis
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KNYGOS IR AUTORIAI
PIRMOJI POEZIJOS PLOKŠTELĖ 

LIETUVIŠKAI

Ką, tik pasirodė rinkoje Stasio 
Santvaro ir Antano Gustaičio įskai
tyta lyrinės ir humoristinės poezi
jos plokštelė. Abu autoriai skaito 
po 14 eilėraščių ir užima maždaug 
po 20 minučių. Stasio Santvaro 
pusėje yra šie dalykai: 1. Medis už 
miesto kaminų, 2. Lietuva, 3. Saga, 
4. Pirštai, 5. Tu graži, 6. Lyg Zuzie 
Wong, 7. Saulės rožė, 8. šauksmas 
j saulę, 9. Kleopatra, 10. Mylima, 
11. Margarita, 12. Kas tu esi, 13. 
žmogus ir 14. Kalendorius. A. Gus
taičio pusėje yra ši dalykai:1. Stab
meldiškoji maldelė, 2. Tuščios pa
stangos, 3. Už rojaus vartų, 4. Ma
žoji kryžkelė, 5. Op, op, kas ten, 
Nemunėli, 6. Bendrai, 7. Nostalgi
ja, 8. Didžiosios valandos, 9. širdies 
auka, 10. Pavasario simfonija, 11. 
Gvazdikėlis, 12. Moteriškai, 13. Oh 
Boy ir 14. Absoliučiai tobulai vis
kas eina atbulai.

Literatūros kūrinių skaitymas pas 
mus grynai literatūros vakaruose 
arba paįvairinant koncertų progra
mą., yra žinomas nuo pirmojo Ne
priklausomybės dešimtmečio. Iš 
vyresniųjų rašytojų gal tik vienas 
Maironis nebuvo skaitęs savo kūri
nių viešai, publikai; scenoje ir per 
radiją yra skaitę ir Jakštas, ir Pu
tinas, ir Vaičiūnas, ir Sruoga, ir 
Binkis, ir Vaitkus, ir Kirša... nekal
bant apie jaunesniuosius, kaip J. 
Aistis, A. Miškinis, S. Santvaras. 
Lietuvos radijofonas, skaičiusius jo 
programose, yra mėginęs užrašyti 
į plokšteles ir vėliau pakartoti. 
Taip, pvz., A. Jakštui mirus, per ra
diją duotas jo balsas. Tos plokšte
lės buvo radijofono archyve ir per 
okupacijų metus vargu ar išsilaikė.

Girdėdami šiandieną rašytojų ir 
aktorių įskaitytus savo ar klasikų 
kūrinius kitomis kalbomis, labai pa
sigedome savųjų. Plokštelė, žinoma, 
yra didesnis liuksusas, negu kny
ga, ji dėl brangumo mažiau kam 
prieinama, be to, jos, kaip knygos, 
nepanaudosi be aparato, kuriuos 
dažniausia turi šokių ir pramoginės 
muzikos mėgėjai, rečiau rimtų kla
sikinių kūrinių mylėtojai. Bet gyve
nimui vis labiau darantis mechani
zuotam, sprendžiasi ir ši problema. 
“Milžino paunksmės” ir kt. lietu
viškų plokštelių pasisekimas duoda 
vilčių, kad ir literatūros “gyvasis” 
žodis bus perkamas ir klausomas. 
Juoba, kad pirmieji autoriai nenu
gąsdins klausytojo, nes ir Santva
ras ir Gustaitis yra geri žodžio 
“sakytojai”. Jei Santvaro lyrika 
kam būt per vienoda, ištisai vienos 
nuotaikos, tai jo balso švarumas, 
aiškus žodžio ištarimas ir artis

tiškas skaitymas bus įdomu išklau
syti bei pasigrožėti ir šiaip jau ne
ypatingam poezijos mėgėjui. Gaila 
tik, kad S. S. savo repertuarą per
krovė “erotinėmis” eilėmis, jeigu 
iš viso tuos dalykus apie moters 
grožį, nepastovumą, ar širdies žie
mos metu šaukimą “pavasario mer
gelės” būtų galima pavadinti eroti
ka. O panašiais motyvais skaitomi 
bent 8 dalykai. Norėtųsi, kad poe
tas Santvaras būtų davęs geriausių 
savo eilėraščių antologiją, į kurią 
įeitų Marių paukštis, Atidari langai, 
Rudenio duona, Vabalėlis. Kalėdų 
rytas, generole, Credo, Palikimo žo
džiai ir pn. Bet geriausiuose plokš
telės eilėraščiuose, kaip Medis, Ka
lendorius, Lietuva — Santvaras 
byloja visu savo talentu, nors ne
pasakytume, kad ir moters motyvų 
eilėraščiuose nebūtų pasigrožėtinų 
vietų.

Gustaitis, apvažinėjęs beveik vi
sas JAV lietuvių kolonijas, kai kur 
po keletą kartų, kai grynajai lite
ratūrai klausytojų ausys ėmė ap
kursti, vis dar tebėra laukiamas, 
klausomas ir mėgiamas. Gustaitis 
randa formą ir toną gyvenimo, veik
los ir net asmenines blogybes ar 
ydas taip “apdainuoti”, kad klausy
tojų nepapiktina ir, svarbiausia, ne
užgauna jų ambicijos, nes daugelį 
juodų darbų autorius prisiima sau. 
Toks šmaikštus sąžinės pakuteni- 
mas, kol jis nepersūdomas ir ne
virsta į groteską, klausytojui suke
lia šypseną, iššaukia juoką ir pa
lieka pasitenkinimą, kad kažkam 
“anam” gerai užvažiavo!

A. Gustaičio prokštelės programa 
sudaryta įvairi, apimanti visas jo 
liestas sritis ir keltus motyvus. Jo 
skaitymas lankstus, šmaikštus, su 
tam tikra balso ironija, gerai mo
duliuojamas (nors vietomis jaučia
mas prikimimas).

Tarp skaitomų dalykų muzikos 
intarpas sukomponavo ir paskambi
no komp. J. Gaidelis.

Summa summarum — reikia pa
girti autorius ir leidėją J. Karvelį, 
kad ėmėsi tokio neištirto biznio. 
Sėkmės pirmiesiems “žodžio saky
tojams” ir laukiame naujų autorių, 
ir aktorių (H. Kačinsko su Donelai
čio Metais, Baranausko Šileliu ir 
k.). (j. br.)

— Lietuviai rašytojai vokiškame 
XX amžiaus rašytojų leksikone. Jo 
autorius yra H. Ruediger, išleido 
Francke Verlag, Bern und Muen- 
chen. Vardas “Kleines literarisches 
Lexicon”. Du tomai. Antrame tome: 
Autorenlexikon des 20 Jahrhun- 
dert, yra aptariami šie septyni lie
tuvių rašytojai: Vydūnas, M. Gus
taitis, J. Baltrušaitis, A. Vienuolis, 
V. Krėvė, B. Sruoga ir Mykolaitis- 
Putinas. Apie lietuvių literatūrą ži
nias suteikė dr. Rudolfas Karmann, 
gyvenąs Nuernberge, Vokietijoje.

— Londone išleistas gražus pa
saulio pasakų rinkinys “Once long 
ago”, kuriame yra ir lietuvių pasa
ka “Trys princai”. Knygos redak
torium pasirašo R. L. Green. Gol
den Pleasure Book serijos knyga 
yra didelio formato ir gražiai ilius
truota.

— Manyland Books leidykla, va
dovaujama Stepo Zobarsko, New 
Yorke išleidžia Vinco Krėvės apy
sakų rinkinį angliškai.

METŲ PABAIGA, GERBIAMIEJI, verčia mus padaryti širdies 
ataskaitą.

Mes mintimis perbėgame per praeitus metus atsiskaitydami iš 
įvairiu įgytų palaimų ir, įeigu mūsų ataskaita parodo, kad mes tu
rime draugų ir draugingi su kitais esame, drąsiai galime tvirtinti esą 
turtingi. Tat ir projektuodami mūsų sekančių 1964 metų planus, 
mes žinome, kad mūsų vyriausias tikslas yra įsigyti dar daugiau 
draugų, kurių turėdami, jausimės laimingais ir turtingais.

Mes gi — Marijona ir Juozas — jaučiamės laimingais ir turtin
gais, nes turime didį skaičių draugų, su kuriais ir ateity manome 
palaikyti širdingus, draugiškus ryšius.

Taip manome ir jaučiame ne tik Kalėdų ir Naujųjų Metų sulau
kus, bet per ištisus praeitus metus.

Kalėdų ir Naujųjų Metų Šventės mums suteikia galimybės iš
reikšti mūsų jausmus savo draugams.

Ir todėl siunčiame Jums mūsų Kalėdų ir Naujų 1964 metų 
linkėjimus.

T. J. BACHUNAS, 
Sodus, Mich., U.S.A.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI
JOS GROŽINĖS LITERATŪROS 

PREMIJOS MECENATAI

ir šiais metais numatomi surinkti 
iš Los Angeles lietuvių. Be $100, 
kuriuos paskyrė L. Bendruomenė, 
ir antro šimto, kurį yra pažadėjusi, 
jau gauta ir poros asmenų pažadai.

Po naujų Metų bus paskelbta jury 
komisija. Leidėjus ir autorius LRD 
valdyba kviečia sekti spaudoje, kur 
bus sudaryta jury komisija ir ko- 
kiuo adresu siųsti premijos kandi
datūrai knygas. Premija skiriama 
už geriausią metų grožinės literatū
ros veikalą, išleistą bet kuriame 
laisvojo pasaulio krašte.

— Theodore S. Thurston išleidžia 
“Comparative Philology and an 
Outline of Lithuanian Grammar”. 
Vol. II. Tai labai geras veikalas apie 
lietuvių kalbą, jos kilmę, jos reikš
mę kalbotyrai. Knyga pasirodys 
šių metų gale ar 1964 pradžioje. Už
sisakyti pas leidėją: William-Fre
derick Press, Ine., 55 E. 86th St., 
New York 28. N. Y., arba pas au
torių: Theodore S. Thurston, 103 
W. 16th St., Rolla, Missouri.

šio veikalo ištrauka buvo spaus
dinta LD žurnale ir susilaukė labai 
gyvo atgarsio — iš įv. angliškų mo
kyklų gauta užsakymų studentams. 
Jo atspaudą padarė J. J. Bachunas 
ir taip pat daugeliui išsiuntinėjo.

— Vasario 16 gimnazijos lietuvių 
k. ir literatūros mokytojas Stepas 
Vykintas, naudodamasis naujausia 
lituanistine medžiaga, paruošė spau
dai “Lietuvių kalbos rašybos žiny
ną”. šį reikalingą lituanistinėms 
mokykloms, tėvams ir jaunimui va
dovėlį leidžia “Aušros” leidykla Vo
kietijoje. Pirmoji laida bus rotaci
nė. Bus išleista tiek, kiek bus iš 
anksto užsiprenumeravusių. Kaina 
<P

Leidykla norėtų 100 egz. padova
noti Vasario 16 gimnazijai ir prašo 
mecenatų, kurie apmokėtų vieno 
ar daugiau egz. išleidimą. Mecena
tų pavardės bus įrašytos į vadovėlį. 
Rašytojas K. S. Karpius jau paža
dėjo dalį mecenuoti.

Užsakymus su pinigais, čekiais ar 
tarpt, pašto kuponais siųsti adr.: 
Stp. Vykintas, 684 Lamperthheim- 
Huettenfeld, Viernheimerstr. 39. 
W. Germany. Europe.

— Rašyt. Algirdas Landsbergis, 
gyvenąs New Yorke, lankėsi Lon
done, kur dalyvavo PEN Klubo po
sėdyje, ir Paryžiuje. Landsbergis 
yra PEN leidžiamo žurnalo Arena 
redakcijos narys; dramos numery
je jis redagavo lietuvių skyrių.

DAILĖS PARODOS

-— Adomas Galdikas paskutiniuo- 
laiku surengė 3 parodas: rugsėjo 
28-29 Baltimorėje, spalio 13-15 Cle- 
velande ir lapkr. 27 — gruodžio 8 
Chicagoje. Clevelande parduota pa
veikslų už daugiau kaip $10000; di
džiulį pasisekimą paroda turėjo ir 
Chicagoje — spauda skelbia, kad 
iš 43 išstatyt darbų iki uždarymo 
parduota daugiau kaip 30 darbų 
(nuo $500 iki $1000 už paveikslą). 
Dailininko paveikslai semi-abstrak- 
tiniai arba abstraktiniai. Įsigydami 
šio stiliaus kūrinius, matome, lie
tuviai pasisako už naujausią meno 
kryptį. Tuo pabrėžiamas ir dail. A. 
Galdiko talento pripažinimas.

— Lapkr. 16-17 Baltimorėje Lietu
vių salėje įvyko dail. A. Tamošai
tienės kūrinių paroda. Katalogo žo
dį parašė Jonas Aistis. Lankytojai 
įsigijo audinių, kilimų ir paveikslų.

— Lapkr. 17—24 Čiurlionio gale
rijoje vyko dail. VI. Vaitiekūno, J. 
Mieliulio ir A. Petrikonio tapybos 
darbų paroda. Buvo išstatytas 51 
paveikslas. Nemažai nupirkta. Be 
to, dailininkai gavo nauų užsakymų.

— Lapkričio 22 — gruodžio 15 d. 
Chicagoje vyko dail. Tado Sparkio 
paveikslų paroda. Dailininkas yra 
realistinės krypties. Kai kurie jo 
paveikslų vardai; Lietuviška sody
ba, Birštono alėja, Pakelės berže
liai, šienapiūtė, Rugiai ir pn. Lie
tuvių Auditorijoje buvo išstatyta 
50 darbų.

— Portretistas K. Žilinskas buvo 
surengęs savo darbų parodą Cleve
lande, Čiurlionio ansamblio namuo
se. Gavo naujų užsakymų.

— Čiurlionio galerijos Chicagoje 
vadovybės teigimu prieš 10 metų vi
sose galerijoj vykstančiose pardo- 
se per metus parduodavę apie 50 
sose galerijoj vykstančiose padodo- 
ta iki 250. Eilės laukia 12 naujų už
sakytų parodų, šiuo metu vyksta 
Liet. Dailininkų dr-jos paroda, ku
rioje dalyvauja 20 dailininkų.
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ties blaškymasis po svetimas pa
danges, kai prieš jo akis atsidarė 
žymiausių meno muziejų durys, kur 
buvo progos išvysti garsiuosius me
no istorijoj minimus kūrinius, o 
taip pat ir naujojo, ši dienų laiko
tarpio, srovių raidų bei jos vysty
musi.

0 o o

Dail. Murinas, sužavėtas didžiųjų 
meistrų darbais, pats su didžiausiu 
užsispyrimu pasinėrė į gilias studi
jas. Jei ne tūkstančius, tai šimtus 
eskizų, etiudų, kompozicijų metė 
į šalį, nes visos tos studijos dar ne
patenkino dailininko.

Bronius Murinas LAIVŲ PRIEPLAUKA / Harbor, 1961 
St. Anthony Banko, Cicero, Ill., nuosavybė.

« » «

Nors keista, tačiau reikia pripa
žinti, kad tuos pirmuosius, reikš
mingus laimėjimus pastebėjome ne 
mes patys, o kitataučiai. Mes pama
tėme, kai amerikiečiai paskelbė sa
vo spaudoje. Tie laimėjimai buvo 
ne kas kita, kaip meno premijos, 
kurių tarpe net kelios pirmosios. 
Bronius Murinas per paskutinįjį 
dešimtmetį dalyvaudamas apie 30 
įvairiausių dailės parodų jau spėjo 
įsigyti rimto subrendusio tapytojo- 
akvarelisto vardų.

* «

GAMTOS GROŽIO IEŠKOTOJAS 
jūroje kopose, žydinčiuose soduose, gėlėse

Akvarelisto Broniaus Murino menine raida

J. Pautienius

Bronius Murinas Pavasario nuotaikos / Mood of spring

Jei Lietuvos meno mokyklos pro
fesoriai savo meninę pasaulėžiūrą 
turėjo progos formuoti Maskvos, 
Krokuvos ar Miuncheno akademijo
se ir muziejuose, tai jų auklėtiniai, 
Nepriklausomos Lietuvos dailinin
kai, tomis privilegijomis negalėjo 
pasinaudoti. Jie turėjo tenkintis 
savo mokytojų teikiamomis žinio
mis, daugiausia teoretinėmis, nes 
tada dar neturėjome nei savų gale
rijų, meno muziejų, o taip pat trū
ko meno literatūros ar kitų studi
joms padedančių priemonių.

Tiktai baigusieji ir kiek daugiau 
mene pasireiškę, buvo atrenkami ir 
siunčiami pasaulio meno centran 
Paryžiun savo žinias bei akiratį 
praplėsti bei pasitobulinti. Prie to
kių priklausė ir Bronius Murinas. 
Bet 3-jų metų studijos Paryžiuj dar 
nebuvo pakankamas akstinas su
formuoti savai meninei pasaulė
žiūrai, nes grįžęs iš Paryžiaus Mu
rinas įsitraukė į pedagoginį darbų, 
o tapybai tegalėjo skirti tik likusį 
poilsio laikų.

o e o

Nors ir būdamas pedagoginio dar
bo užimtas, Bronius Murinas akty
viai dalyvavo meno gyvenime ir jo 
kūrinių matydavome daugelyje lie
tuvi dailės parodų. Tiesa, tada dai
lininkas dar nieku neišsiskyrė iš 
kitų savo jaunųjų kolegų. Tuo metu 
jų profesoriai, kaip akvarelistas K. 
Šklėrius ir kt. buvo pačiame savo 
kūrybos žydėjime. Bet atrodo, kad 
ir iškilaus akvarelisto K. škleriaus 
grynai impresionistinėje dvasioje 
sukurti darbai Murino nepatenkino. 
Nors ir negalėdamas atsidėti vien 
meno studijoms ir kūrybai, jaunasis 
dailininkas svajojo save išsakyti 
savitai. Praėjo ketvirtis amžiaus, 
kol jo pasirinkimas impresionisti
nėje dvasioje spręsti spalvines pro
blemas jau tik Naujajame Pasauly
je atsiskleidė gražiais kūrybos žie
dais. Be abejo, daug padėjo ir trem

Jei pas kai kuriuos dailininkus 
galima įžiūrėti tam tikrų pedantiš
kumų ir tikslumų piešinyje ar spal
viniame išdėstyme, kur justi mate
matiškas apskaičiavimas, paremtas 
akademinėmis tiesomis, tai viso to 
nerasime Murino darbuose. Jis sa
vo mėgiamoje, akvarelinėje tapy
boje, spalvines problemas sprendžia 
iškart drųsiais ir laisvais teptuko 
pobraukiais, kas paryškina jo dar
bus ir kuo jis atpažįstamas savo 
kūriniuose.

Dailininkas Bronius Murinas
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Bronius Murinas MERGAITĖ SU RAUDONA SKEPETA 
Girl with red scarf. Water color

NAUJA LIETUVIŠKA ŠOKIU PLOKŠTELE 
C-

DAINUOJA VANDA STANKUS

Kai stebi Murino akvareles, ar tai 
būtų upelių šlaitai, paskandinti še
šėliuose, ar medžių tankmėje pra
simušusi saulės prošvaistė, ar aud
ringas pajūris su vingiuotomis ko
pomis, ar, pagaliau, dailininko mė
giami žydį sodai, visur juose jausti 
dailininko pastangos, kad ir papras
čiausiuose gamtos kampeliuose su
teiktų žiūrovui užslėptų gamtos 
grožį.

Br. Murinas
Lelijos / Lilies

Akvarelė

Ir tikrai, Murino nesudėtingi, ne
perkrauti, bet spalvingi kūriniai 
traukia žiūrovų kiek ilgiau stabte
lėti ir įžvelgti jų nuotaikas bei niu
ansus. Tenka pridurti, kad dailinin
kas, pasilikdamas ištikimas savo 
pasirinktoje impresionistinėje sro
vėje reikšti savo kūrybinius polė
kius, ieško naujų pasisakymo būdų, 
net priartėdamas iki abstraktinių 
formų savybių.

Per daugiau kaip 12 savo kūrybos 
met Amerikoje Murinas padarė visų 
eilę puikių akvarelių, kurių keletas 
yra Čiurlionio galerijoje Chicagoje, 
pas daugelį meno kolekcionierių, 
kai kuriose įstaigose, bankuose ir 
pas privačius dailės mėgėjus.

a a

Apie dailininkų Murinų įvairio
mis, ypač asmeninių parodų, progo
mis yra rašę visa eilė mūsų daili
ninkų, kaip Augius, Vizgirda, Šilei
kis, Kaupas, Mieliulis ir k., pabrėž
dami jo tapybinį bruožų ir iškelda
mi jį, kaip akvarelistų. Tačiau nė 
vienas jų neprisiminė, kad dailinin
kas geriausius savo paveikslus su
kūrė įkopęs į šeštųjų savo gyveni
mo pakopų. Tai kaip tik ir patvir
tina, kad amžiaus riba nėra lemia
mas kūrybos terminas.

| Štai jau turime trecią ilgo grojimo Vandos Panavaitės Stankuvienės 
= įdainuota šokiu ir pramoginės muzikos plokštelę “Sutemų garsai”. 
I Netrukus pasirodys tos pačios daininkės angliškai Įdainuota plokš- 
J telė “European Favorites”.
| Vanda Panavaitė, prieš ištekėdama už inž. statybininko Jono Stan- 
1 kaus pasireiškė kaip scenos aktorė, turinti puikų, šiltai skambanti 
| balsą. Be to, ji buvo pasižymėjusi ir poezijoje: garsioji partizanų dai- 
| na “Aš verkiau parimus...”, kurią liet, ansamblis Įtraukė Į savo reper- 
| tuarą, yra V. Panavaitės parašyta. Poetiniai gabumai jai padeda ir 
| dabar, rengiant šokių plokšteles — daugelis tekstų yra jos pačios pa
ll rašyti su literatūriniu skoniu ir parinktais jautriais žodžiais.

Vandos Stankuvienės Įdainuoti šokiai — valsai, tango, cha-cha, net 
j polka — skamba maloniai ir pagaunančiai; žodžiai ištariami aiškiai, 
B taip kad sekant ritmą, kartu norisi sekti ir kartoti dainos žodžius, 
| prasiveržiančius pro melodijų žavėsi. Stankuvienės lietuviškos plokš- 
B teles drąsiai konkuruoja su geriausia kitų tautų pramogine muzika.
■ Šiuo tarpu ji yra vienintelė tos rūšies interpretatorė, toli pralenkusi 
| lietuviškai dainuotus šlagerius.

Dainas palydi geras Bobby Christian orkestras ir jo trio. Plokštelė 
| Įrašyta BCA komanijos, ir tai rodo jos tobulumą.

A. St.
SUTEMŲ GARSAI.
Plokšteles turinys: I pusė — 1. Nakties padangėje, valsas; 2. Sva- 

| jone, rumba; 3. Joninių vabalėlis, cha-cha; 4. Nuostabi naktis, foks.; 
| 5. Orchidėjos mėnesienoje, tango. II pusė— 1. Rymau po beržais, 
1 angį, valsas; 2. Apkabink mane, tango; 3. Tik nežinau, cha-cha; 4. 
Į šviesiam mėnulio take, tango; 5. Kas iš to, polka.

Išleido ir platina “Aidas”: 7203 S. Western, Chicago 36, Illinois. 
H Telef.: GR 6-2800. Mono — $6. stereo — $7.

Anksčiau Vanda Stankuvienė yra Įdainavusi šias plokšteles:

ROŽES IR TYLŪS VAKARAI
AR PAMENI?

Be to, jos įdainuotos dvi trumpos plokštelės: KAM GI LIŪDĖTI
■ lietuviškai ir" CIELITO LINDO LA CUMPARSITA, angliškai.
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PAVYDAS / Irena Joerg

Atkelta iš 9 psl.
— Niekis, aš pati esu kalta, tai, 

matyt, vynas, turintis staigmenų, 
kaip jau jūs sakėte.

— Jūsų šventėje visos staigme
nos — ne nuodėmė...

Kažkas kalbėjo apie svetimų troš
kimų supratimų. Pro šalį šokdama, 
ji girdėjo Rimo atsakymų: “Ilgesio 
išsipildymas yra viena iš gražiausių 
malonių...”

— Yra ir kita teorija, — šūktelė
jo Giedrė. — Dėkingumas ir tvarka, 
ne tiesa, mielasis? — Dabar ji taip 
stipriai pažiūrėjo į Rimo akis, kad 
šis, nustebęs, nuraudo. Tik Sigutė, 
lyg nieko negirdėjusi, ir toliau žai
bavo akimis j visas puses. Giedrės 
neapykanta augo, lyg tas upelio 
vanduo, kurs, iki šiol ramiai plau
kęs, artinosi prie staigios uolos ne
sulaikomai nukristi į bedugnę.

Koks palengvėjimas, tasai pasi
baigęs šokis! Atsiprašiusi, ji vėl 
prasivogė iš svečių tarpo. Kad tik 
viskas greičiau pasibaigtų! Toji 
kančia! Ir kambarių kaitra beveik 
smaugianti. Prieškambary buvo vė
siau. Dabar ji pavydėjo vaikams 
gilaus miego: jokio rūpesčio, jokio 
nusivylimo, jokio skausmo. O ji, 
štai, tokia silpna savo menkys
tėje. Lyg tarp milijonų vienintelis 
apleistas žmogus, nuskriaustas be 
priežasties ir be teisės. Ach, tik 
valandėlę susikaupti, tik vėl su
rasti save!

Keletu kartų apsisukusi, vėl at
sidūrė tarp kabančių svečių paltų 
— prie tų kailių... Akimirkai ji pa
slėpė juose veidų, švelnūs minkš- 
tutėliai kailių plaukai kuteno įkaitu
sius skruostus. Akys užsimerkė, ir 
rankos žemyn pakibo. Kam gi Sigu
tei jo reikėjo? Juk ji galėjo puoštis 
kaip įmanydama. Brangių kailių 
turėjo net keletu. Draugas taip pat 
jų lepino. Ir Rimas...

Apsvaigusi širdis ėmė smarkiais 
dūžiais čaižyti krūtinę. Ne! Ji gi 
negali taip sau, be jokio pasiprieši
nimo, jo netekti. Ach, kad ji bent 
kų nors galėtų padaryti! Išsikalbė
ti, išsiaiškinti. Durys prasivėrė. Ji 
atšokusi įsmuko į vonios kambarį. 
Girdėjo Sigutės skardų juokų, o 
prieš veidrodį jai sumirgėjo eilė 
buteliukų. Odekolonu suvilgius de
gančių kaktų, staiga sudrebėjo. O 
kad taip bent vienintelį kartų gyve
nime pavirsti į kokį niekšų... viskų 
pamiršti... ir tik vienai trumpai va- 
landėeli apsvaigti b 1 o g y b e... ir 
tik tų vienintelį kartų gyvenime ne
galvoti! O tais kailiais Sigutė te
gul nesidžiaugs! Rimo išrinktais 
kailiais! Ach, koks vis dėlto biau- 
rus ir kartu saldus būtų kerštas!.. 
Taip. Ji atkeršys. Atkeršys! Tik 
vienintelį kartų gyvenime.

— Giedre, kur tu?
Rimo balsas jų išgųsdino. — Ar 

tau negera, Giedrut?
Išbėgusi iš vonios kambario nu

sijuokė.
— Man nieko, labai linksma... Tik 

vaikų pažiūrėjau... ar kartais nepa
budę...

— Nebijok, žiūriu ir aš.
“ Į Sigutę” norėjo balsu rėkti, 

bet tik sumurmėjo:
— Grįžk prie svečių, mes gi nega

lime abu...
— Na, gerai.
“Tais kailiais ji nesidžiaugs. Tik 

vienų kartų gyvenime — men
kystė!”

Giedrė įbėgo atgal į vonios kam
barį ir ilgai neieškojo. Tasai kre
mas gulėjo tarp muilo ir odekolo
no. Moderniškas plaukų pašalini
mas, bespalvis ir be jokio kvapo. 

Neseniai viena firma buvo atsiuntu
si reklamos tikslais. Giedrė norėjo 
ant savo kojų išmėginti, bet pamir
šo. Dabar laikė rankose dar naujų 
tūbų, kaip kokį išganingų ginklų sa
vo baisiai neapykantai nugalėti. 
Ims tų kremų ir įtrins kailių nuga
rų... Ne, ne, ne visų nugarų — tik 
vietomis. O gal ir priekyje? Ne, 
užteks! Tik nugarų ir rankoves... 
Sigutė tik rytoj pastebės, kai tų 
kailių minkšti plaukai iškris pluoš
tais, vos jai pajudėjus... Sigutei bus 
didelis nuostolis, bet kas tai tur
tuolei pinigai! Rimo išrinktais kai
liais tenesipuošia! žinoma, Sigutė 
pakels skandalų kailių krautuvėje, 
ir gal reikės net liudininkų kviesti. 
Bet ji, Giedrė, visų neapykantų, vi
sų savo skausmų tuo kremu ištrins. 
Argi ji, apgautoji, neturėtų teisės 
tokiai blogybei?

Iki šiol ramus upelio vanduo pa
galiau pasiekė uolos kraštus.

Po to ji buvo labai vikri, labai 
pralinksmėjusi ir pilna pasitenkini
mo. Apstatė vynų ledais, iš naujo 
ragino svečius gerti, o ir pati gėrė 
ir juokėsi. Tokių linksmų Rimas 
jau seniai jų bematė. Bet tegul, juk 
tai jos gimtadienio šventė.

Gerokai po vidunakčio pradėta 
galvoti apie namus. Giedrė tuoj pa
siūlė padaryti juodos kavutės. Kele
tas svečių turėjo ilgokų kelio galų, 
tai “juodoji” išblaivins.

— Aš tau padėsiu,—pasisiūlė Si
gutė.

Bet kur tau! Giedre net išsigan
do. Tai tik kelių minučių darbas.

Atsiprašiusi, ji įsmuko į vonios 
kambarį, griebte sugriebė kremų ir, 
naujos neapykantos pagauta, puolė 
prie kailių.

Po to įmetė tuščių tūbų į liekanų 
kibirų ir, nusiplovusi rankas, paruo
šė svečiams stiprios kavos. —

Pati paskutinė, žinoma, norėjo 
atsisveikinti Sigutė. Matyt, jai 
kiekviena valandėlė, praleista prie 
Rimo, yra brangi. Ir koks dar jos 
apgaulingas rūpestingumas! Tegul 
Giedrutė buto netvarkanti, rytoj 
ji atsiusianti savo tarnaitę stiklams 
plauti. “Giedrutė šį vakarų buvai 
tokia įdomi. Giedrute, tavo kulina
rijos menas — vienkartinis. Giedru
te, tu moki švęsti!”

Sigutės draugas inžinierius savo 
didžiulį vilnonį šalikų užmetė Sigu
tei ant pečių: “Kad neperšaltumei 
iki automobilio”...

Giedrė nervinosi. Jau pats laikas 
kad draugas ar Rimas paduotų jai 
kailius... Bet Rimas tik stovinėjo 
prieškambaryje ir šypsodamasis se
kė, kaip Sigutė prieš veidrodį tai
sėsi šiek tiek išdraikytų frizūrų.

Giedrė neiškentė. Puolusi drabu- 
žinėn atsargiai nukabino kailius ir, 
prieš save juos laikydama, nepa
prastai švelniai tarė:

— Tavo nauji kailiai, Sigut, be
veik būtumėm pamiršę...

Dabar Sigutės įkaitęs veidukas 
nušvito, kai ji šelmiškai juokdama
si kalbėjo:

— Tau jie patinka, Giedrute, ne 
tiesa? Kaip puiku! — Ji suplojo 
rankomis, kad net apyrankės su
žvangėjo. — Tai, reiškia, mudu su 
Rimu tinkamai išrinkome. Tik pa
manyk, tie kailiai pasiliks čia... tai 
tavo gimtadienio dovana... Mes visi 
kartu sugalvojome tau šitų staig
menų, ne tiesa?

Ji kreipėsi į savo besišypsantį 
draugų ir kalbėjo toliau:

Rimas jau seniai manęs teira
vosi, kuo galėtų padaryti tave lai
mingų tavo trisdešimtajame, o ka
dangi tu man retkarčiais paminė
davai tų kailių šiltumų, tai aš ir

Kaip atrodo

BRAZILIJA IŠ ORO IR IŠ VIDAUS
Brazilijoje, kaip ir kitose Pietų 

Amerikos valstybėse, gyvena daug 
mūsų tautiečių, kuriems paskutiniu 
laiku pasidarė labai nesaugu... Ko
munistų pogrindis kiša galvas į vir
šų pernelyg jau įžūliai, ir niekas ne
gali pasakyti, kokia valdžia bus tau 
atsikėlus kitų rytų. Nemažai lai
mingesniųjų iš Venezuelos ir kt. jau 
pasiekė šiaurės Amerikų, o kiti ne
ramūs laukia eilės.

Gavome iš mūsų bendradarbio 
Jurgio Normanto Rio de Janeiro 
laiškų, kuriame jis tarp kitko ra
šo:

...Buvome tik 5 minutės iki dik
tatūros, nes valdžia pareikavalo Iš
imties Stovio, atitinkančio lietuviš
kų Karo Stovį, o jos planuose buvo 

patariau...
— Ir padėjo nupirkti, — įsiterpė 

Rimas: — mat, aš apie tai jokio su
pratimo...

— Leisk dar pastebėti, brangioji, 
— vėl nutraukė jį Sigutė, — kad 
toji brangi dovana yra mūsų Rimu
ko antvalandžių auka. Jis sakė: 
“kai visi svečiai išeis, perduosime 
Giedrutei. Rimas, matyt, tik su ta
vim viena nori atšvęsti... Taigi, 
brangieji, jau pats laikas mums 
namo. Geros jums nuotaikos...”

Irena Joerg — po praėjusio karo 
išaugusi lietuvių beletriste. Pirmoji 
jos knyga buvo karo meto romanas 
“Taika ateina į slėnį”, kurį mūsų 
spauda sutiko palankiai, autorę ver
tindama kaip naujų epinę kūrėjų. 
Pernai Nida išleido jos novelių ir 
apsakymų rinkinį, vardu “Laimės 
ieškotojai”, kur autorė pasirodo 
(apsakymuose Vengriškoji Madona 
ir kit.), kaip akyli gyvenimo ste
bėtoja, stiprių charakterių kūrė
ja, stilių paįvairinanti lengva iro
nijos ir humoro doze.

šiuo metu rašytoja Irena Joerg 
gyvena Austrijos Tirolyje.

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ, 

VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
Furniture Center, Inc.

Vietinių ir importuotų baldų prekyba.

Baldai siunčiami į visų Amerikų ir už jos ribų.

MARQUETTE PARKE 
‘>211-6219 So. Western Ave. PRospect 8-5875

CHICAGO, ILLINOIS
3207 So. Halsted St. Victory 2-4226

Edward Bros. Colonial Mortuary
1000 Venice Blvd. 

labai greitai išvaikyti Kongresų ir 
įsteigti socialistinę respublikų. Bet 
ne veltui vietinė liaudis sako, kad 
“Dievas yra brazilas”. Jis apsau
gojo (kaip ilgai — nežinia) šį kraš
tų nuo kruščiovikai-castriškopero- 
nizmo. Sukilus visai spaudai, prezi
dentas atsiėmė iš Kongreso karo 
stovio paskelbimo prašymų... Dole
ris buvo pašokęs liki 1,250 kr. Da
bar po truputį vėl krenta, žinoma, 
brazilai mano, kad ir raudonam re
žimui čia įsigalėjus, Maskvos va
lia tuč tuojau nepasireikštų, nes 
brazilai esu dideli individualistai ir 
kraštas per didelis... Bet ar ne taip 
manė ir kubiečiai, nusikratydami 
diktatūros?..

Yra žmonių, kurie mano, kad Bra
zilija yra laimingas kraštas, kuris 
valdos! ypatinga santvarka — anar
chija. “Brazilija — pavyzdys pasau
liui”, tokia antrašte indų profeso
rius Ala-ind-din-Mohamedo, kuris 
studijų tikslais 30 dienų viešėjo 
Brazilijoj, grįžęs į Bombėjų parašė 
ir išspausdino universiteto leidiny 
“Monitor Mercantil” straipsnį. Mo
hamed prieina išvados, kad Brazi
lijos valdymo sistema yra anarchi
ja. Jis pabrėžtinai prašo nepainioti 
dviejų skirtingų sųvokų — anarchi
jos ir netvarkos — kas neturi nieko 
bendro. Profesoriaus įsitikinimu, 
“anarchija yra aukščiausia sociali
nio sugyvenimo forma.” Anarchi
jos sistemoj nesu vyriausybės, nesu 
kas įsako, vykdomos nusistovėjusios 
taisyklės, ir visa einu daug geriau, 
kaip ginklo jėga paremtose dikta
tūrose.

“Brazilija didumo kaip Europa, — 
rašo profesorius Ala-ind-din-Moha- 
medo, — su 70.000.000 gyventojų 
neturi valdžios, tikriau pasakius, 
turi dvi valdžias, bet nė viena jų 
nevaldo. Nepaisant to, visa eina 
gerai ir visi jaučiasi laimingi ir 
linksmi. Prezidentas, ministerial, 
senatoriai dėl valdžios dvylipumo 
neturėdami kų veikti, valdiškais 
lėktuvais skraido tarp stiklinės

Richmond 9-8281
Lietuvis Laidotuvių 

Patarėjas 
ADOLPH 
CASPER

Namę Telefonas 
EDgewood 1-1917
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Brasilijos (naujos sostinės) ir Rio 
de Janeiro... Visi stengiasi parūpin
ti daugiau tarnybų savo draugams. 
Tauta nediskutuodama moka mo
kesčius, kurių didžioji dalis yra iš
leidžiama valdininkų ir kariuome
nės algoms. (Valdininkų yra per 
800.000.)”

Nepaprastai sužavėtas tokiu Bra
zilijos gyvenimu profesorius toliau 
rašo; “Brazilijos policija yra ge
riausia pasauly... Kas mane sužavė
jo, tai banditų, kaip čia yra vadina
mi vagys ir žmogžudžiai, laikysena. 
Man būnant Rio de Janeire visa 
spauda ištisus puslapius skyrė ban
ditui Minheiriniui, kuris visur šau
dė, o policija jį gaudė. Vienų gražių 
dienų policija su juo susitarė, ir 
Minheirinis pasidavė. Tik labai 
aukštos civilizacijos krašte taip ga
lėjo įvykti.”

Skamba kaip feljetone. Ar jis to
kios “civilizacijos” norėtų savo 
krašte, neaišku. Profesorius Moha
med savo straipsnį rašė Bombėjaus 
universiteto oficialiam organui. 
Straipsnis buvo perspausdintas ke
liuose Rio dienraščiuose ir nenugin
čytas. Mums patinka Rytų egzoti
ka, rytietis rado egzotikos Pietuo
se. Antra vertus, kas gyvena Bra
zilijoj, ar bent jų yra lankęs, paste
bi, kad žmonės čia iš tikrųjų links
mi ir labai draugiški. “Mes 100 me
tų girdime, kad Brazilija yra ant 
bedugnės krašto, — kalba jie, — 
ir vis nenukrenta... Tad ko čia jau
dintis?...”

žinoma, nenukrenta, kol interna
cionalinė komunizmo ranka nepa- 
stūmė. Bet kol?..

ALFRED'S JEWELRY
Savininkas Alfredas Manovas 

rasite gerų pasirinkimų visų rūšių 
— rankinių, sieninių ir kt. — laik
rodžių, žinomiausių šveicariškų ir 
kitų firmų.

Taip pat turime didelį pasirinki
mų gintarinių papuošalų.

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

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

Seasons Greetings from

MARY HAMROCK
of

PIERCE — HAMROCK

M O R T U A R Y

921 Venice Blvd. 
Los Angeles, Calif. 

Phone: Richmond 9-6091

QCOOCCOCOOCCOCCOOOOOCCCe

HELEN'S 
HOUSE OF BEAUTY

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillhlllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll!^

Linksmų Švenčių ir laimingų Naujųjų Metų linki

TERRA
LIETUVIU PREKYBA

c-

Savininkai: U. ir V. Civinskai

Didelis visokių kalėdinių prekių pasirinkimas

1. Kristalas —
vokiečių ir švedų kristalo dirbiniai, balti ir spalvoti: vazos, 
lėkštės, grafinai, vaisiams dubens, saldaininės, peleninės ir k. 
Didelis kristalinių gėrimams stiklų pasirinkimas.

2. Stalo sidabras —
vazos, vaisiams dubens, pyragui lėkštės, saldaininės ir kt. 
nejuostančių vokiečių Ikoros dirbiniai. Taip pat šaukštai, 
šakutės, peiliai visokio didumo setais.

CLEM'S MARKETS
♦ Puikios lenkiškos dešros, švie

žiai namuos gamintos.

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

♦ Įvairiausi mėsos ir maisto pro
duktai.

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

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

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

Clem Taberski, savininkas

New Address:

HELEN MOCKUS-MOTUŠIS

5265 Fountain Ave.
HOLLYWOOD California
New Telephone: NOrmandy 5-3351

Linkėjimai

Taupytojams ir Skolintojams

CRANE SAVINGS &

LOAN ASS'N

B. R. PIETKIEWICH, 
President

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

■Mllllllllllllllllllllllllffl

LIETUVIŲ AMERIKOS VAKARUOSE DĖMESIUI

Speciali kelionė į Europą per šiaurės poli, sustojant
Londone, VILNIUJE
Copenhogoje
Maskvoje Warsuvoje
ir New Yorke Pasaulinėje Parodoje.

Vienoje 
Paryžiuje 
Amsterdame

Lėktuvas išskrenda liepos 11 d. * grįžta rugpiūčio 8 d. 
Visos kelionės kaina, Įskaitant viešbučius, ekskursija ir kt. $1,670.40.

Kam reikalinga, gali naudotis FLY NOW, PAY LATER planu.
Suinteresuoti kreipkitės i

Eugenijus Laidas
SHARP TRAVEL SERVICE

703 Market St., SAN FRANCISCO, Calif. Tel. YU 6-1654 .......
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiim

3. Porcelanas —
vokiečių, anglų ir japonų pietiniai ir kaviniai setai. Pasi
rinkimas iš 68 skirtingų dekoravimų. Taip pat spalvingos 
dekoratyvaus porcelano lėkštės, vazos, dubens, saldaininės ir 
kt. dirbiniai namų išpuošimui.

4. Originaliosios Hummel
ir kt. figūros, vokiečių ir Haeger keramika, meniškieji odos 
dirbiniai (albumai, laiškams vokai), puošti lietuviška orna
mentika, meniškieji medžio drožiniai, amžinosios plunksnos, 
kvepalams setai, rašomiesiems stalams setai iš medžio ir 
marmuro, vokiečių lino staltiesės, "milk glass” ir Venecijos 
stiklo namams puošmens ir kt.

5. Dideli gintaro puošmenų
rinkiniai: karoliai, medalionai, brošės, rankogaliams sagos 
(kolionikai), žiedai aukse ir sidabre ir kt. Taip pat aukso 
apyrankės, brošės, vestuviniai ir sužadėtuvėms žiedai , kultū
riniai perlai, žiedai su Įvairiais brangiais akmenimis jr dau
gybė kitokių papuošalų moterims ir vyrams.

6. Visos lietuviškos knygos,
mūsų pačių (Terros) ir kt. leidyklų, visos lietuviškos muzi
kos plokštelės, kalėdinės ir kt. lietuviškos atvirutės ir dau
gybė kitų daiktų.

Visko rasite didelį pasirinkimą 
ir neaukštomis kainomis.

Prekės pirkėjams 
siunčiamos 
Į visus kraštus.

TERRA
3237 West 63rd Street, Chicago 29, III.

OMiiniiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiraiiiiiiiM
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4 Amerikos Liet. R. Katalikų Federacijos kongreso 
lapkr. 29 — gruodžio 1 d. Jaunimo Centre Chicagoje 
dalyviai. Kongrese be oficialių veiklos pranešimų ir 
organizacinės programos buvo visa eilė rimtų ir ak
tualių paskaitų, kaip dr. A. Liulevičiaus Katalikų at
sakomybė už lietuvišką ir katal. veiklą, P. Maldeikio 
Lietuių tautos likiminiu klausimu ir diskusijų jauni
mo, moterų bei vyrų sekcijose. Buvo užsiregistravę 
83 atstovai ir keliasdešimt svečių.

Pamaldose giedojo Dainavos ansamblis ir sol. Ne
rija Linkevičiūtė.

Į naują valdybą išrinkta: prel. Ign. Albavičius, 
inž. A. Rudis, K. Kleiva, dr. V. Šimaitis, L. šimutis, 
dr. A. Damušis, O. Ivinskaitė, V. šoliūnas, kun. A. 
Stašys, B. Polikaitis.

Members of the Lith. Roman Catholic Federation 
convention in Chicago, Nov. 29 — Dec. 1.

H 11) fl J Hi
(ILIUSTRUOTA KRONIKA)

FOTO KORESPONDENTO A. GULBINSKO ČIKAGOJE ĮVYKIŲ REPORTAŽAS

Vilniaus dienos minėjimo Chicagoje dalyviai pamaldų metų T. Jėzuitų bažnyčioje.
Members of Vilnius Day commemoration in Chicago, Ill.

Solistė O. Blandytė ir kun. Kęstutis Balčys iš Amster
damo dainuoja duetą gruodžio 1 d. Jaunimo Centrui 
paremti vakarienėje,, į kurią susirinko apie 500 as
menų. Programoje, be solisltų, dalyvavo rašytojai 
A. Baronas ir Alb. Valentinas. Publikai buvo staigme
na išgirsti kunigą solistą dainininką, kurį palydėjo 
labai šiltai.

VYČIŲ CHORO KONCERTAS

Vyčių choro 50 metų sukakčiai pai 
mnėti koncerto, Įvykusio š. m. lap. 
17 d. Dariaus ir Girėno salėje cho
ras ir solistė K. Bartulienė.

Koncerte padainuota 31 solo, mo
terų choro ir mišraus choro daina. 
Solistai: K. Bartulienė, V. Lioren- 
tas; dirigentas F. Strolia; akomp. 
J. Byanskas. Dainos: M. K. Čiurlio
nio, M. Petrausko, S. Šimkaus, J. 
Gruodžio, J. Bendoriaus, J. Bertulio, 
E. Gailevičiaus, F. Strolios ir kt.

Concert by the Knights of Lith
uania choir, directed by F. Strolia.
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Liet. Gydytojų suvažiavimo metu Chicagoje atstovai padeda vainiką prie paminklo žu
vusioms už Lietuvos laisvę. Iš kairės: p.Pautienienė, S. Biežis, p. Vileišienė.

Lietuvių Komiteto Pasaulinei Parodai Finansų Sekcijos Komisija. Iš kairės I eilėj sė
di: adv. Stephen Bredes, Jr., Bronė Spudienė, iždo glob. Gen. konsulas Jonas Budrys, 
K. Genevich, kun. dr. S. Valiušaitis, inž Vladas Dilis; II eilėj: Edvardas Genevich, An
tanas šetikas, Antanas Bendorius, Antanas Diržys, Leonas Virbickas, Domas Penikas.

Ričardo Bačkio (iš Paryžiaus) ir Živilės Bernotaitės sutuoktuvės Atsi
mainymo bažnyčioje Maspeth, N. Y. Mišias laiko kun. Audrys Bačkis, 
jaunojo brolis iš Romos (Ričardas ir Audrys yra Lietuvos pasiunti
nybės pat. dr. Bačkio sūnūs). Iškilmėms asistuoja kleb. prel. Balkūnas

4 Kapas, kuriame greta žento pa
laidota Lietuvos Operos solistė Vla
dislava Grigaitienė. Akmens lento
je tėra iškartas vardas VLADISLA
VA, kuris praeiviui nieko nesako. 
Muzikai ir Grigaitienės kolegos rū
pinasi nauju antkapiu, pilnu para
šu, akademija ir monografijos iš
leidimu (žiūr. lapkr. LD nr. 18 p.).

Grave of Lithuanian opera singer 
Vladislava Grigaitienė.

*

Janavedžiai — Živilė Bernotaitė 
ir Ričardas Bačkis po šliubo, kuris 
įvyko Atsimainymo bačnyčioje, 
Maspeth, N. Y.

Newlyweds Živilė (Bernotaitė) 
and Ričardas Bačkis.

Top: Celebrating Mass is Rev. A. 
Bačkis, brother of the groom.
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ŽMONĖS, DATOS 
IR DARBAI

LIETUVIŲ DIENOS
Gruodis 1963

— Antanas Skirius, LD leidėjas, 
lapkr. pabaigoje ir gruodžio pra
džioje buvo nuvykęs į New Yorką, 
kur dalyvavo Vliko 20 metų minė
jime, atstovaudamas Vienybės są
jūdį; Chicagoje dalyvavo ALRK 
Federacijos suvažiavime. Taip pat 
susitiko su LD leidinių platintojais, 
skaitytojais, bendradarbiais ir rė
mėjais, kurie maloniai prisidėjo prie 
šio, kalėdinio, numerio leidimo.

— Lietuvių kalėdinė eglutė Los 
Angeles įvairių tautų eglučių paro
doje Barnsdal salėje buvo parodyta 
KTTV—11 kanale žinių valandoje, 
kurią veda George Putnam, kart
kartėmis duodąs žinių apie Lietuvą 
ir kt. Pabaltijo valstybes.

— Los Angeles liet, žurnalistai 
lapkr. 7 d. įsteigė Lietuvos žurnalis
tų S-gos skyrių ir išrinko valdybą, 
į kurią įeina: S. J. Paltus - pirm., 
A. Giedraitis ir L. Valiukas — vice- 
pirm., VI. Bakūnas — ižd. ir V. Ir- 
likienė — sekr.

Gruodžio 21 d. sušaukė pirmą ei
namųjų reikalų susirinkimą su 
dviem paskaitininkais: L. Valiuku 
ir Tininiu. Einamuose reikaluose — 
tradic. žurnalistų spaudos baliaus 
klausimas.

— Jonas Andrašiūnas, Los Ange
les, Lietuvoje pulk, laipsniu kari
ninkas, nupiešęs daug realistinių 
paveikslų ir kopijų, čia lankantis 
dail. J. Pautieniui, atkreipė daili
ninko dėmesį. Jis buvo priimtas į 
Liet. Dailininkų Sąjungą ir dabar 
su 4 paveikslais dalyvauja Čiurlio
nio galerijoje vykstančioje L. D. S- 
gos parodoje. Anksčiau yra dalyva
vęs keliose bendrose lietuvių paro
dose Los Angeles mieste ir ameri
kiečių pavasarinėse parodose.

NAUJI LD PLATINTOJAI: 
CHICAGOJE:

Ignas Sakalas — 7356 S. Campbell, 
GR 6-4095.
ir Lietuvos Vyčiu salėje — 2453 W. 
47th St. VI 7-9495.
Helen Nau joks, maisto produktų 
krautuvė, 1439 49th Ct. Cicero, Lll. 
Juozo Jucaičio krautuvė, 4559 S. 
Hermitage St. Tel. 376-0110.
Balys Pakštas — Pakšto salėje ir 
užeigoje, 2801 W. 38th St.
A. Semenas — “Daina” krautuvėje, 
Bridgeporte, 3321 So. Halsted St. 
Tel. CL 4-5665.
Nuo seniau platina LD žurnalą ir 
kitus leidyklos leidinius:

Draugas, — 4545 W. 63rd. St.
Balys Brazdžionis — 2646 W. 71st 

St., tel. PR 8-5374.
J. Karvelis — 2715 W. 71st St., 

tel. 471-1424.
I. Sinkevičiūtė — “Marginių” 

krautuvė, 2511 W. 69 th St., telef. 
HE 4-5758.

TERRA krautuvėje — U. ir V. 
Civinskai, 3237 W. 63rd St., telef. 
434-4660.

Stangenbergo krautuvė—1447 So. 
50th Avė., Cicero, III.

šiose vietose galima nusipirkti 
pavienių LD žurnalo numerių ir LD 
leidyklos knygų. Tap pat galima už
siprenumeruoti LD žurnalą.

Reikalingi platintojai Chicagos 
West side, North, side, Rozlando ir 
kt. apylinkėse.

— Lietuvos Atstovas J. Kajeckas, 
dalyvavo JAV prezidento John F. 
Kennedy laidotuvėse. Taip pat jis 
dalyvavo Jungtiniame JAV Kon
greso posėdyje 1963 m. lapkr. 27.

Patyręs apie tragingą JAV pre
zidento J. F. Kennedy mirtį lapkr. 
22 d. Dalias mieste, kai lankydamas 
tą miestą jis buvo žmogžudžio nu
šautas, Lietuvos Atstovas JAV-se J. 
Kajeckas tuojau pasiuntė užuojau
tą poniai J. F. Kennedy, prezidento 
našlei, ir Valstybės Sekretoriui bei 
per jį JAV naujajam Prezidentui 
Lyndon B. Johnson, Vyriausybei ir 
JAV žmonėms.

Lietuvos Atstovas, kaip ir kitų 
kraštų diplomatinių misijų nariai, 
dalyvavo velionies prezidento pa
gerbime Baltuosiuose Rūmuose, pa
lydėjo į Arlingtono kapus, prisidė
jo prie Diplomatinio korpuso vaini
ko and prezidento J. F. Kennedy 
kapo, pasirašė V. D-to užuojautų 
knygoje.

— Kazys žirgulis, Chicagos de
mokratų veikėjas, buvo nuskridęs 
į Washingtoną ir dalyvavo prezi
dento J. F. Kennedy laidutuvėse.

— Kun. Saldukas, Kolumbijoje, 
paskutiniu laiku perkeltas į Medel- 
liną ir paskirtas Saleziečių Provin
cinio ekonomu. Kun. M. Tamošiū
nui kuriam laikui išvykus į JAV, 
kun. N. Saldukas aptarnauja vieti
nės liet, kolonijos dvasinius reika
lus, veda lietuvių radijo valandėlę 
ir šiaip padeda bendruomeninėje 
veikloje.

ANTANAS F. SKIRIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE

INSURANCE

Kreipkitės telefonu NO 4-2919

arba įstaigoje
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29. 

Calif.
*♦* *♦* *♦* •** *•* *•* *** *•* *•* *** **•

Atvykus j Kaliforniją, kviečiame į

BEACON MOTOR HOTEL
Arti prie

Beach, Westwood, Beverly Hills 
& Hollywood

3020 Wilshire Blvd. Santa Monica, 
California

EXbruck 4-9144 EX 4-2986
Mrs. A. Lukšis — Owner and Mgr.

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.

Acirema Investments, Productions

& Theater

ACIREMA CORPORATION
"There’s No Business

Like Show Business" 
FRANCIS VALUSKIS

dux 7, Buena Park, California
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Gražiausi švenčių linkėjimai
iš KALIF. L. BENDRUOMENĖS CENTRO NAMŲ

kur jus visuomet laukiami ir jaukiai galite praleisti savaitgalius, 
čia pat salė susirinkimams, kambariai posėdžiams.

4415 Santa Monica Blvd. Los Angeles, Calif.
Aleksandras Dabšys, pirmininkas J. Andrius, reikalų vedėjas

oooccccecceooococccooecccoccoccccccoococeococoocoos
Linksmų švenčių, 

Laimingų Naujų Metų linki

JONAS JURGILAS, M.D
Gydytojas ir chirurgas

Visus pažįstamus šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga 
sveikina

Jonas Naujokaitis, M.D
17427 Chatsworth St.

GRANADA HILLS, CALIF.
Ofiso telefonas: EMpire 3-5909 

Exch. EM 3-8116
PRIĖMIMO VALANDOS:

Kasdien

Obstetics & Genecology

1087 Park Avenue

POMONA, CALIF.

10—12 priešpiet ir 3—7 popiet, 
šeštadieniais

9—1 vai-

Telefonas

714-26040

FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD"
6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Calif.

Sveikina savo klijentus su šv. Kalėdomis ir Naujais Metais.
Leonas Kančauskas, savininkas.

HO 9-8097
d9COCOQOOQOOQGOCCCCOCO«XZ30SCOOOOCOQOGCCOQCOCCOCiCl?OC

Linksmų švenčių linki

Mr. &Mrs. George Pearl F

Seniausia, tikra ir patikima firma, € 
aptarnaujanti Jus, Jūsų gimines ir x 

bičiulius. ©

Visuomet siųskite siuntinius tik per X

UNION TOURS |
PARCEL SERVICE !

344 No. La Brea Los Angeles X 1

WE 5-1545 C

Visiems Lietuviams — Visur
Linksmų Kalėdų 

ir

Laimingų Naujų Metų!

PACKAGE EXPRESS

& TRAVEL SERVICE

07 So Vermont DU 5-6550

LOS ANGELES, Calif.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ LINKI

Dr. Mathew Namikas
AKIŲ SPECIALISTAS

GLENDORA MEDICAL CENTER

122 W. Alosta Avenue 
GLENDORA, California TEL. ED 5-0535



The late U. S. President John F. 
Kennedy, greeting Lithuanian 
Charge d’Affaires J. Kajeckas in 
Washington, during the reception 
given by Ireland’s prime minister, 
on October 16.

JAV Prezidentas J. F. Kennedy 
sveikinasi su Lietuvos atstovu J. 
Rajecku Washingtone Airijos mi- 
nisterio pirmininko Sean F. Lemass 
priėmime, kurį jis savo lankymosi 
proga Washingtone surengė Prezi
dento garbei ši metų spaulio 16 d. 
Mayflower viešbutyje. Tai bene 
paskutinis asmeniškas Lietuvos At
stovo susitikimas su Prez. Kennedy 
prieš jo nužudymų Dalias mieste 
lapkričio 22 d., kur Prezidentas lan
kėsi ir gyventojų triumfališkai bu
vo sutiktas.

Lithuanians know what is to be

Victim of the Darkness
Excerpts from a letter to the Honorable Se

cretary of State by J. Kajeckas, Charge d’Af
faires a.i. of Lithuania.

LIETUVIU

DIENOS
LITHUANIAN DAYS

DECEMBER / GRUODIS 1963

Dear Mr. Secretary: I beg to express to you 
and the United States Government, on behalf 
of the people of Lithuania, the most profound 
sorrow at the murder of President John F. 
Kennedy.

My captive people know what it is to be vic
tims of the darkness in the heart of man, and 
thus they grieve at this terrible passing of a 
great American President with a profoundity 
that springs from the deep knowledge of the 
conflict between good and evil.

The people of my unhappy country base 
their hopes for a brighter future for themselves 
and the world upon the success of the free 
and democratic society. They are therefore 
wounded to the heart at the death of President 
Kennedy, for his treacherous assasin has, how

ever unwittingly, struck at the heart of civi
lized society’s efforts everywhere to substitute 
a live and efficacious public morality for the 
monstrous and savage dictates of an arbitra
rily conceived lex talionis.
..My own and freedom-loving people every
where are bitterly angered that the fabric of 
free society has thus been tragically weakened, 
but they are above all desolate at the loss of 
a great and heroic champion of freedom, who 
combined the epic qualities of boundless, un
charted energy and dedication with an uncan
ny sense of how to effect that which was both 
good and possible. He will go down in history 
as one of the great champions of human so
ciety’s unceasing and agonizing dedication to 
human perfectability. May he rest in peace.

At this time of irrevocable loss, the world 
groans for peace and justice among men and 
nations. As the winds of freedom continue to 
blow and call the world to action, may lovers 
of liberty and justice everywhere take heart 
at the example of the noble and dedicated life 
of the late President, and be inspired by his 
final sacrifice to surpass themselves in the at
tainment of the ends which he held dear.
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THE THORNA short story by Nele MazalaiteAn hour after midnight someone knocked at the window of the presbytery. The glass rang like a warning bell and woke the priest very quickly. He slept ligthly and with interruptions, yet he had to force himself to get up. (His bones ached and were heavy, as if time were turning them to stone.).The glass was still ringing in his ears. Whoever stood outside the window was either impatient or afraid, but the priest went calmly to meet him. People breaking into the house nowadays came through the door; besides, he had long since ceased to have any fear.He unlatched the window carefully. He recognized the man.“Why have you come at such an hour, Kazimierai?” said the priest. “Has your wife been taken ill?”“Worse than that, Father, much worse than that!” the man stood and spoke through the window as if through the grating of the confessional; it joined and separated them at once. And what he had to say was indeed a confession, thought the priest as he listened to him.The man was Kazimieras šauklys, an old carpenter and builder who used to make altars. Now he spent his days fashioning rakes and besoms, and — God forgive him for the sin! — late at night he sometimes dared to go to the little woor, which had once been his, to gather raw material for his carpentry. This evening, as he was looking for birch branches to make brooms, he heard something; no bird was singing and no tree was sighing. It was a young man, who lay crouched in the grass, deep in the juniper bushes, where not even a rabbit runs to hide himself for fear of tearing his skin; he was in pain and tried to stifle his groans. A patch of warm blood shone like a light in the darkness. When he heard steps approaching, his hand reached for his gun — and the priest felt how the timid and peace-loving old carpenter was almost boasting of the wounded man’s courage. But there was no strength left in his arm.As soon as the old man had come closer to him, the young freedomfighter knew that he was not an enemy. (There was joy in the old carpenter’s voice: even a dying man had not mistaken him for a traitor.) The young freedom-fighter had smiled to himself — you could see it in the darkness — smiled and said that God was merciful, for in the last hour of his lis life He had allower him to see a man of his own people, a Lithuanian. The priest saw Kazimieras šauklys wipe his eyes as he went on talking hurriedly.He had told the young man that he would take him into his own house, but the young man had protested. No, he said to him, and his voice was vedy stern, as if he were used to giving orders and being obeyed. There had been times, it was true, when he had had no choice but to expose other people to danger, if his men were in need of food or rest, but they had always been in a position to defend them. Whereas now, as anyone could see, he was unable to move, much less to walk. At the point of death he 

would not and could not bring anyone into danger on account of their goodness. It made him happy, he told Kazimieras, just to hear such words, and he thanked him, for there was nothing that he needed. Nothing, that is, for it would be a miracle if his last wish were to be fulfilled — his wish to see a priest.Now as the priest leaned through the window he heard the miracle being accomplished. Kazimieras šauklys worked on the collective farm; he had been deprived of his meager plot of land, his children, the work he had loved and his health. But he had called a tall young man on his shoulders all the way home from the wood. He had carried him in such a way that neither his head nor his feet touched the ground , although he was astonishingly tall. There was nothing the freedom-fighter could do about it, for he was almost unconscious at the time. But when they reached the edge of the village where Kazimieras šauklys lived, the young man began to regain strength and said that on no account must he be carried into the house; wasn’t there a barn or stables somewhere? He even laughed and said that God himself once deigned to lie in a stable. Kazimieras did what was asked of him. He carried the wounded man into a shed and laid him on the bench. The shed served him as his workshop at one time, and he still used it for making rakes and brooms. Then the wounded man opened his eyes and, as Kazimieras explained to the priest, they were like the eyes of a martyr or a child.Kazimieras šauklys had called his aged wife and hurried out. It seemed to him now, as he explained apologetically through the window, that he had run all the way to the presbytery. But in fact it must have taken him a long time to walk those three miles.“Let us go,” said the priest. “We had better hurry. Forgive me for not asking you in to rest, Kazimierai.”“Later,” repried Kazimieras, “I’ll rest later.” As he told his story he had rested his body against the wall. But it seemed to him that he had scracely had time to breathe before the priest appeared at his side. They walked in silence through the sacristy into the church, which was lit only by the sanctuary-lamp so that no unwelcome eye should be drawn to the place where God was waiting.Without a word the two old men began their journey. As they walked side by side, it seemed to the priest that a Third One was talking to them — from the cobbled stones of the market-place and the clouds at the borders of the night, where dawn was breaking slowly; as if a man with a lantern were climbing the other side of the hill. He talked to them all the time, as they crossed the meadow and the little wood, where the birds awoke suddenly, like the pipes of an organ, or the strings of a violin, or very small whistles. The flowers that they could smell but not see talked from their hiding places in the shelter of the leaves. The two men in their silence talked Christ’s lan

guage: the old carpenter begged that his steps might not prove to have been too slow, and the aged priest prayed that God allow him to come in time. It seemed to him his whole life had been a preparation for this journey. His strength and health were failing; but now that he was the only priest left in the presbytery he was called again, like a newly ordained curate, to bring the power of the Keys. He was to bless and to comfort, to bury and to baptize the faithful. Yet his own people could come to him themselves, secretly it is true, but they all knew where to find him... “For the sake of this wounded man, who has no strength left to come to You himself, Lord, for the sake of this young man has offered his life for this land and its people (of his own free will, like the saints), overlook my ninety years, strengthen my steps and the beating of my heart... Let me find him still alive!”He was still alive.Now the priest saw another wonder of the night. The old woman had done no less than her husband, who had carried the stranger into their shed. She had lifted the heavy injured body; she had spread her finest sheets underneath him and had brought him a pillow covered in a linen pillow-case; she had bandaged his wounds as best as she could... When she had finished, she had prepared a Communion table on an old tree-trunk, on which Kazimieras used to trim billets of wood. She had placed a small cross on it; she had brought holy water in an earthenware bowl and wooden aspergill such as one might expect to see in a carpenter’s house. A candle was burning, its light half hidden behind a tall earthen jug, so as not to attract attention. Even when the two old men had come quite close to the shed, all they could see was a stream of pale moonlight between the two doorposts, like a river between two dark hills.The wife of Kazimieras šauklys was sitting at the side of the stranger and wiping his forehead. The priest knew that her presence comforted him, as he waited. As soon as she saw them she rose from her place, knelt down before God and then withdrew from the shed with her husband. They sat down on the grass outside in readines to be called when the time came.The priest heard the man’s confession.He bent his ear close to the lips of the freedom-fighter, and the lips parted to raise the curtain from the man’s soul.Suddenly there was a noise like the breaking of glass or of crockery. Two aged voices shouted and fell silent on the other side of the door. Five men crowded into the room, pushing the old couple in front of them.Four of them wore uniform, but the fifth appeared to be a man of the neighbourhood, as indeed he was. He began to talk at once.“So we’ve caught a whole nest of criminals! Move out of my way, priest, and don’t you put on an act, you bandit! Get up!”The priest merely turned his head. He had not risen when the men came in; he had only looked up from the wounded man’s face. He spoke quite calmly:“I should say that you were born here, from the way you speak. Have 

pity and let me finish my holy task.”“Get out of my way!” the newcomer shouted. “Out of my way, I said. Don’t obstruct us in the discharge of public business. Givingshelter to bandits! You know that nothing could be more antisocial!” He went up to the priest and raised his arm to push him aside, but ithe priest stretched out his hand to hold him back.“Wait,” said the priest, “Aren’t you the son of Vincas Jurginis?”The man jumped as if he had been struck. He glanced at the Russians, and his face was suffused with guilt as he heard his father’s name.“Happily your parents have been spared this misery, to see their son as a traitor. Your father was a volunteer; he pledged his life for our country. You know that; you remember it perfectly well. It’s not a thing to forget easily, once you ’ve heard it. But perhaps you don’t know how much it meant to your father that you were born in the very year when we won independence. I baptized you. Was it ill done?” The priest looked sadly at the man. Then his gaze returned to the freedom-fighter who lay still with his eyes closed. “Hasn’t it always been so, from the time of our Blessed Lord, that where there is loyalty, Judas is only one step behind? Are you Judas? Let me finish hearing his confession.”But the man began to laugh loudly. Then he spoke to the soldiers in Russian and they laughed too.“All right, all right, get on with it. We ’ll be your witnesses. What are you waiting for? Speak!”The priest looked at him again. How could a man behave like that? Was he still a man?His father had fought for his country against the Bolsheviks, but now he had come here with the Russians.“Why don’t you go on with the confession? Why are you silent, bandit?” He pushed the priest a- side, bent over the wounded man and began to tear at him with his fingers.“Well, go on talking then, go on talking, bandit! Tell us where your accomplices are! ”All at once the priest was agile and strong like a young man. He put himself in front of the wounded man and shielded him from the tearing fingers. Then he turned round and looked the traitor straight in the eyes.“When our Savior was betrayed by His disciple and condemned to death by unjust men, He was given into the hands of alien soldiers and their cruel servants. They crowned Him with a wreath of thorns and pressed it hard on His head to injure Him. They humiliated Him; they spat in His face and hit Him with the palms of their hands. A- mong them there was a man who was a great coward, and he wanted to appear very brave before his friends. He waited until Jesus grew very tired, until His head drooped with weariness, so that He could scarcely open His eyes, which were covered with blood, and only then did the coward dare come up to Him and strike Him with his hand. But it happened that as the coward raised his fist, Our Lord let His head hang down and so a thorn pricked the man’s hand. It pricked
Continued next page
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A LOOK AT LITHUANIAN CHRISTMAS TREE 
DECORATIONS

By Vyts F. Beliajus

Originally Lithuanians had no 
Christmas trees. They, like many 
other Catholic nations, considered 
it a German, Protestant invention, 
therefore, it was held in disfavor, 
for anything Protestant was sinful, 
more or less. The Lithuanians ob
served Christmas eve with a table 
bedded with straw to remind the 
observers of the stable birth of 
Christ. Some statuary of members 
of the Holy Family were on display 
on the table. A 12-course meal was 
served, none of which was consist
ed of meat, as Christmas Eve was 
still considered a part of Advent, 
which is a period of abstainment 
from meat. The meal had to last 
for three hours, from 9 PM until 
midnight. The three hours were 
spent by eating, singing hymns, 
relating incidents concerning the 
birth of Christ, or observing a num
ber of traditions which were sup
posed to foretell forthcoming 
events, such as life or death, mar
riages or continued girlhood. Be
cause the day before Christmas 
was also the feast day dedicated 
to Adam and Eve the apple played 
an important part as a fortune for- 
teller. It was sliced into many 
parts and divided among the 
guests, and if pieces were short for 
distribution it indicated that some-
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THORN

Continued from page 22 
him very ligthly; his skin was 
scarcely torn, but the wound never 
healed. And when the time came 
for him to die, he died a bad man 
and a coward, but the thorn was 
still in his hand.”

“Arrest them!” commanded the 
man who had been born a Lithu
anian to his Russian comrades, and 
they obeyed him at once, although 
they were his masters. When they 
seized the freedom-fighter, he open
ed his eyes, looked at the two old 
people and said to the priest:

“I have one more sin to confess. 
I forced these good people with my 
gun to give me shelter and I made 
them bring a priest. They are in
nocent.”

“Did you hear that?” said the 
priest quietly. “Did you hear his 
confession? Let the old people go.”

The four Russians and the son 
of a Lithuanian volunteer drove out 
Kazimieras šauklys, and his wife, 
and the priest who was giving ab
solution. And the corpse of the 
freedom-fighter.

And all the time, while he went 
with them to the lorry and drove 
away, after daybreak and during 
the night that followed, the man 
who had been born in the neigh
bourhood never stopped looking at 
his right hand. When he touched 
his hand, he felt something cut 
into his felsh. It might have been 
the broken blade of knife, yet it 
was more like the wound of a 
sickle. No one could tell the hour 
when the end would come, but he 
knew that even then he would still 
feel the stab of the thorn. He and 
many others.

From the Lithuanian translated 
by Danguolė Sealey 

one would not be around during 
the next holiday season. Some pull
ed straws from underneath the 
tablecloth and whosever straw was 
shorter was destined to live a short
er life, etc. There were endless 
games of fortune for apples, straws 
and other objects. At midnight the 
sraw was gathered and taken to 
the domestic animals that they, 
too, might share in the Christmas 
feast.

Thus, there were neither Christ
mas trees nor ornaments of straw 
for such non-existing trees. Then, 
too, the Lithuanians considered it 
senseless to chop down a lovely 
growing fir so that it could be 
needlessly destroyed after the 
Christmas season. The “pagan” in 
the Lithuanian still heeded the in
junction of goddess of the forests, 
Medeine, not to cut the forests, for 
when the forests will be destroyed, 
predicted the goddess, then, too, 
will the Lithuanian nation be de
stroyed. (This may be one of the 
reasons why the Russians are de
pleting the Lithuanian forests). It 
was the surrounding Lith. forests 
that enabled the Lithuanians to re
tain for centuries their linguistic 
origin which is considered the key 
language to all the Indo-European 
languages, and the only one fairly 
close related to Sanscrit.

However, the Lithuanians did 
make straw ornaments for many 
other needs, all decorative. If you 
will observe the style and geome
tric design of the ornaments, some 
of which have a great number of 
apendages, notice that it closely 
resembles the now fashionable 
mobile creations by artists. They 
used these for the very same pur
poses: strictly artistic. They were 
hung in doorways and places were 
winds circulated within the house 
to observe its constant motion. The 
Lithuanian peasant having access 
to straw and paper made use of it 
for esthetic needs as well.

Straw decorations of this nature 
were generally used during wed
dings and it was called “Jaunosios 
(or Nuotakos) Medis”, the Bridal 
Tree. It consisted of boughs from 
the birch or fir richly decorated 
with these geometric straw designs 
which was placed in the center of 
the festive table.

Thus, these paper and straw de
corations were evident in another 
form, not exactly solely for Christ
mas.

The person most responsible for 
reviving this form of folk art, and 
giving it a new personality, is Mrs. 
Josephine Daužvardis, wife of the 
Lithuanian Consul General in Chi
cago and one of the most import
ant women of the entire American 
Lithuanian community. She is a 
tireless worker, a lecturer and was 
considered one of the ten most im
portant women of all Chicago, re
gardless of nationality.

When the Museum of Science 
and Industry decided that they 
would sponsor programs and Christ
mas trees of all nations in their 
foyer between Thanksgiving and 
New Years, they naturally, turned 
to Mrs. Daužvardis for the Lithu
anian tree. Lithuanian tree? In the 
U. S. the Christmas tree was intro
duced by the Germans and it has

Lithuanian Christmas ornaments Prom last year’s contest in Chicago
Kalėdų eglutės ornamentai iš ši? ūdų, laimėję pernai metų konkursą

become American and the immi
grants residing in this “melting 
cauldron” have adopted it. The 
tree could be adopted easily enough 
but all the glass baubles and tinsle 
couldn’t. This was somewhat a- 
gainst the Lithuanian nature which 
loves color but avoids the garish, 
which it considers “Gypsy”. Why 
not adapt the Lithuanian straw or
nament as a Christmas tree decor
ation? And thus the first Lithu
anian Xmas tree was born right 
here in Chicago at the Museum of 
Science and Industry.

Three years later, Maria Lithua
nian High School, conducted by the 
Sisters of St. Casimir undertook 
to decorate the Lithuanian tree for 

the Museum and it became an art 

project for the Academy under the 
direction of the director of art, 
Sister M. Gratia Lisaitis. Sister 
Gratia became deeply interested in 
the Christmas traditions of all na
tions and this interest led to the 
writing of the book: “A New Look 
At Christmas Decorations”. It is 
the best book of its kind, covering 
a great number of nationalities. It 
gives brief sketches of Christmas 
customs and detailed information 
for the creations as well as a page 
in full color for each nation. Now, 
this form of Lithuanian folk art, 
within the span of 20 years, reaches 
the remoted nooks of the country 
and world, even in areas where 
some have never seen a live Lithu
anian.
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((LITHUANIANS MAKE NEWS»
• Dr. V. Vygantas was present 

at West African Catholic Students’ 
seminar, held in Ibadan, Nigeria. 
He also participated at the corona
tion of Pope Paul VI. In Galway, 
Ireland, Mr. Vygantas represented 
the Lithuanian catholic organiza
tion “Ateitis” at the Pax Romana 
conference held there.

• The Lithuanian Song Festival, 
during the New York World’s Fair, 
will be held on August 23rd, 1964. 
A stadium with 15,000 seats was ob
tained at the fair grounds, also a 
50 piece orchestra.

© Actress Rūta Lee-Kilmonytė, 
according to the Los Angeles Times 
appears in the film “Hootenanny”, 
which has just been released, its 
production lasted only 9 days, and 
the company expects to make a 
good profit on it. The film includes 
many folk songs, music, and 
dances.

• On Oct. 2nd the art exhibit of 
Eugenijus Budrys was closed in 
the Brinken Gallery in Stockholm. 
Thirteen oil paintings and several 
litographies were exhibited. Sever
al years ago Mr. Budrys had his 
work exibited at the Groena Pa- 
letten Gallery in Stockholm.

• The Grand Prix for graphic 
art in the Waratah festival in Syd
ney went to the young Lithuanian 
artist, Henrikas Šalkauskas

© Missionary Father Kazimieras 
Rukus, member of the La Salette 
monastery, for the past three years 
has been living and working in 
Burma. He travels much of his 
time, taking along his sleeping 
supplies, a net to protect him from 
mosquetoes, and his liturgical sup
plies to celebrate mass. The people 
of Burma are very kind and most 
of them supply the missionaries 
with food. Lithuanian Father Ru
kus is in the company of two Ame
ricans and one Irishman, also mis
sionaries.

• The newspaper “Manheimer 
Morgen” in its Oct. 23 rd issue gave 
a review of the theater productions 
in Kiel. The newspaper praises the 
performance of Miss Aldona Ere
tą itė in the principle role in Ari- 
alda.

• Miss Birute Eretaitė, daugh
ter of former Lithuanian University 
Prof. Dr. J. Eretas, residing in 
Switzerland, is a stewardess and 
travels extensively throughout the 
world. She has visited the United 
States several times. Recently she 
paid a visit to the Lithuanian insti
tutions in Chicago.

• Dr. Daina Augustaitytė has pre
sented the Lithuanian Community 
of Germany Committee with her 
work — Lithuanian textbook for 
German speaking persons.

© On Nov. 23rd the young Lithu
anian pianist, Manigirdas Motekai- 
tis, performed with the Chicago 
Business Men’s orchestra the Piano 
Concerto No. 3, Op. 26 by Prokof- 
ief. The orchestra was under the 
direction of Dr. Sylvan D. Ward. 
M. Motekaitis had the opportunity 
to play by winning the contest for 
this solo part. The concert pro
grams described the young pianist 
thus: “Manigirdas Motekaitis, pi
anist, was born in 1938 in Kaunas, 
Lithuania... He is a winner of the 
Dasch Award sponsored jointly by 
the Chicago Business Men’s Or
chestra and the Illinois Federation 
of Music Center.”

eDr. Henrikas Nadolskis, a gra
duate of the Sao Paulo University, 
has been asked to lecture Portu
guese and Portuguese literature at 
the Sao Paulo University.

® R. Bačkis has been assigned 
to Spain, to participate in the reor
ganization program of the Unilever 
Industries. He leaves for his new 
assignement on Jan. 1st, 1964. Till 
now R. Bačkis was employed by 
Unilever Industries center offices 
in the Europenn branch in Paris as 
consultant of industrial committees. 
(See p. 19).

Lithuanian Bishops not Alloved 
To Attend Ecumenical Council

© The benches of the Lithuanian 
bishops were again empty, when 
the Ecumenical Conucil in Rome 
began its second, fall session in 
Rome. The Bishops — Petras Ma
želis, Vincentas Slatkevičius, and 
Julijonas Steponavičius — have 
been exiled from their bishoprics 
and are prevented by the Commu
nist authorities from exercising 
their functions.

The Soviets allowed the following 
Lithuanian clergymen to go to 
Rome: Canons Juozas Stankevičius, 
Česlovas Krivaitis and Povilas Bak
šys, as well as priests Romualdas 
Krikščiūnas, Stasys Mažeika, and 
Juozas Pranka. The first partici
pates in the sessions of the Council 
as an expert. Hence, the only Lith
uanian Bishop in Rome, who has a 
voting right, is Vincentas Brizgys, 
residing in the U.S.A.

The Lithuanian clergymen in 
Rome are kept under close Soviet 
and Communist supervision. Two 
newspapermen from Soviet Lithua
nia, Grigaliūnas and Jackevičius, 
have been sent to Rome to rein
force the supervision. The Lithu
anian clergymen are not allowed to 
meet their compatriots in Rome.
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ONLY A SHADOW

By Kotryna Grigaitytė

I was never a swan

Or a nightingale of song.

But merely a shadow

Which goes by without return;

Kissing blossoms while in passing 

And brushing off the dew.

Forgive, I pray, 

If someone was hurt 

With my kiss.

From the Lithuanian 
translated by 

Vyts F. Beliajus
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1. Dr. Jonas Basanavičius, who presided over the Lithuanian Council during 
the German occupation. — Dr. J. Basanavičius, pirmininkavęs Lietuvos 
in November, 1918: President Antanas Smetona and Vice President the 
Tarybai 2. The First Presiding Committee of the State Council, formed 
Rev. Justinas Staugaitis and Stasys šilingas. — Pirmoji Valstybės Taryba, 
sudaryta 1918 m. pabaigoje, ėjusi prezidento pareigas: pirm. Antanas 
Smetona ir vicepirmininkai — kun. J. Staugaitis ir Stasys šilingas.
3. Prof. Augustinas Voldemaras, the first Lithuanian Prime Minister in 
1918. — Prof. Augustinas Voldemaras, pirmasis Lietuvos Ministeris Pir
mininkas, sudaręs Ministeriu Kabinetą 1918 m. lapkr. 11 d.

Stamps designed by Adomas Varnas. — Adomo Varno ženklu piešiniai.

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
By A. Bernotas, Waterbury, Conn.

Part LXII

After the peace treaty between 
Russia and Germany was concluded 
early in 1918, the Lithuanian war
refugees living in Russia started 
to return home. The Lithuanian 
Council wanted to organize the re
turn home, but the German mili
tary regime prevented it. The re
fugees returned alone, as best they 
could. It was 1920 or even later be
fore some of the refugees reached 
home. A small fraction of the re
fugees did not return at all. In
cluded among the latter were these 
banished to Siberia on earlier oc
casions. The Lithuanian army units 
organized in Russia after the re
volution of 1917, which intended 
to return home in uniform and with 
all their arms, were not allowed to 
do so either by the Russian Bol
shevik regime or by the German 
occupation forces. They returned 
home as civilians together with all 
theother refugees. A certain num
ber of Lithuanian refugees who 
had been held deep in Germany 
since 1915 also returned home.

Meanwhile the Lithuanian Coun
cil in the homeland was more or 
less helpless because of continued 
German interference. As previous
ly stated, the Council agreed to 
accept the German Prince von 
Urach of Wuerttemberg as the 
King of Lithuania, but this plan 
never materialized because the 
German government itself lost in
terest in a king for Lithuania. The 
Germans had intentions of attach
ing Lithuania to the province of 
Prussia. On November 2, 1918, the 
Lithuanian Council cancelled the 
invitation to Prince von Urach.

As the war was approaching its 
climax and when it became clear 
who would be the victor, the Ger
mans suddenly relaxed their regime 
and the last Chancellor of Germa
ny, Max von Baden, allowed the 
Lithuanian Council to form its 
own government. The Council in 
its meeting of November 5, 1918, 
appointed Prof. Augustinas Volde
maras to form the first Minister’s 
Cabinet of the new independent 
Lithuania. Voldemaras formed his 
new non-partisan cabinet and an
nounced it on November 11, the day 
the war ended and the German 
Reich capitulated. Although the 
German army was still stationed 
in Lithuania, it no longer had the 

power to interfere in its political 
life.

During the month of October, 
the Lithuanian Council had drawn 
up the principles of the temporary 
constitution, according to which 
the new government started its 
work. The highest executive body 
was the presiding committee of the 
State Council, consisting of presi
dent Antanas Smetona and two 
vice-presidents — the Rev. Justinas 
Staugaitis and Stasys šilingas. 
This trio performed the presiden
tial duties until April 4, 1919, when 
the first Lithuanian president was 
elected. He was Antanas Smetona.

(To be continued)

BOOKS & PERIODICALS
NEWS DIGEST — International. 

Quarterly Review of East-West Po
litical Relations and News from 
Behind the Iron Curtain. Published 
by the A. L. Information Allience, 
Box 62, P. O. Belmore, Sydney, 
N. S. W. Editorial Board: 236 Duffy 
Street, Ainslie, A. C. T. Australia. 
No. 1. October, 1963.

A new three-monthly journal de
dicated to all the Captive Nations 
swallowed up by world Communism, 
published in Sydney, Australia, car
ries articles and news items about 
and from Lithuania, Latvia, Esto
nia, Ukraine, Georgia, Kazakhstan, 
Poland, Hungary, etc. It is dedicat
ed to the restoration of the captive 
nations and to keep the world and 
its readers informed about events 
taking place within those nations.

Some articles are; The Road to 
Freedom in East Central Europe, 
by Vaclovas Sidzikauskas; A Cru
sade to Free the Baltic States, an 
interview with Leonard Valiukas 
(from Lith. Days magazine); The 
Soviet Formula of Peaceful Co-Ex
istence, by J. Vilčinskas; The New 
Colonialism; Why Refugees? No 
Peace with Communism, by Salva
dore de Madariaga and others.

Editorially the journal is of 
great merit in their field. The sub
jects cover a wide scope. We re
commend it highly.

Subscriptions may obtained from: 
A. L. Information Alliance, Box 62, 
P. O. Belmore, Sydney, N. S. W., 
Australia.
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Teisingos Taikos Užgimimo žmogaus širdyje. 
Angeliško džiaugsmo ir Ramybės žemėje ir 
Viešpaties garbės visoje visatoje

linki

Prel. Jonas Balkonas
Maspeth, N. Y.

>OQOOCCQOOCOOGCOO>COOOCOQOQOOOCeCCC09>OQCCCCCCCOQOOOQ<

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

linki

Angelu Karalienes parapijos klebonas

KUN. J. ALEKSIŪNAS
Brooklyn, New York

Kristaus Taikos ir Ramybes mano parapiečiams
S ir visiems geros valios lietuviams

I
KUN. N. PAKALNIS

Brooklyno Apreiškimo Parapijos klebonas
«!»♦ «!»♦ «!»♦ «!»♦

♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ «♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ •

Taikos ir ramybės

visiems geros ir gailestingos širdies lietuviams

KUN. LIONGINAS JANKUS
Balfo Reikalu Vedėjas105 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

★ VISIEMS “LIETUVIŲ DIENŲ" SKAITYTOJAMS LINKS MŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKI *

THE ARLINGTON RESTAURANT
385 Arlington Avenue 

Brooklyn 8, N. Y.

Tel. TAylor 7-9842

Savininkai Ona ir Jonas Valaičiai

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
V. BELECKAS, savininkas.

1883 Madison Street • Brooklyn 27, N. Y.
(Ridgewood)

HOLY LIGHT

Bažnytinių žvakių dirbtuvė
RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION 

7343 Grand Ave., Maspeth 78, L. L, N. Y.

B. Kučinskas, sav.
35 So. 8th Street BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-7118

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas

PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 Jamaica Ave., WOODHAVEN 21, N. Y. Tel. Vlirginia 6-9519

Salė vestuvėms, susirinkimams ir kitiems pobūviams.
Salėje gali tilpti 100 dalyvių.

Sale vestuvėms ir kitiems parengimams.
Geriausias lietuviškas maistas prieinamomis kainomis. eee©©®©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©©©

Tel. EVergreen 2-6440
HAVEN REALTY

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

visiems draugams ir klijentams linki

Apdraudimo ir namų pardavimo įstaiga 
Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos.

JOSEPH ANDRUSIS,
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Ave., WOODHAVEN 21, N. Y. Telef. VI 7-4477

NERIS INTERNATIONAL, INC.

NERIS .CARBON & OIL CORP.

Savininkai:
Dr. Juozas K. Valiūnas ir Dr. Juozas P. Kazickas 

Phone: MURRAY HILL 2-7570.

530 FIFTH AVENUE NEW YORK 36, New York

Linksmu Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų linki
PETRAS VILEIŠIS 

Namų pardavimas: Rezidenciniai * Komerciniai

Paskolos
Allerton Road Middlebury, Connecticut

JOSEPH GARSZVA
UNDERTAKER and EMBALMER 

Joseph J. Garszva, Jr.

Anita R. Garszva
John A. Pauley 

Licensed Undertakers 
231-233 Bedford Ave. 

BROOKLYN 11, N. Y.
EVergreen 8-9770 

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©ecec 
Linksmų švenčių ir 

Laimingų Naujųjų Metų 
linki

D. KLINGA
Interpreter — Tax Consultant 

337 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel.; EVergreen 4-1232

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS - JUVELYRAS

Auksas, sidabras, deimantai, 
laikrodžiai.

9408 Jamaica Ave.,
WOODHAVEN 21, N. Y.

VI 7-2573

THE LANE CAFE
ANNA DEGUTIS, sav.

75—02 Jamaica Ave.

WOODHAVEN 21, N. Y.



"Lietuvių Dienoms", 
Visiems geros valios žmonėms 

LAIMINGU KALĖDŲ IR NAUJUJU METŲ ŠVENČIŲ

J. KARVELIO PREKYBOS NAMAI 
2715 W. 71 st St., Chicago, Illinois 
Tel.: 471-1424

Sūrių karalaites Joyce Andriulytė ir Laura Metrikaite 
sveikina visą lietuvišką jaunimą šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

STANLEY METRICK
1804 W. 47th Street, CHICAGO, Illinois 

Tek YArds 7-8393
SŪRIŲ PARDAVĖJAS-SKIRSTYTOJAS

MICHIGAN FARM CHEESE
Fountain, Michigan

1 %♦ %♦ %♦ %♦ ♦♦♦ ♦♦♦ *♦* *•* ♦♦♦ ♦♦♦ *♦* ♦♦♦ %* *•* *♦* ♦♦♦ *»♦ *♦* *♦* *♦* *♦* *•* **♦ *•* *♦* *** *♦* *♦* *♦* *•* *♦* *♦* *♦* *« * *

Greetings from

LITHUANIAN ROMAN CATHOLIC ALLIANCE
OF AMERICA

DR. VYT. TAURAS
Gydytojas ir chirurgas

VALGYKLA

"TULPĖ"
Bendra praktika ir moterų ligos

Ofisas ir rezidencija
2652 W. 59th St., Chicago, III.

PRospect 8-1223 PR 6-5577

Bronius ir Eugenija Blinstrubai, 
savininkai.

2447 W. 69th St., Chicago 29, Ill. 
Tel. GR 6-9504

SCOQOOOQCeOOOCQCOCCCOOCO

HEALTHY FOOD
LIETUVIŲ VALGYKLA

Julia Bičiūnienė, sav.

3236 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. 
Tel. DA 6-9837

iCOQCOOeCOOQOOQOOOOOOCCOS

STANLEY CLEANER
CUSTOM TAILOR

S. Šimulis, Prop.

2150 S. Hoyne Ave., Chicago, Ill. 
Virginia 7-6494

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 South Halsted Street

Chicago, Illinois 60608 HAymarket 1-3070
VALDYBA ir DIREKTORIAI

ceececcooccoocccoccoQooQccocccccoeecccoocccocoeTCOs

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJEc-

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja tautinį solida
rumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia kovas dėl Lietuvos laisvės.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA iki $10,000.
SLA — TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai ir dvidešim

čiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 20 metų apsidraudęs 
gauna pilną apdraudos sumą.

SLA — mažamečių apdrauda — rimtas apsirūpinimas ateičiai.
SLA — LIGOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ atveju duoda 

apdraudos pašalpą.
SLA apdrauda — saugi, neliečiama ir neprarasti na. SLA nariu ga

lima būti nuo gimimo dienos iki gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gauti SLA kuopo
se, kurios yra visose žymesnėse lietuvių kolonijose ir SLA centre.

Rašykite adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

A LEGAL RESERVE
BALYS RADIO ir TV KRAUTUVĖ

FRATERNAL BENEFIT SOCIETY
Conducted solely for the benefit of its members and beneficiaries. 

Incorporated January 6, 1906, Luzerne County, Pa. 
Insurance certificates from $500 to $10,000.

Field Representatives Wanted
71—73 So. Washington Street, Wilkes-Barre, Pennsylvania.

2646 W. 71st Street, Chicago 29, Illinois

čia galima Įsigyti T.V„ radijo aparatai, elektriniai namų 
reikmenys, kristalai, plokštelės, filmos, žaislai, švenčių atvirutės ir k.

Taip pat gaunama visos “Lietuvių Dienų” išleistos knygos.

Dėl TV bei radijo pataisymų telefonuokite
Baliui Brazdžioniui — PR 8-5374



LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS,
kurios bendradarbiauja su "Lietuvių Dienomis'*.

Los Angeles, Calif.
LITHUANIAN MELODY HOUR

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

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

Zelzah St., Encino, Calif.

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

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

Reikalų vedėjas ir pranešėjas: 
Leonardas Hartvigas

17 Eagle St., Amsterdam, N. Y.

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"

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

WBMD 750 kilocycles
Programos vedėjai: Albertas Juškus, 

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

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

So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių kultūrinė 
Radijo Programa

Sekmadieniais — 8_9 vai. rytą.
AM bangomis 1190 kilociklų; FM bango

mis 105.7 megaciklų iš
WKOX, Framingham, Mass.

P. Viščinis, programos vedėjas, 
173 Arthur Street, Brockton 18, Mass.

Tel. J Uniper 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: pasauf. žinių santrauka, mu
zika, dainos ir Magdutės pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Tel.: AN 8-0489

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

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

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

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio 

10:00 — 11:00.
Šeštadienį is sekmadienį 8:00—9:30.

"Vakaruškos" pirmadienio vak. 7:00-8:00- 
Visos programos iš

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

Tel.: HEmlock 4-2413.

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo programa 

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

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

Detroit, Mich.
"BALTIC MELODIES"

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

sius dvejus metus valandėlę vedė 
Anelė Ambrazienė.

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

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

15756 Lesure Ave., Detroit T7, Mich. 
Telephone: BRoadway 3-2224 

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

Sekmadienio rytą nuo 8:30 iki 9 vai.
Programos vedėjas J. Kriščiūnas, 
803 N. Crawford, Detroit, Mich.

Tel.: VI 1-5724

Hartford, Conn.
TĖVYNĖS GARSAI"

Connecticut valstybės kultūrinė valandėlė 
Hartford — WPOP — 1410 klc. 

Kiekvieną sekmadienį 11:00 iki 12:00.
Programos vedėjas A. Dragūnevičius, 
273 Victoria Rd., Hartford, Tel. CH 9-4502

Madrid, Espana 
VYKDOMOSIOS VLIKO TARYBOS 

RADIJO BIURAS MADRIDE 
TAUTINIS ISPANIJOS RADIJAS 

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

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

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

42metrų banga (9.370 kl.).

New York - New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ"

Radijo valanda girdima 
kiekvieną šeštadienį 5:00—6:00 vai. p. p. 
iš New Yorko stoties WEVD - 1330 kilv.

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

Tel.: WAverly 6-3325

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WTEL — 860 kilocycl. 

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

Valandėlės vedėjas Adolfas Gaigalas. 
Programas tvarko ir praveda redakcinis 

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

Pittsburgh, Pa.
The First Lithuanian Radio Program in 

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

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

Povilas ir Gertruda Dargiai.
Visais reikalais kreiptis:

2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.

Rochester, N. Y.
Lietuvių Radijo Klubas

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

9:30 — 10:00 rytą.
Klubo valdyba:

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

nė, H. Žemelis.

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS

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

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

Circonvallazione NOMENTANA 162

Toronto, Ont, Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

>

Kiekvieną sekmadienį nuo 1 iki 2 pp. 
WHLD stotis, Niagara Falls, N. Y. Banga 
1270. Programos ved. J. R. Simanavičius, 
974 College St., Toronto 4, Ont., Canada. 

Te',ef.: 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 VVTICANO.

V/AS -INGTON 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 

6:40 iki 7:30 p. m.
Programos vedėjas ir direktorius, 

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

Telefonai: PLaza 3-2787 ir PL 3-8898

LITHUANIAN MAPS

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

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

A multicolored map of Lithuania 
This is the definitive map of 1939, 
with insets of Lithuania in the 

Bronze and Iron Age.

Only a limited supply available.

Wall map, approx. 35x46: $4.50
Book map. in folder: 53.50

Now available to Lithuanian Days 
readers

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. AM* 
kus,

Chicago, III. — K- Babickas, Baly* Braz
džionis, V. Grebliūnas; J. Karveli*;

Marginiai, P. Švelny*, Terra, 
B. Urbonas, V. Būtėnas.

Cicero, III. .— J. Memenąs, E- Stangen- 
bergas.

Cleveland, Ohio — Dirva, V. Rociūnas.
Detroit, Mich. — Gaiva, Neringa, St. An

thony's Parish Library.
Elizabeth, N- J. — P. Kuduli*, A. Rudzl- 

ta*.
E. St. Louie, III. — A. Vaitkus.
Grand Rapids, Mich. — J. Belini*.

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.

1 TALIJOJE:
Rome — Kun. V. Mincevičius.
Ispanijoje:
Madrid — Kun. K. Patalavičius.
NAUJ. ZELANDIJOJE: 
Auckland — G. Procuta.
VENECUELOJE:

Rev. A. Perkumas. Z. Domeika

ANGLIJOJE:

London — D. Daunoraitė.

KANADOJE:

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

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

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

AUSTRALIJOJE:

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

SKAITYKITE 
“LIET. DIENŲ” LEIDYKLOS 

IŠLEISTAS KNYGAS
Pakeitę adresą, tuojau praneškite, 

kad nesusitrukdytų žurnalo 
siuntimas.



Paulius Augius: MALDALIETUVIU

DIENOS
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