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Front Cover — Pirmas viršelio psi.

Jūrate Kazickaitė — Vietnamo koresponden. 
tė ir fotografė.

Gimusi Lietuvoje, būdama vienerių metų, Jū
ratė kartu su tėvais pasitraukė j Vakarus 1944. 
Po trejų metų tėvai persikėlė Į JAV, kur Jūratė 
išėjo vidurinį ir aukštąjį mokslą ,įsigydama 
B. A. laipsnį Trinity kolegijoje,, Washington, 
D.C. Studijas gilino Šveicarijoje ir Anglijoje.

1965 m. ji išvyko į Afriką ir Kenijos valsty
bėje dirbo kaip mokytoja St. Cecelia mokytojų 
kolegijoje. (Apie jos buvimą Kenijoje žiūr. LD 
1966 m. . nr.).

1967 m. Jūratė išvyko į Vietnamą kaip karo 
korespondentė ir iš ten siunčia JAV laikraš
čiams savo rašinius ir foto nuotraukas.

Jūratė Kazickas — free lance writer - photo
grapher; at the present time war correspon
dent in Vietnam.

Jūratė Kazickas was born in Lithuania. She 
was one year old when her family fled to 
Germany in 1944. Three years later they came 
to the United States.

J. Kazickas is the daughter of Dr. and Mrs. 
Joseph Kazickas of New Rochelle, New York. 
Dr. J. Kazickas is president of Neris Carbon 
and Oil Corp, in New York City.

Jūratė is a graduate of Holy Family School 
and Ursuline School. She received her B. A. 
degree in English from Trinity College, Wash
ington, D.C. In 1962, she studied under the

VIRŠELIAI

Classrooms Abroad Program in Switzerland 
and England. In 1965, she went to Africa and 
was a teacher at St. Cecelia’s Teachers Train
ing College. During her istay in Africa, Jūratė 
climbed to the 6,000-foot summit of Point Len. 
na, third highest peak on Mount Kenya. Jūratė 
Kazickas has also taken flying lessons and was 
awarded a pilot’s license at the age of 17.

In 1967, Jūratė went to Vietnam, where she 
has been a correspondent ever since.

Back Cover — Paskutinis virš. psi.

Paminklas knygnešiui Vytauto Didžiojo Karo 
Muziejaus sodely, Kaune. Jis vienas esąs likęs 
komunistų nenugriautas, nes knygnešiai laiko
mi pasipriešinimo prieš carą dalyviais. Visi 
kiti — Nepriklausomos Lietuvos paminklai — 
karo sodely nugriauti.

Monument in memory of “knygnešiai” — 
Gardens of the War Museum, Kaunas, Lithu
ania.

“Knygnešiai” — Book Smugglers — coura
geous and dedicated men who risked their lives 
to smuggle Lithuanian books from Prussia into 
Lithuania during times when the publication 
and distribution of Lithuanian books was pro
hibited by Tsarist Russia.

This is the only monument that the Commu
nists did not destroy in the Gardens of the War 
Museum when they occupied Lithuania.



Kaunas nuo Vytauto kalno — laikinoji nepriklausomos Lietuvos sostinė. Kaunas from Vytautas Hill, temporary capital of independent Lithuania.

Minėjimai, žodžiai ir darbai
P. V. Raulinaitis, Los Angeles, California

Minėjimas reiškia prisiminimas, minėti — prisiminti, atsiminti, pa- 
Ibėti apie praeiti ar atliktus darbus, ir vėl užmiršti ligi kitos progos. 
Šių metų visuomeniniai - politiniais minėjimais gyvendami galvo

kime, ką toliau minėsime. Bus nemaža pasakyta gražių kalbų apie 
Lietuvos valstybes atstatymo penkiasdešimt metų, ir lietuvių draugai, 
seni yankės, nemaža gražių ir kilnių žodžių pasakys lietuviškuose 
pobūviuose apie lietuvius ir lietuvių tautą, nes šįmet yra rinkiminiai 
metai. Tai gražu ir gerai. Bet šia proga norėtųsi ko nors daugiau — 
reikia Įtaigoti amerikietiškąsias partijas — demokratus ir respubliko
nus, kad jie tikrai ką nors konkretaus padarytų Lietuvos laisvinimui.

Mes jau dabar kalbame savo posėdžiuose, susirinkimuose, konfe
rencijose, kongresuose ir seimuose kaip iškilmingiau minėti vasario 
16-tos dienos akto paskelbimo 50 metų sukaktį. Pagalvotina, kad pats 
minėjimas, nors ir 50-ties metų sukakties, bus neperdaug vertingas, 
jei jį pravesime šabloniškai, jei jame bus tik gražios kalbos, o iš jo 
išsinešime tik (taip pat gražias!) rezoliucijas.

Lietuvos vadavimo veiksniai (į jų skaičių nemaža pretendentų!) 
geriau atliktų savo kilnų ir naudingą vadavimo darbą, jeigu išeitų į 
kovos barus pilni praktiškų užsimojimų ir atliekamų vertingų darbų; 
nebūtina eiti su dalgėmis ar kuokomis, kaip praeityje mūsų senoliai 
veiksmingai ir prasmingai reiškėsi ir gynė savo valstybę. Dabar jau 
kiti laikai. Čia minimi ginklai dabar nieko nepaveiktų, o pragariškųjų 
įnagių mes neturime, ir turėdami jų nenaudotume. Tad reikia pasi
rinkti kitokias, taikingas priemones ir pradėti kovą pasauliniu mastu. 
Rezoliucijoms Remti Komitetas gali būti visiems pamokomu pavyz
džiu. Pažiūrėkime, į kokius pasaulinio masto kovos barus galime iš
eiti? Jų yra nevienas. Štai keletas. .

Pasaulio Katalikų Bažnyčios vyriausias vadas — popiežius Paulius 
VI prieš keletą metų išėjo į kovą dėl taikos, teisybės, laisvės ir bro
lybės tautų ir valstybių tarpe. Jis iškilmingomis progomis, tiesiogiai 
kalbomis, oficialiais raštais ir itin dramatišku atvykimu į Jungtines 
Tautas (1965 m. spalio mėn. 4 d.) ir tenai nuoširdžiu ir krikščionišku 
šauksmu į visus geros valios tautų atstovus darė didingą įspūdį. 
Jungtinėse Tautose jis tarp kitko pasakė: “Jūsų pašaukimas yra da
ryti broliais ne vien kaikuriuos, bet visas tautas... tai jūsų kilni už
duotis.” Bet tai vis dar bendros, kilnios idėjos, išskiriant pastarųjų 
laikų atvejus, kada kalbama apie Izraelį ir Vietnamą, kur pasisakė 
konkrečiau.

Ar negalėtų pavergtųjų tautų atstovai, kartu su jais ir Lietuvos 
laisvinimo veiksniai kreiptis į Paulių VI, išaiškinti padėtį ir prašyti 
konkrečiais pasiūlymais atsiliepti pavergtųjų ir persekiojamųjų asme
nų, tautų ir valstybių laisvinimo klausimais. Nenorime abejoti, kad 
šis moralinis autoritetas liktų šaltas ar abejingas persekiojamiesiems, 
pavergtiesiems, naikinamiesiems, kad nesiryžtų prisidėti prie jų kan
čios gyvenimo palengvinimo. Taikos ir teisybės šauksmas turi skam
bėti ne vien tik Vietnamo klausimu. Jeigu yra gynami tie, kuriems 
gresia pavergimas, argi nevaduotini tie, kurie jau yra pavergti? Argi 
jie jau nurašytini į nuostolius, saugant savo ramybę ir komfortą?

Lietuviškieji veiksniai, jei tik įmanoma, sutartinai su kitų pavergtų 
tautų veiksnias, turėtų šį pagalbos prašymo žygį į Paulių VI labai 
apgalvotai ir atsargiai, neatidėliojant, pradėti. Tai būtų didelės ver
tės ir prasmės laisvinimo kovoje žygis,

Daugelis mažos kultūros ir beveik maža raštingų tautų, ypač juo
dojo kontinento, yra suorganizuotos į nepriklausomas / Toliau 4 psl.
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Kultūros kongresas
Apie pernai metais Padėkos Dienos savaitga

lyje praėjusį kultūros kongresą po kelių mėnesių 
rašyti, atrodo, dar ne vėlu, nes ir pats rengimo 
komitetas dair nebaigė savo darbų, sukdamas 
galvas, kaip išbristi iš susidariusių skolų. Todėl 
norėtųsi nors keliais brūkšniais užfiksuoti kon
greso planą, eigą, žymesniuosius momentus..

Iš kas penkti metai rengiamų kultūros kon
gresų šis oficialiai buvo trečiasis, nors kai kas 
iš sveikintojų buvo linkę jį vadinti penktuoju ir 
dar kelintuoju. Jį rengė Kanados ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės, vykdė tam tikslui sudarytas ko
mitetas, vadovaujamas pirm. M. Rudienės.

Kongreso dairbotvarkė buvo išdėstyta per ke
turias dienas: nuo lapkr. 23 iki lapkr. 26.

Beveik visas kongreso darbas išdėstytas įvai

4

rių sričių posėdžiuose - simpoziumuose. Išimtį 
sudarė tik dvi nediskutuojamos paskaitos — tai 
atidaryme dr. J. Girnaus ir baigiamajame posė
dyje dr. J. Jakšto paskaitos. Iškilieji kongreso 
momentai — literatūros vakaras, D. Lapinsko 
kantata ir opeira, dailės paroda.

Lapkr. 23 d., ketvirtadienį, įvyko Čiurlionio 
galerijoje sutelktų kūrinių parodos ir spaudos 
parodos atidarymai. Meno parodos atidarymo 
programą vedė dail. P. Aleksa, Č. galerijos di
rektorius. Ilgesnį žodį, turėjęs kalbėti apie “isto
rinius liet, dailės įvykius bei institucijas”, pasakė 
dailininkas veteranas Adomas Varnas, apsistojęs 
ties I-ja liet, dailės paroda Vilniuje, Čiurlionio 
galerija Kaune ir Č. galerijos kūrimusi ir ne
sklandumais Chicagoje. Paminėjęs jos organiza- 

D. Lapinsko kantata “Karalius Mindaugas”. Kai
rėje solistai Al. Brazis ir Daiva Mongirdaitė; 
dešinėje pasakotojas L. Barauskas; vidury mu
ziejaus gidė Regina Stravinskaitė. Choras.

Kairėje žemai matyti kompozitorius ir diri
gentas D. Lapinskas.

Kantatos žodžiai — K. Bradūno.
Muzikinis spektaklis įvyko Kultūros kongre

so metu Chicagoje 1967 m. lapkr. 25 ir 26 d.
Kartu statytas ir antras D. Lapinsko muzikinis 

veikalas — 1 veiksmo opera “Maras” (žodžiai 
K. Bradūno). Vyriausius solistų vaidmenis' at
liko A. Stempužienė ir S. Baras.

Prie pastatymo prisidėjo daug jaunimo.

A scene from the (premiere of the new Lithua
nian cantata “King Mindaugas”, by D. Lapins
kas, performed during the Lithuanian Cultural 
Congress in Chicago, Nov. 25, 1967.

cijos skaudesnes vietas, prelegentas pripažino, 
kad “Č. galerija jau yra pasidariusi išeivijos gra
žiausių žiedu. Tatai lietuvybės tvirtovė, be reli
ginių ir politinių partijų atspalvių, kuri ptfieina- 
miausia forma kalba ir kalbės priaugančioms 
kartoms bei visiems lankytojams apie Tautos 
kūrybines galias, o laikui atėjus atiduos lietuvių 
dailininkų duoklę savajai tautai ir tėvynei Lie
tuvai.”

J. Vaidelys spaudos parodoje sukaupė platų 
lietuviškos knygos ir periodikos vaizdą, gal ne 
tokį spalvotą, kaip Č. galerijoje, bet kukliai by
lojantį apie mūsų išeivijos kūrėjų paliekamus 
lobius spaudos lapuose, kurie, deja, šiuo metu 
neprieinami pavergtai Lietuvai, o labai reika
lingi.

Lapkr. 24, penktadienį, vyko jaunimo cirga- 
nizacijų pirmininkų konferencija, Jaunimo klau-

Kultūros kongreso Chicagoje 1967 m. lapkr. 23- 
26 dienomis atidarymo kalbą sako M. Rudienė.

Mrs. M Rudis, addressing the audience, during 
Lithuanian Cultural Congress, held Nov. 23-26, 
1967, in Chicago, Ill.
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simų svarstymas ir Mūsų dabartinės muzikos ke
lių aptarimas bei Kultūrinių darbų finansavimo 
klausimų posėdžiai.

Vakare didžiojojoje centro salėje Įvyko lite
ratūros vakaras, susilaukęs nepaprasto pasiseki
mo. Jo rengėjas — Lietuvių Rašytojų Draugija. 
Vakaro programą sudarė metinės LRD literatū
ros premijos įteikimas ir kūrybinė dalis. Tų me
tų premija buvo tekusi A. Gustaičiui už jo hu
moristinių eilių rinkinį “Ir atskrido juodas var
nas”. Linksmai iki kvatojimų ir nesiliaujamų 
plojimų visus išjudino sąmojingas, aštrus, bet 
kartu nudailintas laureato žodis. Iškilmingai ir su 
puikiu pasiruošimu kiekvienai programos daliai, 
kiekvienam autoriui skyrusi taiklius pristatymus, 
programą pravedė B. Pūkelevičiūtė. Savo poezi
jos skaitė V. Bogutaitė, Bern. Brazdžionis ir A. 
Gustaitis. Kiekvieną publiką priėmė šiltai, dėme
singai ir negailėdama plojimų. Kiekvienas sa
vaip atstovavo savo žanrą ir savo kartą. A. 
Landsbergiui neatvykus, jo raštų ištrauką paskai- 
uLK. Veselka. Mūsų dviejų klasikų — V. Krėvės 
■ . Šeiniaus kūlrybos davė B. Pūkelevičiūtė ir

Veselka. Ilgas prozos ištraukas jie sakė at
mintinai, su artistišku pojūčiu, ir jų klausytis 
buvo vienas malonumas.

Salė buvo sausakimša klausytojų; daugelis grį
žo nebegalėję nepatekti.

Kita diena, šeštadienis, lapkr. 25, buvo tie
siog perkrauta posėdžiais-simpoziumais; rytą 
kongresą oficialiai atidarius, su ilga eile sveikini
mų, klausytojams nusibodo laukti pagrindinės, 
dr. J. Girniaus, paskaitos “Mūsų kultūrinio gy
venimo sėkmės ir nesėkmės”. Beje, prelegentas 
daugiau sustojo ties nesėkmėmis, kaip pas mus 
įprasta, vis save paplakti iir pakritikuoti. Kai 
kam tatai patiko, tačiau reiktų abejoti, ar dides
nės neigiamybių kedenimas tinka kultūros kon
grese, kur labiau tiktų rodyti ir balansuoti lai
mėjimus. Tos pačios kritikos ir sunkumų bei ne
sėkmių ženkle ėjo ir posėdžiai: Tautinis auklėji
mas išeivijos sąlygose, Spauda ir visuomenė, Ra
šytojas ir visuomenė, Teatras vakar ir šiandien, 
Sporto problemos, Lietuvių dailės sankryžos, 
Religija iir kūrybinė laisvė... Jeigu diskusijos ir 
išvados būtų galima pateikti ir plačiajai visuo
menei, gal ryškėtų ir visos mūsų lietuviškos kul
tūros sėkmės ir nesėkmės, keliai ir laimėjimai. 
Tuo tarpu visa lieka siaurų auditorijų sienose ir 
kelių dešimtų asmenų rūpesčių rate.

Vakaras visus traukė į Marijos mokyklos au
ditoriją, kur įvyko D. Lapinsko kūrybos spek- 
■klis — kantata “Mindaugas karalius” iir 1 v. 
opera “Maras” (Abiejų dalykų žodžiai K. Bra- 
dūno). Muzikos spektakliai publiką visuomet 
gerai nuteikia; šiuo atveju — kažkas nepaprasto, 
naujo. Abu dalykus parengė ir dirigavo pats 
kompozitorius D. Lapinskas. Šiek tiek pažįstan- 
tiems moderniąją muziką — čia nebuvo nieko
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Rašytojų pokalbis. Iš kairės: A. Gustaitis (1967 
metų Liet. Rašytojų Dr-jos literatūros premijos 
laimėtojas), Bern. Brazdžionis, Balys Brazdžio
nis (veiklus spaudos darbuotojas Chicagoje),

Vitalija Bogutaitė (Keblienė) ir K. Keblys.

During an intermission at the Lithuanian Cul
tural Congress.

Teatro sekcijos posėdis. Kalba akt. S. Pilka. 
Prezidiume: P. Maželis, D. Mackialienė (mode- 
ratorė), A. Kairys (referentas).

Actors conferring during the Lith. Cultural 
Congress.

negirdėto, bet lietuviškai visuomenei, pripratu
siai prie Šimkaus, Budriūno kantatų ir Carmen 
bei Gražinos opelrų, — naujiena. Kompozitorius 
gali džiaugtis, kad visuomenė priėmė jį su en
tuziazmu ir be kritikos. Į psichadelinę operą su 
motociklų įvažiavimu baigminėj scenoj, jeigu ji

Sporto sekcijos posėdis.
A meeting of the sports section at the Lith. 

Cultural Congress.

būtų ne lietuvio, daugelis būtų numoję ranka ar 
net sparnuotu žodžiu palydėję. Savo talentui jie 
nusiėmė kepurę ir šaukė “bkavo”; spauda šį įvy
kį laikė laimėjimu.

Kongresas baigtas sekmadienį bendru posė
džiu su dr. J. Jakšto paskaita “Lietuvių išeivija 
šimtmečio apžvalgoje”.

Paprastai po visko klausinėjama: kiek pliusų, 
kiek minusų, kas nusvėrė?. Rengėjai skundžiasi 
likusiais nuostoliais: visas kongresas paliko apie 
4 tūkstančius nuostolių, o koncertas, padaręs 17 
tūkstančių išlaidų. — apie 6 tūkstančius nuos
tolių. Toks matekialinis balansas. Manome, kad 
dvasiniam balanse figūruoja pelnas — ne tik 
koncerto ar literatūros vakaro, bet ir apskritai 
gyvos, augančios lietuviškos kultūros pelnas, ku
ris metai po metų ne menkėja, bet stiprėja, (k.)

Visos foto nuotraukos
V. Noreikos
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MINĖJIMAI, ŽODŽIAI IR DARBAI...

/ Atkelta iš 3 psl. 

valstybes; demokratinėje Jungtinių Tautų 
santvarkoje jų balsai turi reikšmės. Manding, 
jau atėjo laikas gerai susipažinti su šių tautų 
valdžiomis ir vadais, kalbėti jiems apie lais
vės vertę ir teisę pavergtosioms tautoms, 
ilgus amžius turėjusioms savo valstybes ir 
išugdžiusioms savo kultūrą.

Neseniai dar buvę pavergti ir išnaudojami 
juodieji, atrodo, galėtų jautriai atsiliepti į 
dabar didžiausios kolonialinės valstybės ver
gijoje laikomų tautų ir šimtų milijonų žmo
nių prašymus.

Kur gi yra dar visos ispaniškos ir portu
gališkos tautos savo žmonių gausybe ir kul
tūra turinčios didelės reikšmės pasaulyje! 
Reikia pasiekti ir jų jautrią, kilnią sąžinę. Jie 
patys narsūs ir neatlaidūs kovotojai dėl savo 
teisių, — nejaugi jie nesuprastų kitų, kurių 
teisės pamintos, atimtos, sutryptos?..

Taip pat neužmirškime, kad Europoje, A- 
zijoje ir kituose kontinentuose, o ir toje pa
čioje Šiaurės Amerikoje yra daug geros va
lios tautų, mūsų draugų, — jiem reikia tik 
priminti mūsų reikalus, laisvo gyvenimo ver
žimąsi ir prašyti, kad pavergtoms tautoms 
padėtų. Padėtų ne ginklu, bet morališkai. 
Ginklo kova šiandieną nepopuliari ir nee
fektinga. Tai matome iš Vietnamo karo. Yra 
humaniškesnių ir stipresnių dvasinių ginklų.

Savo tautinio gyvenimo bare sumažinki
me nereikšmingus ar mažiau reikšmingų įvy
kių minėjimus; minėjimo vertus įvykius švęs
kime rečiau, — jie bus gausesni, iškilminges
ni, nenusibodę. Mūsų laisvinimo veiksniai 
galėtų susitarti ir minėti kokį vieną svarbų 
istorinį įvykį metuose.

Ateičiai šia proga ir norėčiau iškelti porą 
tokių įvykių. Pavyzdžiui, — krikščionybės 
įvedimas Lietuvoje. Šio įvedimo pradžios 
reikia ieškoti 997 metuose, kada vyskupas 
Vaitiekus atvyko iš mums giminingos Prahos 
skelbti krikščionybės ir savo pasiryžimą pa
tvirtino kankinio mirtimi (997. IV. 23). Pas
kui jam už tai buvo pripažinta šventojo-kan- 
kinio vardas. Tai yra istoriškai žinomi daly
kai (Lietuvių Enciklopedija, XXXII tomas, 
495 psl.) ir jų iš naujo įrodinėti nereikia. 
Nuo šio laiko prasideda krikščionybės įve
dimo Lietuvoje gadynė. Minėkime šio svar
baus įvykio 970 metų, ir tai bus netoli mūsų 
krikščionių brolių lenkų tautos krikščionybės 
tūkstantmečio pradžios (995 metais lenkų 
kunigaikštis Mieškas I vedė čekų kunigaikš
čio Boleslovo I dukterį Dubravką, o 966 me
tais priėmė krikščionybę. L. E., XVIII tomas, 
384-385 psl.). Turime viltes, kad mūsų is
torikai, kurie nori krikščionybės įvedimą Lie
tuvoje nukelti į Jogailos vedybų su Jadvyga 
laikus (ž. L. E., IX t., 247 p. — 1386 metų 
vasario 18 d.) supras, kad tai nesiderina su 
istoriniais įvykiais, su pažvalsra į lietuvių 
tautos istoriją ar Lietuvos praeities didvbę.

Kita svarbi minėjimui data yra 1251 me
tų liepos 17 diena, kada Lietuvos valstybė, 
karaliaus Mindaugo pastangomis, buvo pri
pažinta karalyste ir priimta į tarptautinę 
bendruomenę. Šis Lietuvos praeičiai ypatin
gai svarbus įvykis neužmirštinas, jo atmini
mui yra reikalingas iškilmingas ir didžiulis 
minėjimas, kad visiems, kam reikia, ir lietu
vių tautai parodytume Lietuvos praeities 
garbę ir dabar tautai teisę laisvai savo vals
tybėje gyventi.

Spaudoj ir gyvenime

IŠDAVIKAI IR DIDVYRIAI
Komunistinių nersistengėlių metamorfozės...

Mykolas Biržiška (1882-1962), Vasario 16 
akto signatairas ir Švietimo Ministeris 1918 metų 
vyriausybėje, kuri pakėlė visą lietuvių tautą ko
voti prieš komunistų užmačias atkurti rusų ko
loniją Lietuvoje, savo atsiminimų knygoje apie 
1920 metu įvykius Vilniuje rašo:

“VII. 12 ‘(1920 m. — J. K.) Maskvoje pasi
rašyta Lietuvos ir Tarybų Rusijos sutartis, ku
ria Nepriklausomai Lietuvai pripažįsta iš lenkų 
okupuotųjų kraštų Vilnius, Trakai, Švenčionys, 
Ašmena, Lyda, Gardinas, Seinai, Suvalkai, Au
gustavas ir kt. ... O čia jau VII. 13 Lietuvos 
kariuomenės užimta Vievis, Maišiogala. Daž
niausiai be šūvio...”

“VII.14-toji... čia štai š. Jurgio-Adomo Mic
kevičiaus gatve piro gimnaziją ir į šonines pat- 
ves prašoksta raudonarmiečių raiteliai atkištais 
kardais. Dar kiek — ir pasirodė mokytojas Gai- 
delevičius pro kurį gatvėje praūžė raudonarmie
čiai šaukdami “ura, Vilna naša”, bet į jį nei dė
mesio neatkreipę. — Tai džentelmenai, pareiš
kė mums Gaidelionis, stebintiems apdriskusius 
karius.”

“... lenkų kariuomenė kaip tik VII. 14 ėmė iir 
užstojo kelią ties Kazimieriškiais (pietuose nuo 
Vievio, Trakų aps.) dviem traukiniais vykstan
tiems Vilniaus komendantūrai mūsų daliniams, 
puldama ir apšaudydama traukinius. Įvyko su
sišaudymas, kurio prieš tai mūsiškių vengta lai
kantis neutraliai (kai kur betgi jie ištikdavo), o 
svarbiausia, nors po užtrukusio susišaudymo 
lenkai pasitraukė ir kelias į Vilnių buvo laisvas, 
bet raudonoji armija, Gaj’o vadovaujama, į Vil
nių pirma jau buvo įžengusi. Tiktai vienas (ne 
komendantūros) būrys, karininko Černiaus (ne 
Černiauskio) vedamas, pavakarį pasiekė Vilnių 
Šnipiškėse ir gavo sustoti.”

“Tiktai VII. 15 Ladigos vadovaujama lietuvių 
kariuomenė užėmė Nemenčiną ir Lentvarį ir 
įžengė į Vilnių, džiaugsmingai sutikta ne tik lie
tuvių, bet ir gudų, žydų ir net lenkų. Pasirodė 
lietuvių vėliavos. Susitikęs su Ladiga Gaj net 
pasibučiavo.” (Iš “Dėl mūsų sostinės”, II d., 
Nida, 1962, 182-183, 185 ir 187 psl.).

Gen. Kleščinsko žmona,*) šiuo metu gyve
nanti Penzos srityje, Rusijos gilumoje, okupan
tų laikraštyje “Komjaunimo tiesa” davė pasikal
bėjimą, kuriame sako:

“... mano vyrui Gajus perdavė išvaduoto Vil
niaus (okupuoto! — J. K.) raktus ir kad, juos 
paėmęs, Konstantinas nuoširdžiai palinkėjo rau
doniesiems raitininkams pergalės.” (J. P. “Gene
rolas Konstantinas Kleščinskas sovietų keliamas 
į didvyrius.” Karys, nr. 5, 1966, 157 psl.).

Ne vienas paklaus: Kas tas “generolas” Ga
jus, kuris 1920 m. Vilniuje, Lietuvos amžinoje 
sostinėje, mūsų lietuvį karininką judošiškai bu
čiavo ir kuris rusų generolui davinėjo “oku
puotų miestų” raktus. Čia patys paslaugūs ko
munistai ateina talkon ir duoda žinių.

1966 m. išleistame “Mažoji lietuviškoji tary
binė enciklopedija” Ime tome- rašoma, kad Ga
jus, Gaikas, gimęs Irane, dalyvavo spalio kru
vinojoje revoliucijoje, 1918 m. suorganizavo 
šaulių diviziją, kuri pagarsėjo baudžiamaisiais 
žygiais ir buvo pavadinta 24-tos geležinės di
vizijos vardu. 1920 liepos 9-14 dienomis, po 
Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutarties pa

Bet tai, sakau, netolimos ateities planai, 
kiek jie susiję su šių — Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo ir respublikos įkūrimo su
kakties metais ir minėjimais. Remkime tuos 
minėjimus ne vien šventei ar iškilmei, bet 
Lietuvos laisvės kovai, kaip kad šie metai ir 
yra oficialiai paskelbti.

sirašymo, vadovaudamas raudonosios armijos 
divizijoms, Gajus vėl žygiavo atkurti rusų kolo
niją Lietuvoje. Tuo metu jis okupavo Švenčionis, 
Švenčionėlius, Vilnių, Trakus, Eišiškius ir kt.

1920 rugpiūčio 27 d. Lietuvos kariuomenės 
vadovybė, negalėdama pakęsti rusų komunistų 
partijos sauvaliavimų — turto grobimų ir žmo
nių išvežimų bei šaudymų, — davė raudonajai 
armijai vienos valandos ultimatumą pasišalinti 
iš Vilniaus ir kitų lietuviškų žemių. Raudonoji 
armija kulverčiais pasitraukė.

“Steigiamojo Seimo darbai” tai įsakmiai tvir
tina:

“Ultimatyvinis reikalavimas toks, kad per va
landą jie (rusai komunistai. — J. K.) turėjo ap
leisti Vilnių. Tuo tikslu iš rytų ir vakarų nuo 
Vilniaus paruošta tam tikras kariuomenės skai
čius.” (Sąs. Nr. 9, 357 psl.).

1922-23 m. gen. Gajus buvo Armėnijos, ru
sų komunistų kolonizuotos, karo reikalams ko
misaras. Ten pagarsėjo žiaurumu.

1927 jis baigė Frunzės karo akademiją ir bu
vo paliktas ten toliau eiti lektoriaus pareigas.

1937 m. rusų komunistų partijos įsakymu 
generolas Gajus buvo suimtas ir sušaudytas. 
si kariniai laipsniai buvo jam panaikinti.

Po trisdešimt metų (1966) armėnų knygų lei
dykla išleido Aleksandro Dunajevskio parašyta 
knygą “Gajaus pėdomis”. Rinkdamas žinias, au
torius lankėsi Vilniuje ieškodamas archyvuose 
žinių. Ir, matyt, rado. Knygoje Gajus daromas 
didvyriu.

Nebus ko stebėtis, jei kada išeis knyga ir apie 
kitą “didvyrį” — Lietuvos valstybės išdaviką ir 
sovietų šnipą generolą Kleščinską!

Gen. Gajus nėra vienas komunistas, kuris 
anuo metu žuvo nuo komunistų. Lietuviai gene
rolai Putna ir Oborevičius irgi neteko savo gal
vų! Rusų komunistų partija visais laikais nai
kina savo narius pataikūnus, kurie persistengia 
jai savo paslaugumu. Dėl to ir pažaboti lietuviai 
komunistai ir jų simpatikai, kurie gyvena Ame
rikoje, nenori grįžti į “tarybinę Lietuvą” Čia 
jie laisvi ponai, jų galvas nuo komunistinio bu
delio kirvio apsaugo “kapitalistinės Amerikos” 
įstatymai, kur žmogus turi laisvę galvoti, kalbėti 
ir veikti, nors visa tai darytų ir prieš tą pačią 
“kapitalistinę valdžią”. Ten už kiekvieną kryp
telėjimą ar persistengimą vienu akies mirksniu 
gali būt likviduotas! J. K.

NUTARĖ ĮAMŽINTI PUTINĄ...

Okupuotos Lietuvos spaudoje rašoma, kad 
“Lietuvos TSR Ministrų Taryba nutarė įamžinti 
liaudies rašytojo, Mokslų akademijos akademiku 
profesoriaus Vinco Mykolaičio-Putino atminimąH 
Kaip tatai būsią padaryta? Rasų kapuose bus 
pastatytas paminklas; prie namo Liepos 21-sios 
gatvėje prikalta “memorialinė lenta”;būsimame 
literatūros muziejuje Vilniuje — nuolatinė V. 
Mykolaičio-Putino gyvenimui ir kūrybai skirta 
“ekisipozicija”.

Be to, Kapsuko (Marijampolės) vidurinė mo
kykla - internatas pavadinta Vinco Mykolaičio- 
Putino mokykla-intarnatu.

Taip pat numatyta baigti išleisti Putino raštų 
seriją ir paruošti jo gyvenimo bei kūrybos ilius
truotą albumą; sudaryti dokumentinę kino apy. 
braižą.

Putino atminimas būsiąs “įamžintas” ir jo 
gimtajame Pilotiškių kaime.

*) Gen. K. Kleščinskas karo lauko teismo 
1927 m. kaune nubaustas mirtimi už šnipinėji- 
jimą Sovietų Rusijai. Daugiau apie jį žiūr. J. 
Budrio knygoje “Kontržvalgyba Lietuvoje”, 117 
psl.)
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LIETUVAITE VIETNAMO FRONTE
Jūratė Kazickaitė — fronto

Jūratė Kazickaitė, duktė Juozo ir 
Aleksandros Kazickų iš New Ro
chelle, N. Y., jau nuo 1967 metų 
balandžio mėnesio dairbuojasi Pie
tų Vietname kaip rašytoja -kores
pondentė. *)

Jūratė jau iš mažens turėjo pa
linkimą rašymui. Gimnazijos aukš
tesnėse klasėse jos kompoziciniai 
rašiniai ne kartą buvo skaitomi net 
aukštesnėse klasėse kaip gražaus ir 
teisingo rašymo pavyzdžiai. Studi
juodama universitete ėmė reikštis 
vietinės spaudos puslapiuose. Pas
kui, mokydama Šv. Cecilijos kole
gijoje, Kenijoje, pati redagavo ir 
Mi daugiausia priirašė kolegijos 

Wkraštelį.
Grįždama iš Afrikos, ji buvo su

stojusi Vietname, kur nors ir tum- 
pai pabuvusi, sugebėjo parašyti sa
vo nuomonę apie karą ir Jungtinių

Amerikos Valstybių karius. Tą 
straipsnį “War and Men” nupirko 
ir atspausdino “Mademoiselle” ma
gazinas praėjusių metų balandžio 
mėnesio numeryje. Sugrįžus į New 
Yolrką, Jūratė dirbo Look magazi
ne ir visą laiką domėjosi rašymu. 
Ją traukė neramus, pilnas nuotykių, 
gyvenimas, tat, norėdamas turėti 
daugiau progų pasiryžo vykti į 
Pietų Vietnamą ir rašyti reporta
žus iš ten, kur vyksta dviejų pasau
lių kova ir kur kulriama istorija, iš 
vienos pusės remiama melu, pagie
ža ir vergijos grandinėmis, iš kitos 
— laisvo gyvenimo ir demokratijos 
principais. Gavusi visus reikalingus 
“kredencialus” iš Amerikos val-

*) Apie ją, besidarbuojančią Ke
nijoje, esame išspausdinę foto re
portažą LD 1965 m. rugs. mėn. Red. 

korespondentė ir fotografė

džios, padrąsinimus — iš didesnių
jų magazinų bei laikraščių, Jūratė 
išvyko į Vietnamą kaip “free-lance” 
rašytoja - korespondentė (amerikie
tiškas terminas “free-lance” pirie ra
šytojo ar žurnalisto profesijos, reiš
kia, kad rašytojas ar žurnalistas ne
priklauso jokiai redakcijai, leidyk
lai, nėra jų samdinys).

Iš Vietnamo dabar jau antri me
tai Jūratė rašo straipsnius - kores- 
pondecijas į NANO (Notrth Ameri
can Newspaper Organization), kuri 
juos spausdina įvairiuose Amerikos 
laikraščiuose. Jūratė taip pat parašo 
ir į lietuvišką spaudą (žiūr. pernykš
čių metų “Darbininko” gegužės 23 
ir 26 numerius), siunčia pasikalbė
jimus (magnetofono juostose) su 
kariais ir valdžios atstovais lietuviš
kam “Laisvės žiburio” radijui, ku- 
irio klausosi New Yorko apylinkės 
lietuviai. Šalia viso to ji rašo nepa
prastai įdomius laiškus namo — sa
vo tėvams.

Jūratė yra nepaprastai drąsi mer
gina — ji nerimsta Saigone, ji nori 
būti ten, kur vyksta akcija. Did- 
džiausią laiko dalį ji praleidžia 
frontuose, su marinais DMZ gelbė
jimo operacijose ir net bombarda
vimuose. Ji yra pirma moteris ko
respondentė, skridusi F-100 lėtuvu, 
kuris bombardavo North Vietnamą. 
Ji dalyvavo žiaurių kautynių ruože, 
kur slaugė ir guodė sužeistuosius 
karius (Jos foto nuotrauka su su
žeistu marinu buvo įdėta net keliuo
se JAV laikraščiuose, o New York 
Post liepos 6 d. net pirmame pus- 
pyje.).

Jūratė rašo straipsnius įvairiau
siomis temomis, — apie Vietnamo 
moteris, jaunimą, apie ligonines, 
daktarus ir paprastus karius. Ypa
tingą pasitenkinimą jai suteikia ka
rių džiaugsmas ir dėkingumas, kuo
met jie gauna tėvų atsiųstas vietinių 
laikraščių iškarpas su Jūratės raši
niais apie juos. “Matyti juos laimin
gus ir išdidžius man yra didžiau
sias atlyginimas” — rašo vienam 
savo laiške Jūratė.

Būna ir skaudžių pergyvenimų. 
Kartą ji ruošė sfraipsnį apie aštuo- 
niolikamečius ir devyniolikamečius 
karius, pašauktus į frontą. Ji kartu 
buvo su jais fronto linijose, kalbė
josi, juokavo, klausinėjo jų nuomo
nės ir, štai, netrukus, po mūšio, 
jie buvo grąžinti iš kautynių lauko, 
bet... jau nebegyvi. Kažkoks šiur
pas nukrečia tokiu momentu žmo
gų: matai ir netiki savo akimis... 
Mirties akivaizdoje viskas tampa 
beprasmiška, niekuo nepateisinama. 
“Ir kai kurie, — rašo Jūratė, — 
neatrodė vyresni kaip mano 15 me
tų broliukas Juozukas. Liūdna ir

Jūratė Kazickaitė Vietnamo fronte prie sužeisto JAV kario.
Jūratė Kazickaitė with wounded American soldier in Vietnam.

sunku prisiminti idealus ir princi
pus, kada matai 150 negyvų mari
nų, gulinčių saulėje net 3 dienas...”

Viename straipsnyje ji pasakoja 
apie jauną leitenantą, dviejų vaikų 
tėvą, kuris atvyko į Vietnamą pil
nas idealizmo savanoriu. Jūratė su 
juo praleido daug laiko, kalbėdama 
bei diskutuodama... Ir jam buvo be
likę tik 27 dienos Vietname. Po 
to — į namus, pas šeimą, atlikus 
patriotinę jaunuolio pareigą... Se
kančią dieną po viltingo pokalbio 
jis jau buvo nebegyvas, šiaurės viet
namiečių bombos sudraskytas. “Ir 
taip sunku visa tai pergyventi, sako 
kitame laiške Jūtratė,— nes daugu
mas mano istorijų ir baigėsi taip — 
mirtimi”.

Būna ir linksmesnių momentų. 
Aną dieną Jūratė nuvažiavo aplan
kyti 101 Airborne Divizijos, apie 
kurią ji buvo parašiusi keletą 
straipsnių su jos pačios darytomis 
foto nuotraukomis. (Paskutiniu me
tu ji pradėjo daug fotografuoti; jos 
nuotraukos pasirodė ne tik laikš- 
čiuose, bet iir didžiuosiuose maga
zinuose, kaip JAV — Newsweek, 

Europoje — Paris Match, Stern ir 
kt). 101-mosios Divizijos karių fo
to nuotraukos padėjo keletui jau
nuolių gauti Sidabrinę žvaigždę už 
drąsą. Jūratė buvo maloniai nu
stebinta, kai jai pačiai buvo įteikta 
“Award for Courage” — žymuo 
už gelbėjimą sužeistų, nežiūrint di
delių pavojų. Priedu — ją padarė 
šios divizijos “honorary corporal” 
ilr net pats generolas pakėlė jos gar
bei šampano tostą!

Pietų Vietnamo rinkimų metu, 
pasiskolinusi motociklą, ji važinėjo 
po miestelius ir stebėjo balsavimus 
ir kalbėjosi su balsuotojais ir kandi
datais. Jos pasikalbėjimus su gen. 
Ky ir jo žmona, su gen. Thieu ir 
col. Phan Aim firdėjo ir New Yor
ko lietuviai per L. Žiburio radiją.

Visos Jūratės dienos prabėga toli 
nuo sostinės, periferijose ir pafron
tėse, su vietos gyventojais ir su jų 
laisvę ginančiais kariais. Į Saigoną

Nukelta į 12 psl.
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Vytautas Volertas

Agentėlis
George
Ištrauka iš “Draugo” romano konkurse pre
mijuoto romano “Sąmokslas”

Jis įsivertė pusę stiklinės degtinės, atsi- 
skiedė vandeniu, ištuštino ir išsuko telefono 
numerį.

— Joe? Čia Hennessy. Klausyk gerai! Šįryt 
mirė Bill... Taip, taip. Ko stebėtis? Laikas 
atėjo, metai. Mirė, nėra, o tu įsidėmėk, ką 
sakau. Tenka fabriką apsaugoti, supranti? 
Problema atsirado. Vienas sutvarkiau, dėl 
kitų reikia tavęs. Sėsk ir atvažiuok greitai... 
Nedūsauk, skubėk! Kartą mirė, užbaigta. 
Kam laiką gaišinti?.. O taip, į namus. Vik
riai, Joe!

Vėl įsipylė degtinės, atsistojo prie lango, 
žvalgėsi, vartė mintis. Jos nepaklusniai ran
gėsi viena per kitą, mazgėsi, pynės. Lauki
mas bei įtampa galvoje įsuko ratus, ir bil
desys net širdį kėlė iš vietos.

Ana, žmona pareina. Tasai krypavimas į 
šonus, kojų metimas vidun! Tarsi uosto dar
bininkas, vėjo ir saulės nukepintu veidu, — 
tiek buka! Housewife, ir viskas. Šalimais 
striksi duktė, liekna, šviežia, o jo nelaimė 
šliaužia iš paskos. Suėjo keturiolika, pats 
grakštumas. Bet jis klumpsi linkčiodamas, 
kupron susimetęs, jog, regis, girdi net sąna
rius cypiant. Lyg būtų geležiniai, netepti, 
neprižiūrėti. Dar vaikas, bet jau nupliupėjęs, 
raudonas, pagruklio nepavelkąs. Ir kelnės — 
velnias žino, kodėl — susisukusios, pėdų il
gumas! Trinksi šaligatviu, lyg ritintum me
džio gabalą. Sportininkai, cha cha! Du jo na
mų papuošalai: surukusi žmona ir žioplys 
sūnus.

Ji, vos įsisukusi vidun, šaukė:
— Bill mirė, o nesakei!
— Tavo ausys užkimštos. Mirė, žinau ir 

sakiau išeidamas.
Jam lengviau klostytųsi, jei ši trijų proce

sija tik vakare būtų grįžus. Laukė svarbūs 
darbai. Galva tino nuo rūpesčių be moters 
sukinėjimosi, be vaigų urzgimo. Be to, kokios 
moters ir kokių vaikų.

— Netikėtai, šitaip nelauktai... Vargšas 
žmogus.

Ji stovėjo tarpdury, išskėtusi blauzdas, nu
karinusi pečius, lyg pakvaišus avis vidury 
ganyklos, aštraus lietaus užklupta. Atėjo suk
ti jam galvą, painioti dideles George mintis.

— Jis išgyveno daugiau, kaip tu išgyvensi. 
Dejuosi čia! Žiūrėk savęs, kaip daro visi. O 
man atsirado rūpesčių, va! Turiu įmonę tvar
kyti.

— Kodėl tu?
— Kodėl aš, kodėl aš... Reikia, štai kodėl! 

Surask kitą, jei daug išmanai.
— Liko vaikai.
Ak, ji niekados nesuuodė, ką reiškia proga 

žmogaus kelyje! Jei po kojomis pasisuktų pi
nigų maišas, ji peržengtų ir nužioplinėtų ne
pakėlusi.

— Kas šiandien, ryt, poryt žiūrės? Vaikai 
laidotuvėmis užimti, — George niršo, kad, 
nati veržlumo neturėdama, maišėsi tada, kai 
jis buvo įtempęs šuoliui jėgas. Keik pasispirs, 
atgal nesugrąžins niekas.

— Per kelias dienas aukštyn kojom neapsi- 
vers. Manyčiau...

— Manyk, jei patinka.
Jis išėjo kieman. Drėgnas oras pernlovė 

žandus, ir George akimirkai nubudo. Ugnis, 
degusi sąnariuose, priblėso, nuo karščio iš
purtusi veido oda vėl, regis, subliūško ir ap
tempė raumenis. Reikėjo vėsos, reikėjo! Nuo 
mmčių ir kvailų žmonos burblenimų galė
tum sprogti, jei nepajudintum kojų, nepa- 
keistum vietos.

Savų minčių negalima kaltinti, ne. Jas 
George veisia, augina pats. Jomis, tarsi aukš
tu tiltu, lipa ateitin. Aplinkiniai, — va, kas 
graužia pakinklius.

Pažįstami, kaimynai, draugai kasa griovius 
iš pavydo, o žmona — iš kvailumo.

Perbraukė delnu veidą, papurtė galvą. 
Reikėjo susigriebti, nes raibuliavimas akyse 
jau buvo uždengęs akiratį, ūžimas — ausis 
užlipdęs.

Štai nei matė nei girdėjo, kaip Joe, dirbtu
vės vedėjas, privažiavo prie namų. Stovėjo 
šis baidyklė, daugiau panašus į antklode pri
dengtą mulą, kaip į žmogų, ir George turėjo 
jį taip suraityti, taip sumalti, kad tasai išsi
trenktų iš vėžių ir atiduotų tai, ko Hennessy 
labiausiai reikėjo.

— Hi! — pasitiko George, nuduodamas 
skubotumą. — Užtrukai, vaikine. Bill paliko 
daug svarbių dalykų nesutvarkęs.

— Kaip jis šitaip staiga... — stenėjo Joe, 
neslėpdamas susijaudinkno. — Geras žmo
gus, teisingas...

— Žinoma, geras. Geras ir teisingas. Gaila 
vyro. Taigi, mirė netikėtai. Net neįneštas 
darbininkų savaitinis draudos mokestis. Rei
kia susirūpinti, įstatymas šiuo reikalu griež
tas. Duok kombinaciją, Joe. Sutvarkysiu tas 
bėdas.
Žmogus krriptelėjo, tarsi įspirtas nepatogion 
vieton.

— Matai, kombinacija... Kietas dalykas! 
Net labai kietas. Bill prisaikdino niekam ne
prasižioti. — Dirbtuvės vedėjas kasinėjosi ir 
laikė nukarinęs galvą, lyg nerastų žvilgsniui 
vietos.

— Bill baigėsi, o dirbtuvė turi veikti.
— Teisybė. Bet yra vaikai. Čia jų rūpestis, 

ne mūsų.
Žinojo George, ką atsakys ši molio galva. 

Stuobrys! Įkalei vieton, primokei, ir nejudės, 
nesitrauks! Tačiau Hennessy pasiruošė, turi 
ginklą, kuris visada suminkština šį nevykėlį.

Jis išsitiesė, ištempė plaučius ir šovė:
— Kvaily! Vaikai valdo keletą kartų dides-

Vytautas Volertas, “Draugo” romano konkurse 
laimėjęs premiją už romaną “Sąmokslas”.

(Knyga spausdinama ir pasirodys premijos 
įteikimo vakare.)

Daugiau apie autorių žiūr. 17 psl.
Vytautas Volertas, winner of “Draugas” novel 

contest of 1967.

nį fabriką. Kas jiems ši skylė? Rūpinsis ta
vim, kad turėtum darbą, ir, mirusį tėvą pa
likę, bėgs dirbtuvės žiūrėti? Uždarys, išmes 
lauk, ir dairysiesi aplink, gatvėj atsidūręs.

George buvo įraudęs, širdies mušimas stū
mė iš kaktos akis. Pabėgusios krauju, išpil
tos stiklo blizgesiu ir šutinamos įkaitusių vo
kų, jos rėmė Joe prie žemės laukdamos, ka
da išsileis ir sudribs šis žmogiūkštis.

— Kur dėsiesi, kas ims? Šluosi, kaip prieš 
dešimtmetį šlavei. Laikė senis, apglėbei 
skvernu, užstojo, išstūmė aukštyn prižiūr® 
toju. Bill nėra! Skrisi laukan, jei nesitaikysiT

Nors George Hennessy gerklė buvo skam
bi, Joe ant kojų laikėsi nesvyruodamas. Net 
drįso išsižioti:

— Abu skrisim. Kas tu, agentėli? Išplevė
suosi, kaip dūmelis.

Negalima, negalima taip! Žiurkė lipa į 
akis! Dailu, kai užskurdėliai neboja šaipytis!

Kaip Hennessy išlaikė nesprogęs?
Riksmas blaškėsi kaimynų palangėse. Kak

toje vartėsi mėlynos gyslų ringės, gerklėje 
užsigrūsdavo žodžiai, užkišdami kvapą.

Dirbtuvės vedėjas leidosi prie automobi
lio. įsirangęs, net užmiršęs stipresniu durų 
trenksmu parodyti pokalbio įspūdžius, nu
važiavo savo keliu.

Kažkas nesuprantamo buvo įvykę.
George kelis kartus yra matęs senio bara

mą vedėją. Susirietusį, baime išskydusi.
Nors šis pataikūnas kartais ir dėl mažo 

krislo, galvoje įstrigusio, užsispirdavo, Bill 
stipresnis balsas suminkštindavo jo nugar
kaulį, ir Joe pasimesdavo. Šį kartą bus vel
nias uodega parėmęs, kad nesubliukštų.

Agentėlis! Parodysiu tau agentėlį!
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Alb. Baranauskas Smėlyje

Ožkabaliuos debesiai

Ožkabaliuos debesiai ties milžinkapiais, rūstūs, kaip jų dievas Perkū
nas

Sekretoriaus tvirtas balsas nuleidžia ir pagilina mišparų gaidą,
Uš pilioriaus atsitiesia ir auga, auga jos dar pusiau vaikiškas kūnas, 
Vargonai ūmai sugriaudėją, kaip vidudienį daubose mūšio aidas.

Nutylėjo Wegeberichte šitą nereikšmingą sustojimą,
Johannes von Hirschberg praleido nejaukią naktį Wiscessedin, 
Rausydamas iš Wildniss atpučiamo vilkų kaukimo, 
Nenujausdamas, jog už keleto mylių vėl Feld, arba mūsiškai vien

sėdis.

Gniaužydama maldaknygę, ji sustoja pas šventoriaus mūrą, 
Debesiai plūsta per lankas, kaip juoda von Hirschberg’o vilkstinė, 
Veltui šnekina ją pusseserės, aplink į ratą susibūrę, 
Jinai nusišypso tiktai, kai praeinant susiduria mudviejų žvilgsniai.

Nakties žvakė
Nakties žvakė tarp lapų už šlapios tvoros 
Karštai varva į alyvų šukuosenas.
Kvepiantis gėrimas vėlumos tylos, 
Į kurį sulėleidžiu sumerkia šakas gluosniai.

Tai vieni, tai kiti iš paunksmių,
Dainuodami, dūsaudami, ar susikaupę, 
Atbėga pasisemti. Liepos dunkso, 
Rateliu aplink žibėjimą suklaupę.

Jau patsai laikas, ir jau visur mėlyna, 
Tik, va, retkarčiais iš baimės suvirpa radastos
Ir tie, kur dėl vienokių ar kitokių priežasčių pasivėlino, 
Braunasi dabartės per patį dygliuotumą agrastų.

Paauglio berniuko dejonė dėl to, kad jis niekad 
nebuvęs Skardupiuos
Už pasisukimo kalnas mėlynas, tuščiaviduris,
Kuriam ošimas nelyginant kokios jūros.

Eugenija Šeštokaitė, pasak pasakorių senų,
Jame iškalėjo ar ne septynetą metų, pagrobta juodbruvių milžinų.

Dabar man graudu, kai einu paruge, ir linksma tiktai, kai ima lynoti.
Sako, saulėleidžiu jau Skardupiai. Pervažiavus tiltelį.
Akėčios ritasi grumstais įvalkiojant, medžiai stori ir gumbuoti, 
Bet kas parodys į termites kelią?

Parymusiems ant stalo ir ant alkūnėmis nuzulintos palangės, 
Jiems kugžda į ausis iš kiemo prieblanda.
Ties Skardupių kūgiais, vajetus, visa padangė 
Po verkiančia šaltų žarijų priedanga.

Paskui jie šneka apie tai, kaip seniūnijoje...
Už tiltuko susyk ims ir sudrebės drebulės!
Pilnatis tuo tarpu vagiliškai kuičiasi po pinavijomis, 
Girgžda į Skardupių skardį tepalu apvarvėjusios stebulės.
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Smėlyje pradeda ošti miškas, atsimintas 
Jau nebeveizinčiomis mirusio akimis. Per ilgą 
Nakties budynę švęstų žvakių varvekliuose 
Ištirpo veidai ir iki vieno sudegė žodžiai, bet 
Dar vis tebegeltonuoja kelias į anuometinę paslaptį 
Ant kalno po šviesos neglostomais akių vokais: 
Numylėtas ruduo galiausiai žaliomis eglių viršūnėmis 
Įstengė atsispirti. Užtai, kad jojo širdyje 
Dar buvo viens lašelis išsaugotojo kraujo 
Iš po pavėsio tuščių pievų glūdumos tada, 
Kai jau visi žinojo apie negando atėjimą.
Nakčia, būdavos, kai kaktą pila šaltas prakaitas, 
Senasis kraujo lašas šnekėdavo žmogaus balsu: 
“Dar pabusk, dar pabusk, nes tau dar neatėjo laikas.” 
Suošdavo pavėsiai: tos tamsios pievos.
Šitaip jis jį sutaupė tai paskutinei valandai 
Be reikalo už nieką nepralietą.

Paskutinių
Paskutinių dienos likučių spalvotą alkoholį 
Išgėrė už kalno pasislėpę medžiai, ir jiems 
Prašvito akys ta į senatvę vis 
Labiau nesuvokiama bejėgių žara, į kurios 
Pažadą ateinančios kartos iš naujo, per miškus, 
Rudenio išravėtus, ir per trobelės stogą, ir pro 
Dulkėtus autobusių langus penktadienio vakare 
Kaskart su didesniu tikėjimu žiūrės. Bus 
Jiems taip lengva nieko nežinoti, 
Nes jau daugiau nė vienas liežuvis nepalytės 
To lašo su vidury geltona nusiminimo žvaigžde, 
Kurį žolėn paliejo trys susėdę medžiai.

Penktadienio naktį, jau vėlokai
Slyvinė popietė, kaip koksai dar nepabaigtas 
Pilietinis karas atšilusuose rugsėjo kalnuose, ar 
Kieno nors saulėtas miestas ūkanoj, miestas su 
Pabirusiais obuoliais. Tat netausokime. Kas 
Prisiminimas, tai vis nuotykis. Švaistykimės 
Vaikystėj numirusiais kvapais tarp baigiančių 
Užgesti palengvėjusių medžių. Iš visų pusių gražiai 
Nunokę mūsų širdys. Poniškas baltas papirosas tarp 
Voratinklių, arba drabužis, išimtas iš skrynios.
Gimtojo kiemo gyvuliai šnekasi su baldais tvartuose: 
Tai jų dangus. Puse burnos prie gerai neužsidarančios 
Spintelės ta po karo dar neniūniuota nūn jau pasenusių 
Gimnazisčių daina su nejučiomis iškraipytais žodžiais: 
Jau vėl ruduo. Sulig 
Tvorom vakaras, viena šalnota žvaigždė. Daugiau anei 
Įvaizdžio. Ir bemažko ne jokio jausmo. Tiktai mes.
Taip, dar vieną kartą mes. Visu būriu. Ir su arkliais. 
Bet jau ruduo...

Atpie autorių ir jo poeziją žiūr. šio nr. 17 psl. Red.
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Lietuvių Fondo tarybos narių posėdžiui sausio 21 d. pasibaigus. Iš kairės 
sėdi: dr. V. Šimaitis, S. Rauckinas, dr. J. Kazickas, E. Razmienė, dr: G: 
Balukas, A. Rėklaitis, dr A. Razma; stovi: inž. A. Naudžius, dr. J. Valaitis, 
inž: V. Kutkus, dr F. Kaunas, dr. K. Ambrozaitis, H. Daras, dr: P: 
Kisielius, dr. B. Poškus, A. Motuzas, J. Bagdanavičius.

Council members of the Lithuanian Foundation after meeting held on 
January 21, 1968.

LIETUVIŲ FONDAS AUGA
Praėjusių metų LF narių visuoti

name suvažiavime fondo valdybos 
vykd. vicepirmininkas A. Rėklaitis 
savo pranešime tarp kitko tarė, 
kad viena iliuzija, 1951 metais iš
kelta ir po 10 metų entuziasto dr. 
A. Razmos su gjrupe kitų daktarų 
atgaivinta ir jų pirmomis aukomis 
bei pastangomis paremta — milijo
ninio fondo idėja — šiandieną yra 
tapusi realybe. Į jį jungiasi šimtai 
lietuvių, fondo pagrindinis kapitalas 
auga, o nuošimčiai jau tūkstančiais 
remia kasmet lietuvybės darbus.

Entuziastai savo padarė — po 
vieną ir po kelias tūkstantines į 
fondą įnešė, pavyzdį parodė — da
bar ateina kiekvieno eilinio lietuvio 
pareiga. Atėjo laikas fondą ugdyti 
nebe entuziazmo dvasia, bet lietu
viško sąmoningumo idėja. “Sąmo
ningo lietuvio patirioto asmenybės 
ugdymas išeivių sąlygose sunkus 
darbas, bet galimas”, toliau tęsė sa
vo mintį A. Rėklaitis. “Tam pirmo
ji sąlyga — vaikų tėvai turi būti 
patys sąmoningi lietuviai patriotai. 
Tokiais pat patriotais turi būti visi 
lituanistinių mokyklų bei institucijų 
mokytojai, vedėjai, liet, parapijų 
kunigai, klebonai, mūsų švietimo 
kultūros vadovai, kūrėjai, poetai, 
rašytojai. Jie visi turi prisidėti prie 
sąmoningo lietuvio patrioto asme
nybės išugdymo. Nuo lopšio iki 
grabo lietuvis turi pasilikti lietuviu. 
Jo sieloje pirmoje eilėje turi būti 
įskiepyta meilė iir pagarba tėvams, 
savo tautai, jos gražiai didingai pra
eičiai, lietuviškiems papročiams, 
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tradicijoms, kultūrai. Mūsų jauni
mas turi veržtis į mokslo aukštumas 
ne dėl to, kad taptų internacionalu, 
bet, kad jo pasiekto mokslo bagažai 
protingai ir naudingai patarnautų 
Lietuvos garbei bei gerovei ir jo 
paties, kaip lietuvio geram vardui 
iškelti. Tik veržlus į mokslą, sąmo
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ningas lietuvis patriotas galės Lie
tuvai laisvę atkovoti ir jai getrbūvį 
sukurti. Tokios lietuvio asmenybės 
išugdymo realizavimą turime pradė
ti tuojaus. Daugelis pasakys — iliu
zija...” Tenka pridurti, kad kai kas 
pasakys ir tai — kas čia bendro 
su Lietuvių Fondu?

O bendro — daug. Nulietuvėji- 
mas, lietuviškų idealų atšalimas, 
nuo lietuviškos bendruomenės ir jos 
reikalų bei rūpesčių atitrūkimas — 
tai ne krovimas į bendrą aruodą, 
bet barstymas. Barstymas visko: jė
gų ir finansų. Lietuviškos pareigos 
supratimas ir jos vykdymas, kad ir 
nedidelėmis dozėmis, yra laidas, 
kad nepakriksime, kad suprasime 
savo ir savo tautos gyvybinius Tei

Po LF tarybos posėdžio pasikalbėjimas su spaudos ir LTV atstovais. Iš 
kairės: dr. J. Valaitis, inž. V. Naudžius, J. Janušaitis, A: Pužauskas, S: 
Rauckinas, dr. G. Balukas, dr. A. Razma, A. Rėklaitis, inž: V: Kutkus ir 
dr K. F. Kaunas.

Council members are interviewed by Lithuanian press and television 
representatives.

kalus ne kieno nors iš šalies inspi
ruojami, bet iš vidaus verčiami.

Lietuvių Fondo žmonės, ieškoda
mi būdų ir priemonių, kaip paspar
tinti fondo augimą, praėjusiais me
tais nustatė kvotas, siūlė olrganizuo- 
ti vajus, sudaryti komitetus, skyrė 
įgaliotinius. Ši priemonė, atrodo, 
yra davusi neblogų rezultatų. Iš 
pranešimo matyti, kad kai kurios 
apylinkės, kaip Lemonto (surinkusi 
$5000) ar Maspetho ($1000) savo 
kvotas užbaigė. Kitos rikiuojasi šia 
eile: Marquette Parkas (kurio kvota 
yra 155 tūkst.) surinko beveik 62 
tūkstančius, New Yorkas (kvota 
120 t.) surinko 38 tūkst., Clevelan- 
das (kvota 100 t.) surinko 31 t., 
Detroitas (kvota 100 t.) surinko 
23 tūkstančius, Cicero (kvota 35 t.) 
surinko 23 tūkstančius.

Pranešėjo nuomone, fondas au
ga per lėtai — kol fondas pasieks 
milijoną, reiks šešerių ar septynerių 
metų. Per ilgai tęsiamas darbas ruik 
stoja efektyvumo, subanalėja, įkĮ^ 
rėja. Reikia naujų priemonių. Nau
jų asmenų įsijungimas į akciją, ju
biliejinių metų dvasia turėtų fondui 
padėti.

Kai kurie žurnalistai, aprašydami 
šio suvažiavimo darbus ir apyskai-
tas bei diskusijas, prikibo pirie vieno 
kito mažmožio, lyg jie būtų revizijos 
komisijos posėdyje ar patikrinime 
nedalyvavą nariai. Aš šia proga no
rėčiau pažymėti vieną nepastebėtą 
“mulkmeną”, būtent, narių (ir ne- 
narių) keliamą klausimą: Kaip dir
ba fondo raštinė, kiek tarnautojai 
gauna algų — daugelis, dar nepaau
koję nė cento, jau rūpinasi, kur 
eina kitų paaukotas doleris. Štai iš
trauka iš pranešimo.

“Veik visas LF administiracinis 
darbas koncentruojasi Fondo būsti- 
nėje-raštinėje. Fondo būstinė yra 
valdybos vykd. vicepirmininko ir 
reikalų vedėjo namuose, rūsy. Čia 
vienas kambarys įrengtas specialiai 
raštinei. Fondui augant, didėja ir



raštinės darbo apimtis. Raštinės dar
bininkų savanorių, arba tik už sim
bolinį atlyginimą, pakankamų dar
bo rankų LF valdyba niekad netu
rėjo. Neturi ir dabar. Jei visgi dar
bas vyksta, tai todėl, kad atsiranda 
Fondo entuziastų, pasiaukojančių. 
Bet aukotis galima tik tam tikrą lai
ką, o ne metų metais. Pagaliau, per
krautai dirbantieji gali ir pavargti. 
Rūsy, nors ir gerai įrengtame, sėdė
ti prie darbo kasdien, dažnai ir 
šventadieniais, po 10-12 valandų, 
nėra normalus reiškinys. Jau dabar 
laikas galvoti apie tinkamesnę pa
talpą būstinei.

...Fondo administracijai nuo jo 
įsisteigimo iki 1967.XI.1 išleista
8.698.84. Nuo tos sumos atėmus
948.84, kukiuos suaukojo LF tary
bos bei valdybos nariai iš savo ki
šenių, tai Fondo pinigų administra
cijai per 5 metus ir 10 mėn. buvo 
išleista tik 7,750.00, kas sudaro tik 
2% Fondo pagrindinio kapitalo su- 
^os”. B. D.

Šių metų sausio 21 d. Joliet, Illi
nois, dr. Antano Razmos rezidenci
joje įvyko Lietuvių Fondo tarybos
narių posėdis. LD redakcija, nega
lėdama pasiųsti savo korespondento, 
žinias gavo protokolo santrauką, iš 
kurios nori savo skaitytojus pain
formuoti.

LF Tarybos pirmininku išrinktas 
dr. Gediminas Balukas, sekretorium 
— Stasys Rauckinas. L. Fondo val
dybos pirmininku išrinktas dr. An
tanas Razma, kuris pristatė tarybai 
patvirtinti naujos valdybos sąstatą: 
pulk. Antaną Rėklaitį, dr. Vladą 
Simaitį, inž. Viktorą Naudžių ir An
taną Motuzą. Valdybos nariai parei
gomis pasiskirstys sekančiame po
sėdyje.

Fondo iždininkas painformavo, 
kad pagrindinis įnašų kapitalas jau 
perviršyje $400,000.00. Pusė kapi
talo laikoma Savings and Loan 
Ass’ns, kita pusė vertybių popie- 
riuoe (Stocks ir Bonds). Iš kitų pra
nešimų susidarė vaizdas, kad akci
jų kainoms kylant, investuoto kapi
talo padėtis yra gera ir teikia vilčių, 
’kad ir ateityje neblogės. Svarbu tik

JUBILIEJINIS MEDALIS

Lietuvių Fondo vardu išleidžia
mas specialus sidabrinis medalis 
Lietuvos valstybės atstatymo 50 
metų sukakčiai paminėti. Medalio 
projektas — LF valdybos vykd. vi-

Medalio IlI-sios serijos škicas, parengtas kalyklos korektūrai.

daryti žygių, kad vajų komitetai 
daugiau pajudėtų, kad būtų ieškoma 
naujų veiklesnių asmenų veiklai 
pastūmėti ir kad būtų raginama LF 
nariai savo įnašus padvigubinti.

Dr. J. Kazickas (New Yorko), V. 
Kutkus (Detroito), dr. E. Lankaus
kas (Clevelando) pranešė pastangas 
rasti naujų būdų prieiti kiekvieną 
lietuvį.

Chicaga didesnės apimties vajų 
pasirengusi pradėti kovo 10 šaunia 
vakariene ir narių pristatymu bei 
pagerbimu.

Posėdyje nusistatyta, kad jau iš 
anksto reikia sudaryti pelno pa
skirstymo komisiją, kuri kartu su 
LB skirtais atstovais klausimą stu
dijuotų ir paruoštų kuo tikslesnį 
fondo pelno paskirstymą.

Posėdyje dalyvavo spaudos ir lie
tuviškos televizijos atstovų, kurie 
pažadėjo ir tolimesnę fondo idėjos 
propagandą.

cepirm. ir reikalų vedėjo Antano 
Rėklaičio pastangų ir darbo rezul
tatas. Medalio išleidimą finansuoja 
LF tarybos narys dr. Balys Poškus.

Medalis — trijų serijų: Iji serija

Iš Lietuvių Fondo narių metinio visuotino suvažiavimo 1967 m. lapkr. 26 
Chicagoj. Dalyvavo 110 L. Fondo narių su 2206 atstovaujančiais balsais.

Suvažiavimais išrinko 1/3 -naujų -tarybos narių (iš 5 pakėlus į 8), kontro
lės komisiją (jai sutikus, perrinkta); šiklausy-ta tarybos pirmininko dr. 
G. Baluko ir valdybos pirm. dr. A. Razmos, iždininko dr: VI: Šimaičio, 
investacijų kom-jos inž A. Naudžiaus pranešimai. Tuo metu L Fonde būta 
1711 pilnateisių narių, įnešusių ne mažiau $100, ir 212, aukojusių mažiau 
$100; pagrindinio kapitalo fonde yra 400 tūkstančių dolerių. Iki šiol L.F. 
iš nuošimčių jau yra paskyręs 40 tūkstančių dol. lietuviškiems reikalams.

Foto V. Noreika
Council members of the Lithuanian Foundation at the annual national 

convention, held Nov. 2-6, 1967, in Chicago, Ill.

su karaliaus Mindaugo galva, 2-ji 
— su Vytauto Didžiojo galva ir 
3-ji — su atkurtos Lietuvos valsty
bės trijų prezidentų galvomis. Ant
roji medalio pusė visoms trims se
rijoms vienoda: Vytis ir Gedimino 
stulpai. Abiejose medalio pusėse 
yra atitinkami įrašai ir datos, kurios 
pažymi jubiliejinę sukaktį ir Lietu
vos karalijos 1251 - 1795 metų fak
tą. Žodžiu, medalyje atvaizduoti di
dingi itr ryškiausi Lietuvos istorijos 
tarpsniai.

Projekto reikalu buvo atsiklausta 
nuomonės m;sų menininkų, istori
kų, diplomatų, lituanistų, numizma
tikų. Gen. Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis davė naudingų patarimų 
medalio reikalą sprendžiant. Meda
lio škicus braižė Antanas Beleška. 
Medalio kaldinimui buvo atsiklaus
ta ir gauta pasi;lymų iš Vokietijos, 
Šveicarijos, Japonijos ir JAV kalyk
lų. Viena JAV kalykla pasiūlė pa
lankiausias sąlygas, ir su ja susitar
ta medalius kaldinti.

Tuo tarpu užsakyta ftr kaldinama 
tik 3-sios serijos 5000 medalių, iš 
kurių 1000 vienetų kalykla pažadė
jo pagaminti dar prieš šių metų va
sario 16-tąją. Vieno medalio kaina 
10 dolerių.

Kitos medalių serijos bus užsa
kytos, kai trečios medalio serijos 
pardavimas - platinimas bus gerokai 
įpusėjęs.

Prie kiekvieno medalio bus pri
jungtas jo aprašymas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Medalio tikslas — 
išgarsinti plačiu mastu laisvajame 

pasaulyje Lietuvą, jos nepriklauso
mybės paskelbimo 50 metų sukak
ties proga.

Pitrmoje eilėje medaliai norima 
paskleisti amerikiečių bei kitatau
čių tarpe šiame krašte šiais jubilie
jiniais metais. Medalio skleidimo- 
platinimo talkon kviečiami mūsų 
Didplomatijos tarnyba, Vlikas, Al
tas, PLB, organizacijos, lietuvių pa
rapijos, biznio įstaigos bei įmonės 
ir pavieniai asmenys. Be to, meda
lis bus platinamas - pardavinėja
mas per amerikiečių bei kitų kraš
tų numizmatikų tinklą.

Šį medalį turėtų įsigyti ir kiek
viena lietuvių šeima sau ir savo 
vaikams, kaip brangų prisiminimą 
tėvynės Lietuvos jos atkūrimo 50 
metų jubiliejaus proga. Norintieji 
įsigyti medalį sau, savo vaikams ar 
nupirkti ir padovanoti amerikie
čiams bei kitataučiams, turi užpil
dyti žemiau dedamos formos lapelį, 
kurį kartu su pinigais ($10.00 už 
kiekvieną medalį) atsiųsti Lietuvių 
Fondo valdybai šiuo adresu: Lith
uanian Foundation, c/o Mr. A. 
Rėklaitis, 6643 S. Maplewood Ave., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

Pinigus siųsti čekiais užrašant: 
Pay to the order of A. Rėklaitis - 
Medal. Kiekv. medalis turės savo 
numerį, kuris turi būti užrašytas 
tam asmeniui, kuriam medalis do
vanojamas ar įteikiamas. Susidaręs 
iš medalio pelnas numatomas pa
skirti Lietuvių Fondui.

Lietuvių Fondo valdyba
Užsakymo lapelis — 26 puslapy.
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Jūratė Kazickaitė su pilotu kapt. Terry Guess prie F-100 spraus- 
minio, kuriuo skrenda į operacijų lauką stebėti ir rašyti.

Jūratė Kazickas and Capt. Terry Guess en route to Vietnamese 
battlefield. i

Lietuvaitė Vietnamo fronte...
Atkelta iš 7 puslapio

ji grįžta tik nusimaudyti ir pakeisti 
drabužius, pasiimti laiškus, spaudą 
ir pasiklausyti spaudai duodamų 
pranešimų (briefings), kur dažniau
siai kalba vyriausi karo vadai ir am
basadorius.

Ilgai užsitęsęs Vietnamo karas 
daugeliui ima kelti abejonių; ne
lengva, o gal dar sunkiau korespon
dentui, kuris viską stebi ir mato iš 
arti. Didėjantis aukų skaičius skau
dina širdį; gausėjantiys priešo puo
limai ir jų skerbimasis į kaimynes 
šalis, fronto plėtimas bei mūsų ka
riu veiklos sunkinimas entuziazmo 
kelti negali. Bet pamatytos kankini
mo vietos ir įrankiai po šiaurės viet
namiečių komunistų pasitraukimo, 
jų sadizmo padariniai, jų terorizavi
mas ramių vietos gyventojų žmogų 
nepalaužiamai įtikina, kad reikia 
kovoti su šia baisia žmonijos nelai
me — komunizmu, kuiris žiaurus 
ne tik kitiems, bet ir patiems savie
siems. Kartais ateina mintys, kad 
ši kautinių vieta tai yra žaizda pa
saulio organizme, kurią reikia už
gydyti, nes jai išsiplėtus, viltis ligo
niui pasveikti bus visai panaikinta. 
Panašiai galvoja ir kariai, kariau
jantys Pietų Vietname, net ir ne
klausinėdami kodėl, kam, už ką,. 
Tikslas perdaug aiškus, o pareiga— 
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garbinga ir neabejotina. Vadų ir va
dovaujančių uždavinys siekti, kad 
nė vienas kraujo lašas nekristų be
prasmingai iir kad nė viena gyvybė 
nebūtų prarasta kita prasme, kaip 
laisvės ir idealų gynimui.

Taip atiduoda savo dalį ir narsio
ji lietuvaitė korespondentė kovoje 
dėl laisvės idealų Vietname, eidama 
lygiagrečiai su fronto kariu, aprašy
dama jo žygius, stebėdama jo pasi
aukojimą, malšindama jo sopulį, 
skaidrindama jo viltį, kad idealusis 
Amerikos jaunimas ne su barzdotais 
(komunistų papirktais, ar suvilio
tais, itr apgaudinėjamais) prosovieti
nės taikos protestuotojais, bet su 
pareigą suprantančiu ir didvyriškai 
ją nešančiu kariu. K. R.

Žemiau spausdiname Jūratės Ka- 
zickaitės reportažą, pateiktą Asso. 
Press, kurį išspausdino New Yoirk 
Post pernai metų lapkričio 20. (Jį 
išsivertė ir išsp. “Darbininkas”).

“Kalva 882, Vietnamas. Para
šiutininkas bėgo atgal petr mišką 
šioje kalvoje netoli Dakto, viduri
nėje aukštumoje. Jis mosavo savo 
šautuvu, ir kraujas veržėsi iš jo 
burnos.

— Gulėkit! Nekelkit galvų! — 
jis šaukė. — Jie yra mus visus ap
supę.

Mes užsislėpėme už medžio, kai 
šiaurės Vietnamo kulkosvydis sėjo 
kulkas į džiungles iš 50 jardų at
stumo.

Buvo popietis kalvoje 882, apie 
11 mylių į pietų vakarus nuo Dak
to. J. V-bių parašiutininkų 173 bri
gados kuopa pasistūmėjo pirmyn į 
kalvos pakriaušes, žvalgydamosi 
priešo. Jį rado.

Kareiviai susimetė už bambuko 
šaknų kupsto ar medžių, kurie tu
rėjo juos pridengti.

Jokios saugios vietos. Šiaurės 
vietnamiečiai, prisirišę šakose me
džių, kurių aukštis 100 pėdų, šaudo 
iš visur.

Leit. Corky Watson iš Spokane, 
Wash., įrėmė žvilgsnį į medžius.

— Aš jį matau! Matau! — jis 
šaukė ir paleido veikti savo ginklą.

Tada visi kiti apie leitenantą ėmė 
šaudyti. Storos šakos su triukšmu 
krito pro bambuko kamienus.

— Dėl Dievo, neeikvokite savo 
amunicijos! — šaukė kuopos vadas 
kapt. Dand Jasmer iš Sacramento, 
Calif.

— Slapukų nėra šiuose medžiuo
se. Jūs šaudote tuščias šakas.

Bet Watsonas žinojo, kad jo sla
pukas daugiau nebešaudys.

Už komandos grupės būrys, va
dovaujamas Įeit. John R. Robinso
no, 27, iš Orlando, Fla., susidūrė 
su sustiprinta šiaurės Vietnamo 
kuopa. Kautynės buvo iš tokio at
stumo, kad priešas tarpais svaidė 
atgal granatas, mestas amerikiečių.

Vienoj vietoj šiaurės vietnamietis 
įšoko į tą pačią duobę su J. V. pa
rašiutininku. Šiaurės vietnamietis iš 
duobės nebepakilo.

Po poros valandų kautynių 17 
amerikiečių buvo sužeista. Kai vie
na kuopos dalis leido ugnies uždan
gą prieš tankias kiti vyrai ėmė 
trauktis su sužeistaisiais.

Ryšulių, ginklų, šalmų kupetoje 
sužeistieji gulėjo mažoje aikštėje. 
Tai buvo skynimas, kuriame tik 
prieš kelias valandas kai kurie ka
iriai buvo valgę savo C maisto da
vinius.

Spec. 4 Jerl Withen iš Zenesille, 
Ohio, rūpinosi aptvarstyti galvą 
rimtai sužeistam kovotojui.

— Nesirūpink, vyruti. Su tavim 
bus viskas gerai, — sakė jis. — Tu 
greitai keliausi namo, gerai? Ar gir
di mane? Pasakyk ką nors, vyruti. 
Pasakyk ką nors.

Kitoje mažo skynimo pusėje dar 
kažkas šaukėsi:

— Aš negaliu kvėpuoti. Oi, dak
tare, padėk man. Aš negaliu kvė
puoti.

Armijos fotografas, kuriam dalis 

kojos buvo nutiraukta visai, atsišlie
jęs į medį. Jis dejavo iš skausmo, 
kai vyras prišoko prie su tvarsčiais.

Ir tada priešo raketa sprogo. Ore 
nuskardėjo naujai sužeistųjų riks
mas.

— Dėl Dievo, prašau, nerėkit!— 
šaukė Withers. Jo akys buvo pilnos 
ašarų. — Tai stiprins prakeikto 
šiaurės vietnamiečio moralę. Pra
šau, nelrėkit!

Medikai bėgo nuo vieno vyro 
prie kito, bet darbo perdaug. Kai 
kurie sužeistieji, kurie buvo ap
tvarstyti, pamatė, kad raketos spro
gimas jų tvarsčius nuplėšė.

Vyras, kuris pirma buvo atėjęs 
pro krūmus su sužeista burna, buvo 
vėl sužeistas į pečius ir kojas.

— Šis medis... — kalbėjo jis, — 
maniau bus saugu užsislėpti už šio 
medžio. O dabar aš sužeistas tris 
kairtus.

Šiaurės vietnamiečiai tebešaudė. 
Paskiau jie dar sustiprino savo uat 
ni Claymore minom ir mortiror® 
Parašiutininkai pamažu traukėsi.

Vyrai iš kitų dviejų kuopų, patys 
susilpę kautynėse, tuojau pasistū
mėjo sužeistiesiems pridengti.

Pradėjo temti. Aviacijos daužė 
šiaurės vietnamiečių pozicijas, ir 
viršum galvų kaukė artilerijos pa
rama. Pagaliau šaudymas aptilo.

Medicinos pagalbos helikopteriai 
atvyko sužeistųjų paimti. Keli sla
pukai šūviais sutiko juos, kai nu
sileido. Kariai vilko užmuštuosius 
ir sužeistuosius į nusileidimo vietą. 
Nusileidimo zona, kurią palietė he
likopterio čiuptuvai, buvo vieta, kur 
turėjo būti pasižymėjimo ženklų iš
dalinimo ceremonija, dalyvaujant 
generolui. Bet tai buvo planuota 
prieš prasidedant kautynėms.

Kiti parašiutininkai pradėjo įsi- 
kasimo darbus. Niekas daug nekal
bėjo.

J. Kazickaitė Con Thien, Pietų Viet
name, 1967 m. liepos 4.

LIETUVIŲ DIENOS, 1968, SAUSIS



ČIURLIONIS
LOS ANGELES LIETUVIŲ DRAMOS SAMBŪRIO PASTATYME

I VEIKSMAS

D. Tuminaitė, V. šulaitis, V. Gilys, J. Pupius — M. K. Čiurlionis ir 
I Mažeikaitė.

II VEIKSMAS

J Pupius — M K. Čiurlionis, V. Vidugiris, E. Dovydaitienė, V. Dovydaitis.

III VEIKSMAS

I. Mažeikaitė, M. Prišmantas, J. Janušauskas.

PO VAIDINIMO.

Iš kairės — vaidintojai, riežisorius, dekoratorius, autorius — J. Pupius, 
I. Mažeikaitė, J. Janušauskais, rež. D. Mackialienė, dekor. A: žaliūnas, 
V šulaitis, D Tuminaitė, E. Dovydaitienė, V. Vidugirys, V. Dovydaitis; 
priešais — žodį taria autorius Jurgis Gliaudą.

Scenes from the production of the new Lithuanian play “Čiurlionis”, 
performed by members of the Lois Angeles Drama Club.

Foto — L. Kantas

Los Angeles ir apylinkių lietuvių visuomenė stebi “Čiurlionio” vaidinimą.
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Ona šablauskienė Gotika / Gothic

nių gimnaziją; 1937-39 m. studi
javo filologiją VDU humanitarinių 
mokslų fakultete Kaune; 1938 m. 
vasarą gilino prancūzų kalbos stu
dijas Nancy universitete, Prancūzi
joje. Karas ir jo pasėkoje vykę gy
venimo vietų keitimai kuriam lai
kui mokslus nutraukė.

1955 - 57 metais, jau gyvendama 
Kanadoje, O. Šablauskienė pasuko 
kita kryptimi: ėmė domėtis menu hr 
lankė skulptūros klasę Montrealio 
Museum of Fine Art Meno mokyk
loje; 1958 - 63 metais lankė Pran
cūzų L’Ecole des Beaux Arts de 
Montreal vakaro kursus ir dar 
keletą metų studijavo privačiai su 
Vokietijos, Šveicarijos ir Prancūzi
jos meno mokyklų auklėtiniais, kas 

jai padėjo išvystyti platesnį menini 
supratimą ir skonį.

Gyvendama viename iš puikiau
sių Montrealio piriemiesčių (Cite dės 
Deux Montagnes), ji dalyvauja įvai
riose meno parodose, surengtose 
lietuvių ir kanadiečių dailininkų. 
Montrealio miesto parodose išsta
tyti jos kūriniai susilaukia pasiseki
mo ir gero meno kritikų įvertinimo 
vietos spaudoje.

Savo kūrybos pobūdžiu Ona 
Šablauskienė yra abstrakti, daugiau
sia pasireiškianti grafikoj, naudoda
ma plunksną su tušu. Ji turi sav^ 
rankišką, be svetimų įtakų stilM

SU PRANCŪZIŠKA ELEGANCIJA
Dail. Onos Šablauskienės darbai

Ona šablauskienė

Montrealis yra prancūziškos kul
tūros ir europiškos išvaizdos mies
tas Kanadoje. Nemaža jame gyve
na ir lietuvių, kurių keleto vardai 
žinomi JAV-se ir kitur.

Šiame straipsnely norima trum
pai apibūdinti dailininkės Onos 
Šablauskienės - Jaugelytės darbai. 
Ji yra įsikūrusi Montirealy su savo 
vyru inžinierium; 1949 metais jie 
atvyko iš Anglijos, į kurią buvo at
sikėlę iš Vokietijos 1948 metais. 
Lietuvą, kaip ir daugelis tautiečių, 
jie paliko 1944 metais.

O. Šablauskienės kelias į mokslą 
ir meną prasidėjo dar tėvynėje: 
1937 m. ji baigė valstybinę Kėdai-
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O. šablauskienė Tiltai / The Bridges
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kutriame jaučiamas išdirbtas plunks
nos apvaldymo lengvumas ir net 
prancūziška elegancija. Temų at
žvilgiu jos kūryboje vyrauja su- 
abstraktintos gamtos formos, kurios 
kartais priartėja prie skulptūrinio 
išrišimo.

Parodų proga apie O. Šablaus- 
kienės kūrinius yra gerai pasisakę 
Montrealio Gazette, La Plresse, 
Montreal Star ir kt. laikraščių kri
tikai.

Dailininkė kuria dažniausiai no
rėdama išreikšti vidinį jausmą, pa
versdama grafinėmis formomis. Jos 
neretai turi ne tik autoriui, bet ir 
žiūrovui suprantamą mintį. Ji nėra 
hermetiška. Tačiau apie jos kūrybos 
pobūdį, temas ilr jų išraišką tekalba 
šie keli šiuose puslapiuose paduoda
mi darbai, tiksliau sakant — jų fo
to nuotraukos. J. T.

O. šablauskienė Dvyniai

Twins
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Ona šablauskienė . Kriauklė / Shell

Ona šablauskienė
Eglė žalčių karalienė
Eglė — Queen of Serpents
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Lietuvio mokytojo pagerbime Detroite ALT S-gos pirm. T. Blinstrubas 
dėkoja mokytojo kantatos mecenatėms dr. Br. Gruzdienei (kairėje) ir 
Birutei Girniuvienei (dešinėje).

A testimonial to the Lithuanian Teacher, held in Detroit, Mich., spon
sored by the National .Lithuania,n Society of America.

KNYGOS IR AUTORIAI

Detroito ALT skyrius, vadovaujamas A. Musteikio, rengiamai mokytojo 
pagerbimo akademijai, pirmininko iniciatyva užprašė komp. B. Budriūną 
parašyti kantatą, del teksto susitarus su poetu Brazdžioniu. Akademijos 
metu kantata nebuvo įmanoma atlikti, dėl to paskaityta tik tekstas. Visą 
kantatą, komp. B. Budrumui vadovaujant, atliks Los Angeles šv. Kazimiero 
parapijos choras Los Angeles Vasario 16 minėjime. Foto J. Gaižutis

Lietuvių kalbos vadovėlis angliškai

Lietuvių kalbos lektoriai JAV-bių 
universitetuose labai apsidžiaugė, 
kai prieš metus laiko Tėvai Pran
ciškonai Brooklyne išspausdino 472 
puslapių lietuvių kalbos vadovėlį, 
skirtą angliškai kalbantiems, bet no
rintiems išmokti lietuviškai. Auto
riai — trys pasižymėję kalbininkai: 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir 
W. R. Schmalstieg. Jie pavadino jį 
kukliu vardu: Introduction to Mo
dern Lithuanian. Vadovėlį sudaro 
40 pamokų. Jo gale yra prijungtas 
gramatinis piriedas, skaitinių pluoš
telis, keletas liaudies dainų, keturi 
eilėraščiai bei du žodynėliai: lietu
viškai angliškas ir atvirkščiai. Pa
mokų medžiaga sudaryta ir su
skirstyta gana išmaningai. Einama 
nuo žinomo prie nežinomo. Viskas 
nuoseklu. Vadovėliu galės naudo
tis su lektoriaus pagalba ne tik stu
dentai, bet ir tie asmenys, kurie no
rės patys pramokti lietuvių kalbos.

Netikslumų vadovėly labai ne
daug. Nebent tik būtų galima pagei
dauti kai ką išdėstyti kitaip. Pvz., 
J. Aisčio eilėraštis dešimtoje pamo
koje vargu pateisinamas, nes dėl 
savo poetinio subtilumo jis sunkiai 
bus svetimtaučio studento suvokia
mas. Reikėtų jį arba visai praleisti 
arba nukelti į vadovėlio galą iir ten 
prijungti prie kitų eilėraščių.

Autoriai lietuvių kalbos kirčiuo
čių schemą duoda penktoje pamo
koje, po trečiosios linksniuotės 
Peranksti. Atrodo, kad geriau ją 
tiktų nukelti į devynioliktą pamoką, 
kai studentas jau yra išmokęs visas 
penkias daiktavardžių linksniuotes.

Kalbant apie būdvardžių laips- 
niavimą (219 psL), sakoma, kad 
“didesnis” ir “didžiausias” sudaromi 
iš “didelis”, numetus galūnę -elis. 
Žinoma, šiaip sudairyti šiuos laips
nius galima. Tačiau iš tikrųjų jie 

sudaryti iš nelyginamojo laipsnio 
būdvardžio “didis”, iš kulrio yra ki
lę “didysis” ir tas pats “didelis”.

Knygoje pasitaiko ir viena kita 
korektūros klaidelė: per (52) turi 
turėti priegaitės ženklą ne ant “e”, 
bet ant “r”; atspausta me (160) — 
turi būti mes; “pusryčių” atspausta 
ų ir ū. Tačiau tai nedidelės bėdos 
— visa tai lengvai pastebima ir iš
taisoma. Vadovėlis apskritai yra la
bai vertingas.

Be plataus lietuvių kalbos vado
vėlio angliškai kalbantiems (Intro
duction to Modern Lithuanian), 
profesoriai W. R. Schmalstieg ir A. 
Klimas yra dar parašę nedidelį (60 
psl.) vadovėlį tiems svetimtaučiams, 
kurie nori mokytis lietuvių kalbos 
vieni patys, be mokytojo pagalbos. 
Tas vadovėlis pavadintas Lithuani
an Reader for SelfTnstrution. Jo 
turinį sudaro trumpi skaitinėliai su 
angliškais žodžių vertimais ir smul
kiais gramatiniais nurodymais, iš 
kurių besimokantysis sužino žodžio 
lytis (linksnius, laikus ir kt.). Pa
čius skaitinėlius sudaro lituanisti
niai dalykai: tautosaka, pasakos, 
pirmoji lietuviška knyga, Kristijo
nas Donelaitis, Simonas Daukantas, 
Vincas Kudirka, Maironis, Jurgis 
Baltrušaitis, Vincas Krėvė, Balys 
Sruoga. Visi šie lituanistiniai teks
tai išversti į anglų kalbą. Nėra abe
jonės, kad tai pats geriausias šios 
rūšies vadovėlis. Autoriams priklau
so nuoširdi padėka už jo paruošimą.

J. Tininis

Žurnalas Lituanus naujose rankose
Paskutinį praėjusių metų Litua

nus numerį suredagavo pirof. An
tanas Klimas, sukaupęs į jį labai 

įdomios lituanistinės medžiagos. 
Jis pats parašė ilgiausią šio numerio 
straipsnį, apimantį 32 puslapius. Iš 
tikro, tai ne straipsnis, o rimta 
mokslinė studija, sprendžianti klau
simą: “Balto-Slavic, or Baltic and 
Slavic?” Remdamasis lingvistiniais 
daviniais bei šių kalbų žinovais, jis 
įrodo, kad tarp lietuvių ir slavų kal
bų yra ne daugiau panašumo, kaip 
tarp germanų ilr baltų kalbų. Kaip 
negali būti Balto-Germanic, taip 
negali būti nė Balto-Slavic. Savo 
studiją A. Klimas užbaigia: “Pa
gal turimus aiškius įrodymų davi
nius, bet kokio baltų ir slavų “vie
numo” idėja turi būti atmesta. Nė
ra ir niekad nebuvo tokio dalyko 
kaip Balto - Slavic. Abi šios kalbos 
yra tik dvi nepriklausomos indoeu
ropiečių šeimos šakos. Istorinis jų 
išsivystymas yra buvęs panašus į 
visų kitų indoeuropiečių šakų išsi
vystymą”.

Antras žurnalo straipsnis parašy
tas G. A. Hood — A Bibliography 
of Works Dealing with the Rela
tionship between Baltic and Slavic. 
Tai tikriau ne straipsnis, o biblio
grafija veikalų, liečiančių baltų ir 
slavų kalbų giminystės klausimus.

Filadelfijos universiteto profeso
rius Antanas Salys lingvistiniame 
straipsnyje iškelia lietuvių kalbos 
žodinio turto rusinimą dabartinėje 
Lietuvoje. Apie lietuvių liaudies 
meną rašo V. Feldon, Kalifornijos 
universiteto doktorantė.

Demie Jonaitis (Jonaitienė), poe
tė ir vertėja, žurnale duoda tris sa
vo eilėraščius, kurių tematika yra 
Lietuva ir Vilnius; eilėrašč:ai gana 
naujoviški.

Paskutinis žurnalo straipsnis — 
K. Donelaičio “Metų” angliško ver
timo recenzija, parašyta paties re
daktoriaus Antano Klimo. Nado 
Rastenio vertimą recenzentas verti
na gerai.

Žulrnalo viršelį puošia Rūpinto
jėlio figūra (iš prof. M. Gimbutie
nės kolekcijos) ir pora lietuviškų 
kryžių ornamentikų, kurias sukom
ponavo Zina Mokūnas (Morkūnie
nė).

J. T.

Vaizdas iš spaudos parodos, surengtos Kultūros kongreso metu (ž. p. 4-5) 
Parodą tvarkė J. Vaidelys. Nuotraukoj (vidury) jaunimo poetas J. Minelga.

Lithuanian Press exhibition during Lithuanian Cultural Congress.

Dr. Ivars Ivaška su žmona Aštri

Dr. Ivars Ivaška and his wife poe? 
■tess Astrida Ivaška. Dr. I. Ivaška 
is newly appointed editor of Books 
Abroad, an International Literary 
Quarterly, edited by Oklahoma Uni
versity.

Prof. dr. Ivars Ivaška nuo 1967 
gretų vasaros yra naujasis Oklaho- 
jnos universiteto leidžiamo (4 kar
us per metus) tarptautinės litera- 
ūros žurnalo “Books Abroad”. Jo 

žmona Astrida Ivaška yra pasižy
mėjusi latviu poetė.

I. Ivaška gimė 1927 m. Rygoje. 
Pasitraukęs į Vakarus, Vokietijoje 
tudijavo palyginamąją literatūrą, 
JAV-ise mokslus baigė Minnesotos 

un-te gaudamas daktaro laipsnį.
I. Ivaška yra išleidęs du eilėraš- 

įčdų rinkinius estu kalba ir 1 rinkinį 
vokiečių k. (vertimai). Labai daug 
■eiškiasi kaip literatūros teoretikas 
ir kritikas, bendradarbiaudamas įv. 
Enciklopedijose ir leidiniuose. Per 
«60 įvairių straipsnių ir recenzijų 
yra tilpę (nuo 1956) žurnale Books 
Abroad.

žurnalas Books Abroad paskuti
niaisiais metais yra nemažai dėme
sio skyręs mažųjų tautų literatūrai, 
tarp jų ir lietuvių. Yra tilpę straips
nių, recenzijų, apžvalgų, nekrologų.

Naujam redaktoriui linkėdami 
sėkmės, tikimės, kad lietuvių litera
tūrai ir knygai bus nuolat skiriamai 
atitinkamas dėmesys. V
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Mūšy autoriai:

Albinas Baranauskas, pradėjęs ir 
vardą (susidaręs kaip beletristas 
(Sniego platumos — “Aidų” žurna
lo premiją laimėjęs rinkinys, Kal
vos ir lankos ir romanas Karklupė- 
nuose — Draugo romano kon.ku.se 
premijuotas) paskutiniaisiais me
tais pasuko į eilėraščio formą, ir 
sėmingai. Jo eilėraštis, savo tema
tika liečiąs daugiausia lietuviškąjį 
peisažą, ir žmones, skiriasi nuo 
įprastinio poetų rašyto eilėraščio 
tuo, kad jame vyrauja ne emocija, 
išreikšta poetine kalba, bet plasti
ka, nusakyta beletristine maniera.

Tie A. Baranausko eilėraščiai, tai 
tai lyg maži eilėmis surašyti apsa
kymėliai, tokie realūs ir tikri, kad, 
rodos, taip ir matai visą suvalkie
tišką geografiją su jos fauna ir flo- 
rjr Tą įspūdį dar sustiprina dažnai 
^■tojami vietovių, kaimų vardai, 

žmonių vardai ir pavardės.
O kaip su eilėraščių ritmu ir ri

mais? Tradicinis eilėraštis be jų ne 
eilėraštis, bet Baraauskas ir čia 
naudojasi plačia poetica licencia— 
jeigu skirsto posmais, naudojasi 
ketureiliu, kartais rimuoja, bet daž
nai pasitenkina labai tolimais są
skambiais, gi pėdų ar skiemenų 
nepaiso. Daugelis eilėraščių ne
skirstomi posmais ir nerimuojami.

Į vėlesnius jo eilėraščius jau 
braunasi ir Connecticuto valstijos 
vaizdų, vardų bei apskritai sveti
mybių ir abstrakcijos. Norėtųsi, 
kad autorius išliktų autentiškai lie
tuviškas bent kol sudarys vieną vi
są panašių eilėraščių rinkinį, kuris 
būtų mūsų naujojoje literatūroje 
džiugi naujovė.

Vytautas Volertas, debiutavęs ro
manu “Upė teka vingiais”, užsire
komendavo kaip gerai valdąs žodį 
ir mokąs suręsti sąkinį. Kartais 
tas sakinys išeina stilingas ir 
įmantrus, primenąs ekspresionisti
nes manieras, bet dažnai sklandus 
ir lengvai plaukiantis.

Tomis ypatybėmis pasižymėjo ir 
Bantras romanas “Gyvenimas yra 

ilus”. Jo tematika iš lietuviško 
pasaulio perėjo į amerikoniškąjį.

Trečiasis kartas atnešė autoriui 
“Draugo” romano premiją.

šio LD nr. 8 puslapyje spausdina
ma to romano ištrauka.

Diplominis darbas apie lietuvių 
liaudies dainas 

Vokietijoje

Frankfurto muzikos akademija 
priėmė Theodor Blumo diplominį 
darbą, pavadintą “Lietuvių liaudies 
dainų savybės pastarųjų 200 metų 
bėgyje, pavaizduotos pavyzdžiais”.

Kaune gimęs diplomantas ilgesnį 
laiką kruopščiai rinko medžiagą. 
Kai ką buvo gavęs iš Lietuvos, o 
1967 m. apsilankęs Londone, taip 
pat rado savo diplominiam darbui 
reikalingos medžiagos.

T. Blumas žada būti muzikos 
mokytoju. (E. L.)

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti

Nidos Knygų Klubo ir "Europos Lietu
vio" Kalendorius, 1968 metai. Kasdien 
nuplėšiamas. Kaina: 7 angį, šilingai arba 
$1.50 (arba 4.20 vok. markių) Išleido 
Lithuanian House LTD, 1, Ladbroke Gar
dens, London, W. 11, Gr. Britain.

J. Narūne, Birutės rytas. Priešmokykli
nio amžiaus vaikams eilėmis aprašytas ma
žos geros mergaitės rytas. Dail. M. R- Kul- 
manienės spalvotos ir vienos soalvos ilius
tracijos. 16 psl- Kaina $0.95. Gaunama 
"Draugo" administracijoje.

T. V. Gidžiūnas, Pirmieji bandymai krikš
tyti žemaičius. Žemaičių krikšto 550 metų 
sukakties proga. Atspaunas iš "Kario", nr. 
8, 1967. 16 psl.

J. Bertulis, Mes išarsim aukso skrynią. 
Kantatos libretto- Žodžiai: V. Kudirkos, P. 
Vaičiūno, Almio Jūragio, Bern. Brazdžionio, 
D. Mickutės-Mitkienės, G. Tulauskaitės, St. 
Džiugo, V. Joniko, Gr- S. ir J. Bertulio.

Atlieka: solo — sopranas, altas, teno
ras ir baritonas; choras — moterų, vaiky 
(kalbantysis choras ir dainuojantis), vyrų 
ir mišrus. Instrumentuota: I dalis — 
dviem fortepijonam ir vargonam; II dalis 
— simfonijos orkestrui ir forteoijonui ar
ba — dviem fortepijonam ir vargonam 
arba — visiems drauge.

Partitūroje: dviem fortepijonam ir var
gonam — 212 psl.; be to, II-jai daliai ins
trumentuotė sinf. orkestrui — 46 asl.

Vaizduojama: Lietuvos atgimimo laikai.
Tiražas — 70 egz.

FELJETONO KONKURSAS

Santa Monikos Lietuvių Meno 
Darbuotojų Atvanga, norėdama pa
skatinti humoristinės literatūros 
žanro kūrybą, skelbia konkursą fel
jetonui parašyti.
Konkurso sąlygos

Temą autoriai pasirenka patys. 
Feljetonas turi būti perrašytas ra
šomąja mašinėle, niekur iki šiol 
spaudoje nepasirodęs, ir pasiliekant 
sau nuorašą. (Rankraščio originalas 
siunčiamas pasirašant tiktai slapy
vardžiu. Nereikia pridėti jokio slap
tojo voko. Premijuotųjų kūrinių 
pavadinimai ir slapyvardžiai bus 
paskelbti spaudoje. Atsiliepdami, 
laimėtojai privalo prisiųsti teksto 
pradinio lapo nuorašą, iš kurio bus 
nustatyta kūrinio tapatybė. Atrin
kus laimėtojus, jų tikrosios pavar
dės skelbiamos spaudoje.

Paskutinis konkursui rankraščių 
atsiuntimo terminas: 1969 m. vasa. 
rio 15 d. 12 vai. nakties (pašto ant
spaudas). Rankraščius siųsti adre
su: Santa Monica Lithuanian Arts 
Club, P.O. Box No. 5178, Santa Mo
nica, California 90405, U.S.A.
Premijavimas

Laimėjusiems autoriams skiria
mos trys premijos: Pirmoji premi
ja — $250; Antroji premija — $150; 
Trečioji premija — $100. Neatsira
dus pakankamai premijuotinų kū
rinių, gali būti skiriama mažiau 
premijų.

Nepremijuotieji rankraščiai grą
žinami tiktai autoriams reikalau
jant. Iškilesnieji rankraščiai atski
ru susitarimu gali būti dedami į fel
jetonų rinkinį. Santa Monikos Me
no Darbuotojų Atvanga pasilieka 
sau teisę premijuotus feljetonus 
metų bėgy atspausdinti atskiru lei
diniu.
Kūriniams Vertinti Komisija

bus paskelbta vėliau.
Santa Monikos Lietuvių 

Meno Darbuotojų Atvanga

...............................
B

CRANE SAVINGS &

LOAN ASS'N

B. R. PIETKIEWICH,

President

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

OOCOCCCCCOCCOCOOOOCOQCOO I

Atvykus į Kaliforniją, kviečiame Į B

BEACON MOTOR HOTEL |
Arti prie

Beach. Westwood. Beverly Hills H 
& Hollywood

3020 Wilshire Blvd. Santa Monica. | 
California

EXbruck 4-9144
Mrs. A. Lukšis — Owner and Mgr. j|

CLEM'S POLSKIE DELI |
★ Specializing in home made ■ 

fresh and Smoked Polish Sausage, B 
fancy groceries and choice meats. |j

★ Featuring Imported Polish B 
hams, beer, wine and groceries. s

NOW

Daily from our own new 
BAKERY-KITCHEN

a variety of Polish pastries and J 
other home made delicacies. B 

IT’s CLEM’S
3002 W. Florence Ave., Los Angeles b 

759-5058 I
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"L. DIENU" LEIDYKLOS
4-

KNYGOS

Bernardo Brazdžionio 

poezijos rinkinys

VIDUDIENIO SODAI
Dail. T. Valiaus pieštas viršelis.

Už šį rinkinį paskirta “Aidų” 
literatūros premija.

Kaina 4 dol.

VYTĖS NEMUNĖLIO

MEŠKIUKAS
RUDNOSIUKAS

dailiai spalvotais piešiniais
V. Stančikaitės iliustruotą 

Gaunama LD leidykloje ir pas 

visus platintojus.

Kaina $3.00

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.

43A%
DIVIDENDAI 

PASIUNČIAMI 
KAS 1/4 METŲ 

UŽ 
INVESTMENTUS 

5% ant bonų sąskaitų

TAUPYMO SĄSKAITOS IKI 
$15,000 APDRAUSTOS F.S.L.I.

ĮSTAIGOSE.

ST. ANTHONY 

SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court
Cicero, Illinois 60650

JUOZAS F. GRIBAUSKAS

sekretorius

Tel.: (312) 656-6330 Ir 242-4395

Daumanto čibo pasaka

ŽAIŽARAS

Iliustravo A. Korsakaitė-Sutkuvienė

Gaunama pas platintojus ir leidj’k- 

loje. Kaina $150.

“Lietuvių Dienų" Leidykla
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif.
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VEIDAI IR VAIZDAI

joms. Onutei Lammersdorf (jos vy
ras karo aviacijos majoras) tarpi
ninkaujant buvo pakviesta ir lietu
vių delegacija. Kvietė estado Ara- 
gua gubernatorius Segnini ir IV-os 
pešt, divizijos vadas gen. Carneva
li (abu su žmonomis). Lietuvių de
legacijų sudarė: Bendruomenės pir
mininkas inž. Vladas Venckus, Vil
ko atstovybės Venezueloje pirm. J. 
Bieliūnas, tautinių šokių vad. Aure
lia žalnieriūnas, Regina ir Irena 
Jablonskytės, N. Kukanauzaitė, R. 
Tamašauskaitė ir G. žalnieriūnaitė.

Pobūvio metu mūsų delegacijų 
pakvietė gub. Ildegard Segnini su 
žmona Yolanda ir karo av. maj. L. 
Lammersdorf su žmona Onute kar
tu nusiftografuoti. (žiūr. foto 
šuj). Ponios segnini ir LammM 
dori pakvietė mūsų tautinių šolmi 
šokėjus dalyvauti gruodžio mėn.

Venecuelos lietuvių delegacija pre
zidento priėmime. Iš kairės: J. Bie
liūnas, I. Jablonskytė, G. žalnieriū
naitė, R. Jablonskytė, gubern. Ilde
gard Segnini su ponia Yolanda Seg
nini, karo aviacijos maj. L. Lam.

VENEZUELOS LIETUVIAI

mersdorf, ponia Onutė de Lammers
dorf, R. Tamašauskaitė, A. žalnie
riūnas, N. Kukanauzaitė, inž. V. 
Venckus. (Plačiau žiūr. tekstų).
Venezuela’s Lithuanian delegation 

at a presidential reception in Ma- 
racay.

VAIŠĖSE PAS PREZIDENTĄ

Liet. Katalikių Moterų Organizacijų Pasaulinės Sąjungos Tarybos atstovių 
suvažiavime Waldorf-Astoria viešbutyje, New Yorke, pernai metų lapkr. 12. 
Iš kairės (sėdi) A. Sungailienė, M. Galdikienė, Gen. Kanep, A. šlepetytė 
Jannace; stovi: O. Gustaitienė, A. Radzivanienė, K. Uknevičienė, prel. J. 
Balkūnas, E Vainauskienė, M. Vaitiekūnienė, P. Ąžuolienė.

Representatives of the World Association Council of the Lithuanian 
Womens’ R. Catholic Organizations during convention, held Nov. 12, 1967, 
in New York.

Gruodžio 9 d. Maracay mieste, Ve- 
nezuelos resp. prezidentas dr. Raul 
Leoni atidarė keletu gatvių, valdiš
kų pastatų ir olimpinį sporto stadio
nų. Ta proga buvo atvykę vyriausy- 
bėes narių ir karinių misijų atstovų 
ir iš kitų Pietų Amerikos valstybių. 
Įvyko visų ginklų rūšių karinome, 
nes paradas, o vakare 22 vai. vy
riausybės rūmuose priėmimas-ban- 
ketas, kariuom. dalinių vadovams, 
kadetams ir kviestoms delegaci-

16 d. karininkų žmonų ruošiamoje 
venezueliečių vaikų eglutės progra
moje. Kvietimu jaunimas maloniai 
pasinaudojo ir programoje dalyva
vo. šokiams vadovavo A. žalnieriū- 
nasį akordeonu grojo Tadas Garš
va. Ypatingų vaikų dėmesį sukėlė, 
kai Kalėdų senelis (San Nicolas) 
buvo atgabentas malūnsparniu ir 
nusileido su trispalviu (geltona - 
mėlyna - raudona) parašiutu dain. 
ti kalėdinių dovanėlių Tokios Ka
lėdų eglutės vaikams Venezueloje 
vadinamos Festival del Nino. (K.).

|||||||I!IIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIII|||||||||||||||||||||||||||||!I!IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIM

VARGONININKAI PAGERBIA SAVO VYRESNIUOSIUS NARIUS

1967 m. spalių mėn. 15 d. LRK Vargonininkų S-gos Chicagos skyrius su- 
rengėsavo kolegų pagerbimą: Al. Aleksis švenčia 80 metų amžiaus sukak
tį, Justas Kudirka — 40 vargonininkavimo Brighton Parke, Juozas Bertulis 
— 50 metų pedagoginės veiklas. Taip pat buvo paminėtas šio skyriaus 
valdybos pirmininko pareigų perdavimas J- Bertuliui. (Ilgus metus — apie 
19 metų — šias pareigas ėjo A. Giedraitis). Kiti dabadt. valdybos nariai: 
vicepirm. G. Giedraitienė, sekr. N. Kulys, ižd. A. skridulis:

Susirinkime dalyvavo garbės svečių: prof J. Žilevičius, tą dieną Chica- 
goje koncertavęs Z. Nomeika su žmona, kun. Z. Ramanauskas, ir narių 
šeimos.

Nuotraukoje: iš kairės (sėdi) Silvija Nutautas, kun. Z. Ramanauskas, 
J. Nomeikienė, J. Armonienė, Al. Aleksis, prof. J. Žilevičius, G. Giedrai
tienė, Alv. Giedraitienė, J. Kudirka, J. Bertulis; stovi: J. Giedraitis, 
Kulyis, Z.Nomeika, K Gaubys, J Mačiulis, A. Skridulis, dr. L. šimutis, H 
Armėnas, A. Giedraitis.

Meeting of the Lithuanian Roman Catholic Organists Society, Chicago 
Chapter.

VEIKLUS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS SKYRIUS

Chicagos Liet, žurnalistų skyriaus valdyba 1966-67 m. Iš kairės: A. Gint- 
neris, M.Peteraitienė, P. Dirkis, P. Kapačinskas, Balys Brazdžionis.

Foto M. Nagits 
Officers of the Lithuanian Press Association, Chicago Chapter.
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MELBOURNO (AUSTRALIJOJ) PARAP. LITUANISTINĖ MOKYKLA

Melbourne, Australijoj, lietuvių parapijos sekmadienio mokykla, čia mo
kosi 130 mokinių ir dirba 10 mokytojų. Mokyklą reguliariai lanko apie 100 
mokinių. Mokykla yra šešių metų; prie jos veikia dar dviejų metų jauni
mo kursai.

Sėdi iš kairės mokytojai: G. šemienė, V. Zdanavičius, A. Žilinskas — 
tėv komiteto pirmininkas, P. Baltutis, A. Liubinienė, E. špokevičienė, kun. 
Pr. Vaseris — mokyklos globėjas, J. Žitkevičienė, V. Laukaitis — mokyklos 
vedėjas, A. Stasytis. (Nuotraukoje nėra taut, šokių mokytojos H. Statkų, 
vienės). Foto N. Butkūnas

Teachers, administrators, and representatives of the Parents’ Committee 
of the Lithuanian Sunday School in Melbourne, Australia.

NAUJOJI LIET. ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA

Naujoji Liet, žurnalistų S-gos centro valdyba, 1967 m. lapkr. išrinkta trejų 
metų kadencijai, gruodžio 1 d. pasiskirsčiusi pareigomis. Sėdi iš k. į d.: 
vicepirm. ryšių reikalams A. Gintneris, pirm. Vytautas Alantas, vicep. 
organ, reikalams VI. Mingėla; stovi: sekr Alf. Nakas, ižd. VI. Selenis.

Visi, išskyrus čikagiškį A Gintnerį, gyvena Detroite.
Newly elected officers of the Lithuanian Press Association.

Foto J. Gaižutis

Visi būkime mūsų dienų istorijos rašytojais!
šiemet, sukaktuviniais Lietuvos nepriklausomybės metais, visose kolo

nijose bus iškilmingiau minima Vasario 16-toji — siu turtingesne programa, 
su svečiais ir oficialiais valdžios asmenimis; daugiau kur bus paskelbta 
Lietuvių Diena, iškelta vėliava prie miesto rotušės ir pn: Atžymėkime 
visa tai “Lietuvių Dienų” žurnale — siųskite foto nuotraukų su trumpais 
aprašymais ir kt. medžiagos. Už viską iš anksto ačiū! Red.

SYDNĖJAUS (AUSTRALIJOJE) PARAP. SAVAITGALIO MOKYKLA

Sydney, Australia, liet, parapijos savaitgalio mokykloje 1967 metais dirbę 
mokytojai. Iš kairės: mokyklos globėjas kun. P. Butkus, mok. G. Grybaitė, 
mokyklos vedėja A. Prižgintaitė-Spykers, mok. E. Badauskienė, mok: VI 
Antanaitienė; ll-je eilėje: mok. J. Jonavičius, tėvų kom. pirm. B. Barkus, 
mokyt. J. Maskvytis (Nuotraukoje nėra kun. P. Martūzo)

Foto V. Vilkaitis
Teachers, administrators, and representatives of the Parents’ Com

mittee of the Lithuanian Saturday School in Sydney, Australia.
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ŽMONES, DATOS 
IR DARBAI

LIETUVIŲ DIENOS

Sausis 1968

Administracija dėkoja

visiems prenumeratoriams, kurie 
suskubo atsiųsti šių metų prenume
ratos mokestį — $8.00. Prašome ir 
kitus, iki šiol nespėjusius ar nega
lėjusius, atsilyginti. Tuo tarpu žur
nalą siunčiame visiems buvusiems 
prenumeratoriams, nes tikimės, kad 
neatsiras tokių, kurie toliau “Lie. 
tuvių Dienų” nebenorėtų skaityti.

GARBĖS PRENUMERATĄ $12.00
atsiuntė: L. Bajorūnas, J. Bakis, 

Rev. J. C. Dakin, M. Kirkilas, Kun. 
dr. I. Urbonas, W M. žiogas ir J. 
Rapšys ($10.00).

Siųsdami prenumeratą, 
aukų pridėjo:

$5.00 — J. W. Savage.
Po $2.00 — A. Gaška, A. Juodka, 

J. Krištolaitis, B. Martišius, G. W. 
Radvenis, M. Rėklaitis, P. Sima- 
nauskas, A. Stapulionis, J. Stelmo
kas.

$1.00 — G. Alekna.

— Los Angelėse rengiamame Va
sario 16 minėjime, tarp kitų, atlie
kama komp. B r. Budriūno naujai 
sukurta kantata “Lietuvos šviesos 
keliu”. Dalyvauja šv. Kazimiero pa
rapijos choras ir solistai R. ir B. 
Dabšiai.

—Chicagos Vasario 16 minėjimo 
programoje atliekama komp. J. Gai
delio kantata “Kovotojai” (žodžiai 
St. Santvaroj. Atlieka Dainavos 
choras, vadovaujamas P. Armono, 
ir solistai — D. Stankaitytė, A. Vo
kietaitis ir A. Pavasaris. Palydi 
Lyric simfoninis orkestras. Koncer
tas vyksta Civic Opera House salėj.

— New Yorko Vasario 16 minėji
mo meninėje programoje bus atlik
tas poezijos montažas, sudarytas A. 
Nykos Niliūno. Atlikėjai: akt. H. 
Kačinskas ir sol. V. Jonuškaitė.

— Daytono Vasario 16-sios pro
gramoje dalyvauja Clevelando šokė
jų grupė “Grandinėlė, kurių sudaro 
52 šokėjai ir orkestrantai.

—Hartfordo Vasario 16 minėjimo 
programos meninėje dalyje dalyvau
ja “Aido” choras, vadovaujamas J. 
Petkaičio, ir solistė Irena Stankū
naitė, akomp. muz. Stankūno.

— Spauda rašo, kad Rio de Ja
neiro ir Sao Paulo, Brazilijoje, cen
triniuose paštuose vasario 16 - 26 
dienomis laiškai bus antspauduoja
mi su Lietuvos 50 metų Nepriklau
somybės jubiliejaus paminėjimo 
antspaudu, kuriame yra Vytis su 
Gedimino stulpais ir lietuviška 
juosta.

— A. Saulaitis, SJ, išvyko į Pietų 
Ameriką, kur lanko lietuvių koloni
jas ir susipažįsta su vietos lietuvių 
jaunimo veikla. Kelionėje praleis 
keturias savaites ir kaip PLB cent
ro valdybos atstovas tęs ryšių pa
laikymo pradėtą darbą.

Brazilijoje A. Saulaitis, SJ, daly
vaus jaunimo sudijų savaitėje - sto
vykloje.

— Pedagoginis Lituanistikos In
stitutas Chicago j e vasario 3 d. Jau
nimo Centre rengia “Atsisveikinimą 
su Putinu”. Programoje naujausi 
Putino kūriniai, atliekami Institu
to studentų. Programos paruošėjai 
— Instituto dėstytojai, akt. L. Ba
rauskas ir muz. D. Lapinskas.

Ta proga atskiru leidiniu išlei
džiama Putino poetinio testamento 
kūriniai — Vivos plango ir Mortuos 
voko.

— Sausio 28 d. Jaunimo Centre 
Chicagoje Lietuvių Foto Archyvas 
surengė programą, skirtą dail. K. 
Varnelio kūrybai. K. Bradūnas tarė 
žodį tema “Kazio Varnelio optinis 
ir pirminių formų menas”; buvo ro
domos paveikslų skaidrės.

Kituose kambariuose vyko Geri
manto Peniko foto nuotraukų paro
da: “Lietuviai skautai akademi
kai”.

IN MEMORIAM

— 1967 m. gruodžio 30 d. Londone 
mirė ministeris Bronius Kazys Ba
lutis. Palaidotas š. m. sausio 5 d. 
Londono šv. Patriko kapų lietuvių 
skyriuje. Religinėms laidojimo apei
goms vadovavo kun. J. Gutauskas.

Stojęs diplomatinėn tarnybon 
1920 metais, daugiau kaip 8 metus 
buvo vienas pagrindinių Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos parei
gūnų, šešerius metus atstovavo Lie
tuvai Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir beveik 34 metus — Didžio
joje Britanijoje. B. K. Balutis buvo 
ilgiausiai išbuvęs diplomatinėj tar
nyboj pareigūnas. Buvo sulaukęs 
gilaus 88-rių metų amžiaus ir pas
kutiniuoju laiku keletą metų nega
lavo.

B. K. Balutis yra autorius žodžių, 
įrašytų į Laisvės varpą, Amerikos 
lietuvių padovanotą Lietuvai:

O skambink per amžius vaikams 
Lietuvos, —

Tas laisvės nevertas, kas negina 
jos!

D. Britanijos vyriausybei apie 
min. B. K. Balučio mirtį buvo pra
nešta oficialia pasiuntinybės pata
rėjo V. Balicko nota. V. Balicką 
priėmė užs. reikalų min. šiaurės 
Departamento viršininkas sausio 1 
d. V. Balickas pripažintas Lietuvos 
Charge d’Affaires titulu ir įrašytas 
į Foreign Office diplomatinį sąrašą.

Atstovo V. Balicko ir Lietuvos 
Pasiuntinybės adresas yra:

17, Essex Villas, London W.8, 
England.

Sausio 17 d. okup. Lietuvoje po 
sunkios ligos mirė solistas Kipras 
Petrauskas, vienas pirmųjų Lietu
vos operos kūrėjų ir jos žymiausias 
dainininkas.

K. P. buvo gimęs 1885 lapkr. 23, 
taigi sulaukė 82 metų.

Plačiau — sekančiuose LD nr.

Alto Los Angeles skyriaus delegacija pas L. A. merą Samuel Yorty. Iš 
kairės: Lietuvos gen. kons. dr. J J. Bielskis, I. Mažeikaitė, meras S Yorj^k 
ž Brinkienė, J činga, Alto pirm., dr. J. žmuidzinas. Foto J. AndiB®

Los Angeles meras pažadėjo paskelbti Lietuvių Dieną ir iškelti Lieturar 
vėliavą prie miesto rotušės (vasario 16 d.).

Lithuanian - American Council delegation with Lois Angeles Mayor 
Samuel Yorty.

— “Brazdžionio poezijos rinktinei 
leisti” komitetas Los Angelėse ko
vo 2 d. 7:30 šv. Kazimiero parapi
jos salėje , L. A., rengia popietę 
— mecenatų susitikimą su auto
riumi. Ta proga Komitetas duos 
savo veiklos apyskaitą ir praneš, 
kaip vyks tolimesnis knygos leidi
mo darbas. Dalyvauti ir žodį tarti 
kviečiamas ir autorius Bern. Braz
džionis. Programą praves rašytoja 
(komiteto narė) Alė Rūta.

Popietei D. Mackialienė rengia 
meninę programą, kurios metu bus 
atlikta poema “Vaidila Valiūnas”.

Po programos — kavutė, dail. J. 
Paukštienės komitetui padovanoto 
paveikslo atitekimais kuriam nors 
mecenatui ir kt.

— Sausio 28 Santa Monikoje, 
Calif., įvyko metinis Lietuvių Meno 
Darbuotojų Atvangos susirinkimas, 
kuriame slaptu balsavimu išrinkta 
klubo valdyba: pirm. — A. Miro
nas, sekr. —■ A. Giedraitis, ižd. — 
N. Trečiokienė ir kand. — St. Pau- 
tienienė.

Valdyba, siųsdama spaudai prane
šimą, pridėjo ir Feljetono konkurso 
skelbimą, kuris spausdinamas šio 
nr. literatūros skyriuje (17 psl.).

nniDimiiiiiiM

ANTANAS F. SKIRIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE 

INSURANCE
Jei reikia apdrausti 

namus, automobilį, gyvybę ir pn., 
pirkti ar parduoti nuosavybę, 

Telefonuokite NO 4-2919 
arba apsilankykite įstaigoje

4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 
California 90029.
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BRAZDŽIONIO POEZIJOS 
RINKTINEI LEISTI 

KOMITETAS

praneša, kad be anksčiau skelb
tų (LD gruodžio mėn. nr.) įnašų, 
savo įnašus komitetui dar įteikė:

$50.00 — Biržėnų klubas Chica
goje.

Po $25.00 — I. ir E. Bandziuliai, 
J. ir R. Budreikos, Liet. Kat. susi
vienijimo 42 kuopa Los Angeles, 
kun St. Yla, J. ir E. K., P. Keršis, 
Prel. V. Mincevičius, D ir A. Po- 
likaičiai, A. ir J. Sadūnai, A. Samu
sis, J. šepetys, J. Stelmokas, J. Ti- 
ninis, E. ir J. Truškauskai, A. Var
nas, P. ir O. Zailskai, S. Zobarskas.

Atitaisoma klaidingai atspausta: 
$25.00 — Kun. A. E. Gradeckas.

Įnašus siųsti adresu: Mrs. A^^ 
Rūta, 306 22nd St., Santa Monic^P 
Calif. 90402. čekius rašyti vardu 
Brazdžionio Rinktinė.

Komiteto vardu J. Andrius

Dėmesio visiems !

NAUJAS JIB 
PREPARATAS IŠGYDO

pleiskanas, šašus, niežėji
mą, plaukų slinkimą, at
gauna natūralią plaukų 
spalvą (dažų nėra).

Vaistus JIB vartodamas 
nebūsi plikas, nei žilas 
100% garantuotai.

JIB 8 oz. buteliuke skys
tis — 16 savaičių vartojimui. Kaina 
— P. P. D. $5.50; COD — plius 60(f.

Reikalaukite tuojaus:

JIB Laboratorija,
1437 So. 49th Avė., Cicero, III. 60650
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LIETUVIU

DIENOS
LITHUANIAN DAYS

JANUARY 1968

Prof. Jack J. Stukas, Ph. D., pre
sents his newly published book 
AWAKENING LITIHUANIA to 
Vice President Hubert Humphrey.

Prof. J. Stukas įteikia viceprezi
dentui H. Humphrey savo knygą 
Awakening Lithuania. Viceprezi
dentas pažadėjo autoriui knygą pa
skaityti ir įsusipažinti su atbundan
čia Lietuva laisvam gyvenimui.

The Right to be Free
The number of countries that belong to the 

United Nations has more than doubled since 1945 
when this world peace organization was estab, 
lished at the San Francisco conference. Tens of 
British, French and Dutch colonies have received 
independence and are full-pledged members of 
the United Nations. Since 1939 the Soviets have 
enslaved a number of peace-loving countries in 
Europe and elsewhere and still keep them in 
bondage.

Recently the United States Congress passed 
House Concurrent Resolution 416 that calls for 
freedom for the Baltic States. Now it is up to 
President Johnson to carry out the expression of 

the U.S. Congress contained in the aforesaid re- 
solution by bringing up the question of the libe
ration of the Baltic States in the United Nations 
and urging the Soviets to withdraw from Lithu
ania, Latvia, and Estonia. Let us write letters 
to the President of the United States and urge 
him to do that without delay. The Baltic States 
are more than 700-year-old nations and they 
have the same (or even more) right to be free 
and independent as any new state in Asia or 
Africa. We should have a single standard for 
freedom. Its denial in the whole or in part, any 
place in the world, including the Soviet Union 
is surely intolerable. (Ivlk)
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The Struggles for Independence

Excerpt from Awakening Lithuania, by Jack J. Stukas, Ph. D.

The First World War wrought 
many hardships on Lithuania. The 
country, during 1914 and 1915, 
was the battleground of the Rus
sian and Getrman armies, and was 
cruelly devastated. The people had 
to endure a long and oppressive 
German occupation until the end 
of the war.

The movement for Lithuanian 
independence, like similar move
ments in other parts of Europe, was 
given strong impetus by President 
Woodrow Wilson’s declaration that 
every nation must be given the 
right of self-determination. The 
Germans, cognizant of the Lithu
anian desite to be free of the Rus
sian yoke, planned to bind Lith
uania to Germany. To further their 
annexationist ambitions, they per
mitted a Lithuanian Conference to 
be summoned in Vilnius, from 
September 18-22, 1917. The Con
ference was attended by 214 re
presentatives from all 33 counties 
of Lithuania. Twenty prominent 
leaders, representing the major poli
tical parties, weire elected to the 
National Council (Taryba). During 
the sessions, various forms of re
lations with Germany were pro
posed.

The National Council, however, 
convinced that it could not get the 
Germans to agree to an absolutely 
independent Lithuania, and certain 
that the defeat of Germany was 
inevitable, decided to declare Lith
uania an independent, democratic 
state, free from all ties with Geir- 
many or any other state. This oc
curred on February 16, 1918.

The German military govern
ment prohibited all activity on the 
part of the Lithuanian National 
Council which, as a result, had to 
bide time until the capitulation of 
Germany. When Germany surrend- 
ed on November 11, 1918, the 
same day the Council formed the 
first Cabinet of the independent 
Republic of Lithuania.

As the demoralized German 
troops retreated, the Russian Red 
Army occupied a large part of the 
country, including Vilnius, the 
capital. The first Lithuanian gov
ernment, formed on November 5, 
1918, had to move from Vilnius 
to Kaunas. Thanks to extraordinary 
national enthusiasm and the sup
port from Lithuanian Americans 
in the United States, it was possible 
to raise an army to defend the 
country. By the end of 1919, the 
Lithuanian Army had been success
ful in driving out the Red Army, 
which had helped to set up an in
effectual puppet “revolutionary 
government”, under the leadership 
of Vincas Kapsukas - Mickevičius, 
head of the Lithuanian branch of 
the Russian Communist Party.

Anotheir invasion of Lithuania 
was carried out by remnants of the 
German Army under General R. 
von der Goltz, and White Prussian 
units known ts the Bermondt-Ava- 
lov Army. These forces were also 
defeated by the Lithuanian Army, 

and retreated into East Prussia.
In 1920, the Poles invaded Lith

uania and occupied Vilnius, the 
ancient capital, seizing almost one- 
third of Lithuanian ethnic terri
tory. The Lithuanian government 
had to withdraw to Kaunas, which 
became the provisional capital.

On July 12, 1920, Soviet Rus
sia, in the Peace Treaty signed 
with Lithuania, “recognized with
out reservation the sovereign rights 
and independence of the Lithuani
an State, with all the juridical con
sequences arising from such recog
nition and voluntarily and for all 
time abandoned all sovereign rights 
of Russia over the Lithuanian 
people and their territory.”

In protest over Poland’s seizure 
of Vilnius, and the province of 
Gardinas and Suvalkija, Lithuania 
broke off all relations with Poland. 
The state of neither “war nor 
peace” existed between Lithuania 
and Poland until March, 1938, 
when a Polish ultimatum de
manded the resumption of diplo
matic relations, and Lithuania ac
ceded, for the sake of avoiding 
bloodshed.

Among the first great powers 
to recognize the Lithuanian state 
was Germany (March 23, 1918), 
because the Germans did not relish 
the absorption of Lithuania by any 
other power. The conclusion of the 
Peace Treaty with Lithuania, by 
Soviet Russia, opened the door for 
recognition by other states that had 
refrained from recognizing Lithu
ania, in order to preserve the “ter
ritorial indivisibility” of Russia.

On September 21, 1921, Lithua
nia was admitted into the League 
of Nations. A year later, de jure re
cognition of Lithuania was ex
tended by the United States (July 
27, 1922), and Great Britain, 
Prance, Italy and Japan (December 
20, 1922). Lithuania had again be
come a sovereign member of the 
international community of nations!

In 1923, a special convention of 
the Allies attributed to Lithuania 
the Territclry of Klaipėda (Memel) 
which had been detached from 
Germany by the Treaty of Ver
sailles, as largely Lithuanian in 
character, and had been tempora
rily administered by France. That 
the Territory of Klaipėda desired 
to belong to Lithuania was clearly 
manifested by the revolt of its in
habitants in favour of joining Lith
uania, in January, 1923.

Books & Periodicals

AWAKENING LITHUANIA, by J. 
J. Stukas, Ph. D. (Florham Park 
Press. 1967. 187 pages. $4.00).

Prof. Jack J. Stukas, Ph. D., well 
known in Lithuanian - American 
circles for his cultural and patriotic 
work, after years of intensive re
search published a study - Awaken
ing Lithuania, in which he traces 
with keen insight the evolution of 
modern Lithuanian nationalism.

The author begins with a brief 
historical resume of the Lithuanian 
state, from its first appearance in 
the 13th century to its development 
into a powerful Lithuanian Empire 
of the Middle Ages; followed by 
the period of Polish-Lithuanian 
union, marked by gradual weaken
ing of its political power and even
tual loss of self-government (after 
the final partition of the Polish- 
Lithuanian Commonwealth in 1795), 
to the rebirth of an independent 
Lithuanian state on February 16, 
1918. The author emphasizes that 
Lithuania, as a Grand Duchy, 
though it had entered into a union 
with Poland, preserved its distinc
tiveness as a nation, retained its 
government and institutions, and 
consistently fostered the idea of se
paration from Poland. Later, under 
Czarist Russian subjugation, de
spite unsuccessful insurrections 
against Czarist rule, Lithuania 
strove for freedom which led to the 
eventual restoration of national in
dependence at the beginning of the 
20th century.

Following this introductory sum
mary, the author defines national
ism in general and then applies the 
concept to the Lithuanian national 
movement. A brief description of 
Lithuania’s ethnographic back
ground, its national characteristics, 
and appraisals of its cultural evolu
tion and heritage are also included. 
Subsequently, the author analyzes 
in great detail the beginnings of 
national renaissance during the 
first half of the 19th century. Great 
emphasis is given to the period in 
which the Lithuanian Press was 
banned by Russia, and, as a result, 
evoked a bitter reaction against 
Russification. During the latter part 
of the 19th century, the new peas
ant intellectual class entered the 
scene with their political news
paper Aušra, published in Lithua
nia Minor, and despite great 
dangers and sacrifices, smuggled 
into Lithuania, then oppressed by 
Russia.

The Lithuanian national move
ment culminated in December, 1905, 
when 2,000 delegates attended the 
Great National Assembly in Vilnius 
and demanded complete home rule 
for the entire area of ethnographic 
Lithuania. The national conference 
of 1917 in Vilnius led to the de
claration of Lithuanian Indepen
dence on February 16, 1918.

Individual leaders who exercised 
great influence on the Lithuanian 
national revival, as well as the lite
rature, societies and other develop
ments that contributed to the rise 
of modem Lithuanian nationalism 

are given detailed treatment. Men
tion is also made of the role played 
by Lithuanian emigres, mostly in 
the U. S. A., in promoting and aid
ing the National Revival Move
ment.

At the end of the study an his
torical epilogue has been added, 
which briefly surveys Lithuania’s 
struggles for independence during 
World War I, its great progress and 
cultural achievements during its 
yeans of independence, and con- 
concludes with its subjugation and 
domination by Soviet Russia follow
ing World War II.

The book contains a map of Lith
uania and numerous portraits of 
famous Lithuanians, beginning with 
King Mindaugas, followed by Grand 
Dukes Gediminas, Vytautas, and 
ending with influential political 
leaders of recent time's — A. Sme
tona, M. Jankus, and dr. J. šliupas. 
The portraits were done by art^^ 
John Subačius, a native of nHB 
York City, who has studied art in 
Italy and lived abroad for several 
years. The sponsor of the publica
tion is Kazys šipaila, President of 
the Newark Council of the Knights 
of Lithuania, of Hillside, N. J.

The foreword was written by Jo
seph Kajeckas, Charge d’Affaires 
a. i. of Lithuania, who reinforces 
the thesis of this study by stating 
that:

"...Lithuania’s period of indepen
dent life between the two world 
wars was not an historical fluke,but 
something to which Lithuania had 
long aspired, and for which her 
people had prepared through long 
years and even centuries of hard
ships... Lithuania, even from the 
dawn of her history, has always 
sought to be a distinct entity 
among peoples. It is this crucial 
matter of a nation’s right to freely 
expressed self-identity that Dr. Stu
kas’ book most admirably docu
ments.”

To prepare this study, the au
thor has used an impressive num
ber of sources. Most of the material 
has been translated from the Lith
uanian language, as well as from 
Polish, Russian, German, and 
French sources. Excerpts fron^k 
writings of authors, who have 
one way or another had contact 
with the Lithuanian people, and 
who bring out the Lithuanian na
tional character, as well as the in
destructible viability of the Lithua
nian nation, appear throughout the 
book. Obviously, this study is the 
result of many years of painstaking 
and methodical research, based on 
thorough scholastic preparation. 
The book is written in condensed 
form, reads clearly and fluently, 
and has wide public appeal. Con
sidering the severe shortage of 
books in the English language about 
Lithuania and its political aspira
tions, this is a great contribution to 
the cause of Lithuania throughout 
the United States.

Rita Bureika
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IN THE ALTAR SHADOWS

Excerpt from a novel
by Vincas Mykolaitis-Putinas

Translated from the Lithuanian 
by Milton Stark

/Continued from the November issue, 1967
Unaccustomed to luxury, the soft plush felt strange 

under their feet, and they walked its fantastic design 
with care. After them came the capitulair members, 
the monsignors and canons, wearing over their sur
plices odd-looking red and blue togas, which made 
them appear even more stout and ponderous.

Finally, at the sachristy door, appeared the cele
brant. First came two acolytes, with both hands 
carrying large candles in flambeaux, then the thuirifer 
Iith the incense, after him the ceremonijorius, then 

b subdeacon and deacon with albs and white, gold- 
nbroidered dalmatics, followed at the end by the 

celebrant himself, wrapped in a heavy cope glittering 
with silk, dripping with silver and gold.

The organ rumbled, the scent of the incense filled 
the air, and bluish puffs of smoke rose from the altar 
in honor of the Host being exposed there.

Cleric Vasaris, following the unfolding of the ce
remonies from his place, felt carried away by the 
common mood enveloping the whole church. He was 
with everyone, he was everyone’s and within every
one who but saw the altar, heard the organ and 
breathed in the incense-scented cathedral air. No one 
took any heed of him or spoiled the solemn pathos 
which evoked in him the whole atmosphere of the 
holiday. It seemed to him that the candles had never 
burned so dolorously, that the incense had never 
smelled so headily and that the great organ had never 
sounded so sonorously. And when it came time to 
hymn the psalms, he, seated in his pew, with great 
gusto and full voice, joining in with the others, sang 
their simple melody, which repeated itself verse after 
verse.

Vespers were at midpoint by the time he raised 
his eyes and unconsciously glanced toward the center 
of the church, at the people. What he saw pierced 
his whole being instantly and he quickly lowered his 
eyes. Aftelr a brief interval, steeling himself, he 
glanced at the same place again. In front of him, 
diagonally, not far from the balustrade separating 
Bie presbytery from the church, a single woman stood 
at a pillar. She was too far away for Vasaris to be 
able to distinguish the features of her face. Her gen
eral appearance was all he was able to form, or per
haps it was just her impression. She was still young, 
but at the age of full maturity. She was tall and 
slender, dressed in dark garb, and her head and face 
were covered with a white shawl. The dark hair at 
her forehead and temples contrasted with the shawl’s 
whiteness and the tender, bright glow of her oval 
face. Vasaris’ impression was that her face was placid 
but sad, that her dark eyes looked out with a kind 
of inner gaze, and that she neither saw nor felt any
thing that was happening around her.

To the dreamy cleric this scene resembled a vision 
sprung from his own concentrated mood, which had 
taken possession of his whole being since the evening 
before. Without doubt it was a projection of his 
youthful longing toward what was perhaps a com
mon, everyday woman, but whose likeness had man
aged to entangle itself in the fable of nis longing. 
But Vasaris did not attempt to analyze the whys or 
wherefores of the matter. That niche of his soul, 
which had contained the vague, stirring image of 
womanhood from the very beginning of his forma
tive years and which Lucy had pried open without 

entering herself, was now occupied by an unknown. 
And he embellished this Unknown with all of lhe 
idealism of his clean heart, heretofore untouched by 
everyday reality or brutal cynicism.

Everything was so natural and simple that the cleric 
with the sensitive conscience felt nothing improper — 
at least at that time — in glancing from time to time 
in the direction of the pillar and contemplating the 
woman, still as calm as ever and looking sadly ahead 
into the distance, with her white silk shawl, dark 
crown of hair and roseate white face. He was able 
to do this easily and unnoticeably, for he sat not far 
from the altar rail, his side to the altar and the church; 
so that heir pillar was almost directly in front of him.

Having established this fact, he resolved to take the 
same place on the morrow. But he had not the least 
inclination to attract her attention to himself; on the 
contrary, he would have taken steps to avoid it. He 
was content in keeping his secret within himself. 
Nevertheless, when he stepped into the center of the 
presbytery to sing the Magnificat, he felt more en
thusiasm in his breast, his voice rang out stronger, 
he heard new harmonies and nuances, and the entire 
mood of the hymn invoked heretofore unexperienced 
rapture in him.

The further continuation of the devotions passed like 
the twinkling of an eye for him. From church he re
turned in good humor and almost happy. He walked, 
talked and joked with his friends more than he had 
at any other previous time, and more than one com
mented on it.

“Look how Vasaris has come to life today! How 
come?”

“Our Liudas must have visitors today since he’s so 
lolly!”

“Look what stunts our Vasaris knows! I never 
would have believed it!”

As for Liudas, he smiled complacently and held no 
envy for those who had visitors nor did he wish for 
any himself.

Dinner passed just as agreeably. During visitors’ 
days Skarga’s Lives of the Saints wetre not read, and 
not one of the professors sat at a separate table. Con
sequently, the refectory rang with noise and the con
vivial hum of voices. At evening recreation they sang 
songs and Vasaris was among the leaders. On hearing 
the bell summoning them to evening devotions, they 
sang the psalm Laudate Dominum Omnes Gentes 
(Worship the Lord All Nations); and, trying to com
pose themselves, albeit still quietly joking among 
themselves, they went to chapel. After vespers that 
evening there was very little time left. Cleric Vasaris 
went to the hall but since it was certain that neither 
the rector nor the inspector would be making the 
rounds that evening, he spent the remaining half hour 
chatting in undertones with his friends.

With the striking of nine bells, he left for his cold 
Labvrinth and, lying down in his bed, went to sleep 
feeling a pleasant weariness in body and spirit. His 
last conscious thought was of the woman’s sad face, 
dark hair and white silk shawl.

On the morrow, on the day of the festival of the 
Immaculate Conception, from breakfast until High 
Mass he took part in choir rehearsal, for they were 
to sing a newly learned mass for the first time. That 
day the celebrant was the bishop himself. It was a 
solemn occasion, and from the organ Vasaris could 
see a sea of heads in the church below; farther on, in 
the presbytery, white rows of clerics on both sides; 
and at the altar the lighted candles, the bluish smoke 
of the incense, the silver and gold embroidered litur
gical robes and the studied movements of the assis
tants.

However, a thick pillar now blocked his view of 
the place where he had seen his Unknown the day 
before; and for the first time he regretted that he was 
at the altar and not in the pews in the presbytery.

(To be contineud)

SOVIET INEQUALITIES
IN OCCUPIED LITHUANIA

The sports fans of Kaunas were 
charged with insulting the visiting 
Russian athletes. According to the 
magazine Sportas (October 28, 
1967), the all-Soviet handball cham
pionship tournament, which took 
place in Kaunas during October, 
was the scene of what might be 
construed as definitely anti-Russian 
demonstrations. While the fans 
cheered the Lithuanian women ath. 
letes, their Russian opponents were 
“in an unenviable situation. A large 
part of the spectators greeted 
their appearance and play with 
whistling (equivalent to booing in 
the U. S. Ed.). The zenith of dis
respect was achieved during the 
decisive final games and even 
during the solemn conclusion of 
the championship.”

Since the games were televised, 
the attitude of the Lithuanian fans 
was highly displeasing to the Rus
sian viewers in Moscow.

It is difficult to predict the re
action of the Communist Party to 
this event. It is obvious, however, 
that for such a display of “poor 
manners” toward Lithuania’s “Big 
Brother”, the Lithuanians will pro
bably be reprimanded.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Only a limited supply available of

LITHUANIAN MAPS
Compiled by J. Andrius, 

with the technical assistance of 
Professors A. Salys, Stp. Kolu
paila, K. Pakštas, Drs. M. Braks, M.

Gimbutas, and A. Šapoka.
This is the definitive map of 1939, 

with insets of Lithuania in the 
Bronze and Iron Age.

A multicolored map of Lithuania 
Book map, in folder: $3.50

LITHUANIA - LAND OF

HEROES
0 Country, people and language
* Lithuania’s fight for freedom
” Soviet genocidal practices in 

Lithuania

Prepared and Edited by 
Leonard Valiukas

THS IS ONE OF THE BEST 
BOOKS ON LITHUANIA IN 
ENGLISH!
LAVISHLY ILLUSTRATED

Price: $4.75

Šios knygos gaunamos 
“Lietuvių Dienų” Leidykla 

4364 Sunset Blvd., Hollywood, Cait.
90029
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1. A series of 3 stamps were issued in 1934 to mark the 60th birthday anni
versary of President A. Smetona. — 1934 m. buvo išleista 3-jų pašto ženklų 
serija paminėti prez. A. Smetonos 60 metų amžiaus sukaktį.

2. A reprinted stamp to commemorate Felix Vaitkus’ Transatlantic 
flight in 1935. — Perspausdintas pašto ženklas lak..no Felikso Vaitkaus 
skridimui per Atlantą paminėti.

3. Pilot Felix Vaitkus (1907 - 1956) and Map of his Transatlantic Flight.
— Lakūnas Feliksas Vaitkus (1907 -1956).

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
By A. Bernotas

Part CH
After Lithuania found new mar

kets in Western European coun
tries, a problem arose how these 
agricultural products were to be 
delivered to the new customers. 
With Germany Lithuania had a 
good connection by rail and most 
of the import-export went this way, 
but transportation with other west
ern countries was poor. It is true, 
as it was mentioned on earlier oc
casions, that some German com
panies in Klaipeda owned their 
own ships, which transported 
goods, mostly coal and wood. To 
satisfy inland requirements and 
for export, however, ships from 
foreign countries had to be charter
ed. Not wanting to pay large sums 
of money to foreign tradesmen, an 
idea was raised to acquire Lithua
nian merchant ships, manned with 
a Lithuanian crew. And so, in 
1935, the Maistas corporation 
bought the first Lithuanian mer
chant ship, named also Maistas, 
which was sent to foreign seas, 
flying the Lithuanian tricolor on 
its masts. Maistas corporation was 
followed by other corporations, 
which acquired their own merchant 
ships also. In Kaunas “Lietuvos 
Baltijos Lloydas” (Lithuanian Bal
tic Lloyd) was established, which 
had its branch in Klaipeda — “Bal
tijos Transporto B-vė” (Baltic 
Transport Inc.), led by Colonel Vla
das Grudzinskas, who took care of 
ships, their crews and equipment. 
Soon several Lithuanian ships, 
such as Maistas, Marijampolė, 
Šiauliai, Panevėžys, Kaunas, Utena 
and others, were crossing the Baltic 
and other seas.

During these years the harbor 
of Klaipeda was greatly enlarged 
and deepened to accomodate the 
heavy sea- traffic: new piers and 
ramps were built, new and modern 
warehouses erected, powerful 
cranes installed, and new branches 
of railroad lines laid.

An event of this period that may 
be mentioned, was an unsuccessful 
rebellion against the regime of 
President Smetona on June 17, 
1934. A group of army officers and 
some followers of former Prime 
Minister Augustinas Voldemaras, 
so called “Lithuanian Nationalist 
Party”, tried to overthrow Presi
dent Smetona and to install Pro
fessor Voldemaras. Prof. Voldema
ras, who at this time lived in Za
rasai, was flown to Kaunas, but, 
when the rebellion failed, he was 
forced to leave the country and 
live in exile. Following this, Presi

dent Smetona reorganized his cabi
net and dismissed the rebellious 
officers.

Inspired by the immortal flight of 
the Transatlantic fliers Darius and 
Girėnas, which ended in mishap in 
eastern Germany, pilot Felix Vait
kus of Chicago, Ill., sponsored and 
financed by a special Lithuanian 
committee to support the flight 
(ALTASS), decided to repeat the 
Transatlantic flight and reach Kau
nas. For this purpose a special 
plane was acquired, named Litua- 
nica II, and early in the morning 
of September 21, 1935, pilot Felix 
Vaitkus, well equipped, left the 
Floyd Bennett field at New York, 
flying eastward. However, pilot 
Felix Vaitkus had not much of a 
success either: after 22 hours of 
flight, because of unfavorable 
weather and iced wings, after 
crossing the Atlantic, he was forced 
to land in a meadow near Baillin- 
robe, Mayo County, Ireland, and 
damaged his plane. After this, 
taking his plane with him, Felix 
Vaitkus through Dublin and Lon
don arrived to Germany, wherefrom 
he continued his journey by train. 
When he arrived to Klaipeda Terri
tory, he was greeted by enthusiast
ic Lithuanians in every railroad 
station and, having reached Klai
peda, on October 2, he was taken 
in a Lithuanian aviation plane to 
Kaunas airport, where his arrival 
was greeted by a huge crowd of 
welcomers. His plane Lituanica II 
was repaired and given to Lithua
nian aviation. During World War II 
and after, until his death in 1956, 
Colonel Felix Vaitkus served with 
American Air Forces in Germany.

(To be continued)
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NEW PROVINCIAL OF THE LITHUANIAN JESUITS

The Very Rev. Pedro Arrupe., Father General of the Society of Jesus, 
has appointd Father Gediminas Kijauskas to head the Lithuanian Pro
vince in the free world, who succeeds Father B. Markaitis, as Provincial 
of the Lithuanian Jesuits, with headquarters in Chicago,, and with missions 
in Brazil, Canada and Uruguay.

Father Kijauskas, after his training and graduate studies at Weston 
College, Mass., took special courses in ascetics in Belgium and studied 
sociology at the University of Montreal. His previous assignments include 
retreats, parish work, contributing to Catholic magazines and counseling 
various youth organizations. (LIC)

T. G. Kijauskas, naujasis lietuvių jėzuitų provinciolas, su T. Pedro 
Arrupe, Jėzuitų ordino vyriausiuoju Romoje.

BALTIC DELEGATES WITH GOVERNOR ROMNEY

Detroit Area Baltic Nations Committee delegates met with Governor 
Romney before his trip to Soviet Russia. The delegates reminded thė 
Governor of the current status of the Republics of Estonia, Latvia and 
Lithuania and suggested to the Governor to request the lowering of tariff 
on gift parcels from U. S.

Detroito pabaltiečių atstovai pernai gruodžio 4 d. buvo priimti Michigano 
gubernatoriaus George Romney, kuris pasisakė būsiąs respublikonų kandi
datu į prezidentus 1968 m. rinkimuose.

Gubernatoriui buvo priminta Pabaltijo tautų laisvės klausimas, taip pat 
prašyta, kad pasirūpintų! dėl aukšto muito siuntiniams į Pabaltijo kraštus. 
Tai buvo prieš jo kelionę į Sovietų Rusiją ir kitus kraštus. Gubernatorius 
atsilankiusių prašymus ir priminimus priėmė dėmesin ir būdamas kelionėj 
žadėjo kovoti už laisvę ir jos idėją.

24 LITHUANIAN DAYS, 1968, JANUARY

lak..no


^■Delegates of the Lithuanian American Council with Hon. Vance Hartke, 
^Hhator from Indiana, on Jan. 23, įn Washington, D. C.

LITHUANIANS MAKE NEWS

Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija š. m. sausio 23-24 dienomis lan
kiusi Washingtone aukštuosius JAV kongreso pareigūnus.

Iš kairės: ALT sekr. E. Bartkus, sen. Vance Hartke iš Indianos, ALT 
pirm. A. J. Rudis, ižd. M; Vaidyla.

Senatorius V Hartke kalbės Chicagoje minint Lietuvos nepriklausomybės 
50 metų sukaktį.

JAV Atstovų Rūmuose ir Senate ta sukaktis bus minima vasario 20 d. 
Minėjimo pravedimu rūpinasi Amerikos Lietuvių Taryba.

Baltic States and U. N.
Middle East Resolution

Emery Reeves, author of “The 
Anatomy of Peace”, writes in The 
New York Times (Nov. 27, 1967) :

“The unanimously adopted Mid
dle East resolution, hailed as a 
great victory of the United Nations, 
emphasizes ‘the inadmissibility of 
Į^e acquisition of territory by war.’ 
^he Soviet representative further 
emphasized that the Soviet Union 
expected Israel to carry out the 
withdrawal of her forces from all 
the occupied territories.

The principle is morally indis
putable. But when will the U. N. 
pass; a resolution demanding the 
withdrawal of the armed forces of 
the U.S.S.R. from Bessarabia, East
ern Poland, Eastern Prussia, Lith
uania, Latvia, Estonia and Eastern 
Finland? These territories were oc
cupied by the victorious Red Army 
22 years ago and have been annex
ed by the Soviet Union, now the 
champion of the ‘inadmissibility of 
the acquisition of territory by war.’

A moral principle mus be equal
ly applied to all members of a 
given society.

Otherwise it becomes the source 
of immorality.”

— On December 9, 1967, The 
New York Times announced that 
the English Bank has sold 

$16,000,000 worth of gold that had 
been deposited by the Baltic States 
previous to World War I; Britain’s 
Minister of State Board of Trade 
George Darling stated that the 
gold was sold on June 29, 1967, in 
order that the proceeds could be 
invested to gain interest. A sum of 
5,803,122 Pounds and 16 S. was re
ceived and invested in State Trea
sury bonds.

Apparently the economic crisis 
which followed the Israeli - Arab 
conflict, promoted Britain to sell 
the gold. The news about the sale 
of Baltic gold by Britain will 
doubtlessly raise a strong protest 
in the Free World among the 
nationals of these three countries.

• Tadas Sparkis won first prize 
for a painting at an art exhibition 
sponsored by Montgomery Ward, 
Chicago, Ill. An article about the 
event was published in Montgome
ry Ward’s monthly bulletin “For
ward.”

• Dr. Zenonas Ivinskis, Director 
of the Baltic Research Institute at 
Bonn University, W. Germany, is 
giving a course this semester in 
the history of the Baltic States 
(1918 - 1945). The emphasis will be 
placed on foreign relations of these 
three countries.

• The Cultural Congress of Lith
uanians residing in Canada and US 
was held in Chicago on November 
23-26, 1967. The event was a 
striking illustration of the creative 
vitality of Lithuanians abroad. The 
delegates discussed social prob
lems, art, literature, and various 
facets of the theatre. Two of the 
Congress’ events were an evening 
program of literature and the pre
miere of the new Lithuanian opera 
Maras (Plague) and the cantata 
Karalius Mindaugas (King Min
daugas) by young composer Darius 
Lapinskas.

G Lilija šukytė, member of the 
Metropolitan Opera Company, had 
been chosen, together with three 
other soloists, to perform on Dec. 
17, 1967 at the White House and 
later at a concert for hospitalized 
children, in Washington, D.C.

• Vytautas Vosylius has won 1st 
prize for a portrait in an exhibition 
of photographs sponsored by 
Adelaide’s Art Society, Australia. 
He has also received honorable 
mention for another of his photo- 
grahs “The Sun and the Earth”.

• On December 16, 1967, Lithua
nia, Latvia, and Estonia joined to
gether in portraying their Christ
mas customs, starting with the 
Winter Solstice celebration and 
continuing through the many years 
of Christianity to the present day.

The event was part of the an
nual festival of “Christmas Around 
the World”, sponsored by the 
Seattle Historical Society, held 
December 2, 1967 — January 7, 
1968, at the Museum of History and 
Industry, Seattle, Washington. 

Misgr. J. Balkūnas displays car stickers, mail envelopes, and stamps, 
issued by the United Finance Committee, in commemoration of the 50th 
anniversary of tire restoration of Lithuania’s independence.
Prel. Jonas Balkūnas rodo Jungtinio Finansų komiteto išleistus ženklus.

Didysis ženklas: COMMUNIST RUSSIA GET OUT OF LITHUANIA— 
klijuojamas prie automobilio buferio; šalia Vyties ženklas klijuojamas 
prie automobilio lango; matyti vokai su sukakties ženklu; taip pat matyti 
pašto vokų ženklas, klijuojamas ant vokų prie valstybinio pašto ženklo.

šiuos ženklus ir loterijos knygeles galima gauti Finansų Komitete: 
29 West 57th Street, New York, N. Y. 10019.

The Lithuanian program was pre
pared by Mrs. Bruno Masiokas un
der the auspices of the Lithuanian 
Community — Seattle Chapter.

• soloist Arnoldas Voketaitis, 
during his recent visit to Spain 
performed in Barcelona’s Onera 
House in G. Rossini’s “The Barber 
of Seville” and G. Verdi’s “Don 
Carlos”.

• Ona Šimaitė, former librarian 
at Vilnius University, was recently 
awarded a medal of honor by Isra
el’s ambassador to France Walter 
Eytan. The Jad Wachem Institute 
in Jerusalem honored O. Šimaitė 
for her heroic efforts during World 
War II to save the Jewish people 
form Nazi extermination, despite 
grave danger to her life. For her 
activities ishe was sentenced to 
death and sent to a concentration 
camp. She was rescued from a 
concentration camp in southern 
France by the American army at 
the end of World War II.

At present, O. Šimaitė resides in 
Paris, France.

• On Dec. 2, 1967, WCAU — TV 
network in Philadelphia, Penn, 
featured a program about the tra
ditional Lithuanian Christmas Eve 
festivities. The program was pre
pared by the Committee for the 
Commemoration of the 50th Anni
versary of the Restoration of 
Lithuania’s Independence, Phila
delphia — So. New Jersey Chapter, 
headed by Gabrielis Mironas.

• William A. Lastoski (Lastaus- 
kas) has been placed in charge of 
the advertising department of the 
Cleveland Plain Dealer.
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Jurgis Juodis MIŠKO BROLIS

Freedom Fighter in the Lithuanian Forest. Painting by Jurgis Juodis

Ką tik išėjo iš spaudos dail. J. Juodžio paveikslų albumas “Tautos keliu”, 
skiriamas Lietuvos 50 metų nepriklausomybės atkūrimo ir 717 metų kara
lystės įsteigimo sukakčiai. Paveikslai apima temas nuo žilos senovės iki 
pat šių dienų. Tekstai lietuvių ir anglų k. Kaina $7.00. Gaunamas pas 
knygų platintojus ir pas autorių: 133 Hemlock St., Brooklyn, N. Y. 11208.

Veidai ir vaizdai

JUBILIEJINIO MEDALIO (IH-sios serijos) UŽSAKYMO LAPELIS

Kas medalį gaus arba kam jis bus padovanotas ..................... ......................

........................................................ (Pavardė, vardas, adresas)

Kas medalį užsako ........................................................

Siunčiama $ ...............  už ...........  medalių.

Data ....................................

Užsakytojo parašas

P. S. Jei užsakoma ne vienas medalis, bet daugiau, tai tuo atveju prie už
sakymo lapelio prijungiamas visų gavėjų sąrašas (pavardės ir adresai).

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★•A

KAS TIK TURI GERĄ SKONI, 

VISKĄ PERKA PAS L1EPONĮ.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
Furniture Center, Inc.

Vietinių ir importuotų baldų prekyba. 
Baldai siunčiami į visą Ameriką ir už jos ribų.

MARQUETTE PARKE 
•5211-6219 So. Westerr ą • PRospect 8-5875

CHICAGO, ILLINOIS 4|

Laikraštis visų ir visiems —
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

“Nepriklausoma Lietuva” kas savaitę duoda politines, kultūrines Ir 
visuomenines apžvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino 
naujienas, bėgamąją lietuvišką kroniką, geriausius romanus, vaizduojan
čius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių iliustracijų ir kt.

Redaguoja JONAS KARDELIS.
Naujiems prenumeratoriams laikraštis siunčiamas visus metus už pusę 

kainos, kuri Amerikoje yra $5.50 metams.
Laikraštį apsimoka prenumeruoti

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

7722 George Street LaSalle-Montreal, Canada

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
didelio formato savaitraštis, skirtingas savo išvaizda ir turiniu, plačiai 
žvelgiąs į lietuvių gyvenimą.

Plati Lietuvos gyvenimo kronika o Laisvojo pasaulio lietuvių 
informacija • Kultūrinis puslapis • Jaunimo aktualijos £ 
Vaikų “žiburėliai” • Religinis gyvenimas • Sporto informacijos 
• Skaitytojų pasisakymai • Aktualūs straipsniai • Politiniai 
įvykiai ir 1.1.

Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir A. Rinkūnas.
Leidžia: K. L. K. Kultūros Draugija “žiburiai”.

Prenumerata: metams tik $5.00, pusmečiui — $3.00. Naujiems skaityti 
jams daroma nuolaida. Norintiems susipažinti siunčiama keletas numer' 
nemokamai.

Adresas:
Tėviškės žiburiai, 941 Dundas St., W., Toronto 3, Ont., Canada

tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

JAV LB Pietryčių Apygardos šeštadieninių lituanistinių mokyklų moky
tojų suvažiavimas Baltimorėje 1967 m. gruodžio 3 d.

Prieky sėdi (iš kairės): Apyg. pirm. B. Raugas, mok. R. Ardienė (Phi
ladelphia A. Masionis, skaitęs pagrindinę paskaitų, R. Penkiūnienė 
(Washing!.), A. Radžius (Baltim.), J. šilgalis, Balt. LB pirm:; visi kiti — 
mokytojų suvažiavimo dalyviai, kurių tarpe buvo 28 mokytojai bei švietimo 
darbutojai. Foto K. česonis

Teacher convention of the Lithuanian Schools, sponsored by the Lith
uanian American Community of the USA, South eastern District, held on 
Dec. 3, 1967, in Baltimore, Maryland.
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RADIJO PROGRAMOS,
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis"

Los Angeles Calif.
LITHUANIAN MELODY HOUR

Tuo tarpu neveikia. Ieškoma kitos 
stoties.

Vedėjas Bruno Gediminas.
4023 W. 60th St., Los Angeles, Ca. 90043 

Telefonas: AX 5-2260.

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"

Girdima Marylande ir Washington, D. C- 
rGirdima sekmadieniais 10 — 11 vai. ryto 
□er FM radijo stote WFMM 93,1 mgcl.

Programos vedėjai: Albertas Juškus, 
4515 Wilmslow Rd., Baltimore 10, Md , 

Phone: Tuxedo 9-8693;
Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave., 

Jaltimore IT, Md. Phone: Circle 2-1779

So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių kultūrinė 
Radijo Programa 

oekmadieniais — 8 9 vai- rytą.
KM bangomis 1190 kilociklų; FM bango

mis 105.7 megaciklų iš
WKOX, Framingham, Mass.

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

Tel. JUniper 6-7209.

LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA 
Seniausia liet. Radijo programa Naujojoje 
Angii|o|e, veikianti nuo 1934 m. bal. m. 
vedama Stepono ir Valentinos Minkų, gir- 
aima nauju laiku

Sekmadieniais nuo 1:00 iki 1:30.
Boston, Mass. — WLYN - 1360 

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

Tel.: AN 8-0489

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
Nuo sausio 22 d. programą perėme 

PETRAS VIŠČINIS
Sekmad. nuo 11 vai. iki 12 vai. dienos 

AM 1430 klc., FM 107.9 megaciklų
WHIL, Boston, Mass. 02155 

Petras Vičšinis, vedėjas.
173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402 

Telefonas: 586-7209.

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.

MARGUTIS
Seniausia ir populiariausia radijo progra

ma Chicagoje.

Stotis WXRT — radijo banga FM — 93,1 
Kas dieną nuo 7 vai. vakaro (išskyrus šeš

tadienius ir sekmadienius)
Programos vedėjas Henrikas Žemelis. 

Adresas: MARGUTIS, 6755 S. Western Ave. 
Chicago, III. 60636. tel GRovehill 6-2242.

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.
LITHUANIAN MELODIES Radijo valandėlė
girdima kiekv. šeštadienį 8:45—945 p.p.

iš Detroito stoties WJLB — 1400 kil*
Pranešėjai: Patricia Brandza ir 

Algis Zaparackas 
Vedėjas Ralph Valatka.

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

LIETUVIŠKAS BALSAS-LITHUANIAN VOICE
WQRS-FM stotis. Banga 105.1 Mc.
Sekmadieniais 8:30 — 9 vai. ryto, 

išlaiko radijo klubas.
Klubo pirm. — inž. Vacys Urbonas. 

17175 Gaylord Ave., Detroit, Mich. 48240 
Tel. KE 7-9642

Programos redaktoriai ir pranešėjai: 
Jonas Kriščiūnas — 846-4245; Kazys Go
gelis — 535-6683; Rožė Ražauskienė — 
278-1353; Stasys Garliauskas—TA 6-1385;

Antanas Janušis — VE 5-8317.

Hartford, Conn.
"TĖVYNĖS GARSAI"

Connecticut valstybės kultūrinė valandėlė
WBMI — FM 95.7 mc.

Kiekvieną sekmadienį 12:00 — 1:00 p- p.
Programos vedėjas A. Dragūnevičius, 
2/J Victoria Rd., Hartford, Tel. CH 9-4502

New York-New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ"

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

ir 97.9 meg. (FM).
Direktorius Jokūbas J. Stukas, 

1016 Schleifer Rd., Hillside, N. J. 07205.
Tel: 289-6878 (Code 201) 

kultūrinė liet, radijo valanda anglų kalba 
per SETON HALL Un-to stotį WSOU-FM 

pirmadienio vakarais 8:05 89.5 meg.
Vedėjas J. J* Stukas.

"LAISVĖS ŽIBURYS"
Nauja radijo programa, pradėta bal. 
24 d. girdima kiekvieną sekmadienį 

nuo 9 vai. iki 10 vai. ryto.
WHBI stoties 105.9 FM banga.

Adreass: Romas Kezys, 62-15 69 Place, 
Middle Village, N. Y. 11379.

Telefonas: TW 4-1288.

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WTEL — 860 kilocyci. 

Šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p. 
Kultūrinės apžvalgos, žinios, vietos 

kronika, muzika ir skelbimai.
Programas tvarko ir praveda redakcinis 

kolektyvas.
Rašyti: "Bendruomenės Balsas", 

1203 Green St., Phila., Pa. 19123 
Telef. PO 5-0932

Pittsburgh, Pa.
The First Lithuanian Radio Program in 

Pittsburgh, Penn.
Pittsourgh, Penn. - WPI1 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.

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.

Circonvallazipne NOMENTANA 162

Rochester, N. Y.
Kultūrinė lietuviška valandėlė

Sekmadienio rytą 9:35—10:00 per WHEC 
1460 klc.

Išleiko Lietuvių Radijs Klubas

Klubo valdyba: Pr. Puidokas, pirm., 580 
Wilkins St., (14521); A. Cieminis, vicep.; 
R. Kiršteinas, sekr. 229 Nester St. (14621); 
V. Zmuidzinas, ižd.; E. Karklienė, narė.

Programas praveda valdybos nariai ir 
šie vedėjai. O. Adomaitienė, A. Dziakonas, 
St. Ilgūnas, Br. Krokys, B. Sedlickaitė ir 
D. Šiurlienė.

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA

WBRY, Waterbury, 1590 Kilocycles 
Kiekvieną šeštadieni® vakarą 

6:10 iki 7:00 p. m.
Programos vedėjas Ir direktorius,

John D. Adams (Adomaitis)
5 Harriet Ave., Waterbury, Cenn. 06708 

Telefonas: 753-8898

Radijo valanda — Lietuvos atsiminimai
Stotis WWCO, banga 1240

Veikia sekmadieniais 9:35—10:30 A.M.
Vedėjas Antanas Paliulis.

Adresas: 65 Bank St., Waterbury, Conn. 
Telef. 754-5141

Washington, D. C.
Nuo gegužės 1 pakeistas transliacijų 

laikas ir bangos:
Kasdien 18 vai. 30 min. ir 20 vai. 

Lietuvos laiku 16, 19, 25 ir 31 metr ban 
gomis.

Jos girdimos vasaros laiku: 
Washington-New York — 11:30 AM ir 
1:00 PM.
Chicago — 9:30 AM ir 11:00 AM.
Los Angeles — 8:30 AM ir 10:00 AM.
Vakarų Europoj — 4 vai. 30 min. vak. ir 
6 vai vakaro
Piety Amerikoj — 12:30 p p. ir 2 v. p.p. 
Australijoj (Sidney, Belbouren) — 1:30 v. 
ryto ir 3 vai. ryto.

Adresas:
Voice of America, Washington 25, D.C.

Wilkes-Barre, Pa.
Liet. Bendruomenės sk. Radijo programa 

Sekmadieniais 3—3.30 vai. p. p.
Stotis WPTS, 1.000 W. Ch.. 1540 Pittston, 

Pa.
Radijo komisija: V. Paulauskas, kun. B. 
Danis, dr. B. Kasias, N. Baįorienė ir Vacį.

Romanas. Pranešėja N. Bajorienė.

Montrealis, Canada
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS

Kiekvieną šeštadienį 5 vai. 30 min. pp.
CF.MB stotis — Banga 1410.

Programos vedėjas L. Stankevičius* 
1053 Cr. Albanel, Duvernay, P. Q. Canada 

Tel: 669-8834

Toronto, Ont, Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

Girdima du kartus savaitėje: 
Šeštadieniais —

3:30—4:30 p.p. banga 1250
Stotis CHWO-Oakville, Ont, Canada 

Sekmadieniais —
2:00—2:30 p.p. banga 1270

Stotis WHLD, Niagara Falls, N. Y., USA 
Programos vedėjas Jonas R. Simanavičius. 
111 Roncesvalles Avė., Toronto 3, Ont. 
Canada. — Tel. 534-1274.

Tas pats adresas yra ir "Dainos" dovanų 
ir plokštelių krautuvės.

LIETUVIŲ DIENŲ 
žurnalo ir knygy 

PLATINTOJAI
J. A. V-se
Brooklyn, N. Y. — "Darbininko" adm-ja.
5>o. uoston, Mass. — S. Minku.s
Chicago, Illinois — Balys Brazdžionis, 

Draugas", J. Karvelis, "Marginiai' 
"Terra".

Cicero, Illinois — B. Štangenbergas.
Cleveland, Ohio — "Dirva", V. Rociūnas, 

V. Taraska.
Detroit, Mich. — "Gaiva", "Neringa", 

St. Anthony's Parish Library.
Grand Rapids, Mish. — J. Belinis.
Hart.ord, Conn. — V. Nenortas.
Kenosha, Wis. — B. Juška.
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas.
Omaha, Nebr. — Kun. L. Musteikis.
Putnam, Conn. — Immaculata Conception 

Convent.
Rochester, N. Y. — A. Sabalis.
Waterbury, Conn. — "Spauda".
Woodhaven, N. Y. — "Aidas", "Romuva"
Woodmant, Conn. — Z. Šaulytė.
Worcester, Mass. — Pr. Pauliukonis.

Anglijoje
Kew, Surrey — "Dainora".
Bradford, Yorks — Kun. J. Kuzmickis.

Adelaide, Edwardstown — A. Kubilius.
W. Brunswick — A. Vingis.
St. Ki.da — N. Butkūnas.
Miiren — J. Rupinskas.
Sydney — Kun. P. Butkus.

Italijoje
Roma -— Mnsgr. V. Mincevičius.

Kanadoje
Toronto, Ont. — V. Aušrotas, A. Kuolas, 

P Misevičius, Time Cigar Store.
Mont.eal, Que. — P. Rudinskas, (Parish 

L.orary)
Sudbury, Ont. — Kun. A. Sabas.
Winnipeg, Man. — Br. Bujokienė.

Venecueloje
Caracas — Kun. A. Perkumas.

Vatikanas, Italia
Programa transliuojama 8 kartus savaitėje 
Sekmad. rytais 10:30-11:00 Lietuvos laiku 
kiekviena vakarą 20:15-20:30 Liet, laiku. 

Bangos: 31. 25, 19 ir 196 metrų.
Vedėjas Kun. Dr. V. Kaziūnas. 

Adresas;
Sezione Lituana, Stazione Radio 

CITTA DEL V^TICANO.

LD administracija dėkoja visiems, 
kurie neraginami atsiuntė 1967 m. 
prenumeratos mokestį; prašome ir 
kitus nedelsiant atsilyginti; skolos 
sunkina žurnalo leidimą.

Pakeitę adresą, tuojau praneškite, 
kad nesusitrukdytų žurnalo 

siuntimas.



PAMINKLAS LIETUVOS KNYGNEŠIUI MUZIEJAUS SODELY KAUNE.LIETUVIU

DIENOS
LITHUANIAN DAYS
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