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L. D. Redakcija ir Leidykla

Adomas Varnas, born Jan. 1, 1879 in Joniškis, 
8 district of Šiauliai, Lithuania.

After griammar school at home had five
■ years of gymnasim - schooling in Mitau (a 
8 Latvian border town), 1890-1895, and then 3 
S year at the Clerical Seminary in Kaunas, which
■ he left in 1899.

He thereupon entered a long series of studies 
U of artist-painter: Petersburg (-1902), Cracow 
B (Imperial Academy of Art, 1903-1906), Geneva 
s (1906-1908) where he studied free art (gradu- 
B ating with Hors Concours) and decorative art 
| — both at the Superior School of Art.

Extending his studies he worked on the col- 
H lections of the Museums at Florence, Rome, 
B Naples and Palermo (-1909).

He was also an lindustrious and active mem- 
| her of Lithuanian public associations and 
B societies of art, being the founder of several 
B of them in Europe and at home.

World War I had hurled him behind the 
jj Russian front with his many Lithuanian coun- 
g trymen - refugees. He returned to his country 
1 with the first transport of them in 1918. During 
g 1919-1920 he taught at the Gymnasium of Vy- 
8 tautas the Great in Vilnius.

He was first chairman of the Society of 
jj Creators of Lithuanian Art in Kaunas in 1920 
Į — 192,2. Later at the Art Institute he led the 
JĮ studios of (painting (1924-1944). In 1943 he was
■ (promoted professor.

1926-1928 he was secretary of the Society of 
g Art in Kaunas and participant of most Lithu- 
g anian art exhibitions promoted in Kaunas since 
| 1908; also of 3 exhibitions in Ryga, and else- 
I where.

He had exhibitions of his own work in 
g Poland (1911, 1912); 20th anniversary exhibi- 
g tion in Kaunas (1927); 30th anniversary exhibi- 
B tion, again in Kaunas; another one in 1938 in 
B his native Joniškis — where a street was 
g named in his honor. He has also been deco- 
s rated with the Order of Gediminas, 3rd class. 
B A Varnas has created a vast series of fa
ll mous paintings and done many portraits of 
g eminent personalities.

In September 1949 he came to the United 
8 States and since then is residing in Chicago, 
J where he has established his private studio and 
p has also participated liin several art exhibitions.



VILNIAUS BOKŠTAI.
Foto V. Augustinas

The Spires of Vilnius. Lithuania.

Gyvenimo 
skaidra
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Kiek žmogaus vidinių šešėlių, bangavimų, 
audrų, kiek nerimo ir ilgėjimos rinkta ir 
sukaupta Į rašomą knygą: ir kaip rami visa 
toji tikrovė atrodo, kai jau Įšaldyta literatū
ros kūriny.

Ir, tačiau, jos ramybė tik paviršutinė. Skai
tytojui knyga vėl sukelia nerimą ir pykti ar 
džiaugsmą, neapykantą ar giliai siekiančią 
meilę.

Ne vien knygos; taip pat straipsniai, atsi
šaukimai, žinios ir kronikos, spausdintos ir 
nespausdintos prakalbos. Ir žmonių tarpusa
vis bendravimas, ir visuomeninė veikla, ir 
kultūrinėm vertybėm pasikeitimas, ir net 
darbas tų pačių idealų besiekiant. Įvairūs 
žmonių temperamentai, skirtingos nuomo
nės, kūrybiška kiekvieno veiksmo forma, vie
nokia ar kitokia Įžvalga Į dalyką, — visa tai 
verčia ir artimus žmones nesutikti, ginčytis, 
vienas antrą kritikuoti, o kartais net pulti.

Žodi pasakai, ir jis nuskrenda; žodi para
šai — pasilieka. Pirmasis užgauna, bet grei
čiau gali būti pamirštas. Antrasis, jei už
gauna, degina ir degina, bado akis, bango

mis sklmda tolyn. Ir taip atsiranda (kartais 
kalbančiam ar rašančiam nei nesiekiant blo
gio) daug kartėlio, nerimo, net neapykantos 
ir keršto.

Jei po nakties danguje vėjas debesis nu- 
gainioja, mes džiaugiamės: skaidrus rytas. 
Jei gamta nepašykšti saulės, aptyla vėjai, su
žvilga po lietaus žalumas, — mes atsikvepiam 
ir gėrimės: skaidri diena.

Bet mūsų tikroji ramybė priklauso ne nuo 
gamtos (ir net ne nuo paties Dievo), o nuo 
mūsų kiekvieno pastangų, nuolatinio susival
dymo, atsižvelgimo Į kaimyną ar bendradar
bi, nuo mūsų pagarbos sau pačiam ir kitiems, 
nuo mūsų meilės Dievui ir artimui.

Artėjant Taikos šventėms naudinga ir gra
žu būtų visiems susimąstyti. Kas rašo — kad 
lietų ant popieriaus tiesą, groži ir meilę; kas 
kalba — kad mestų žodi, lyg duoną ar gėlę, 
o ne akmeni. Ir kad kiekvienas darytų taip, 
kaip kad norėtų ir sau iš kitų. Gal gyvenimo 
Skaidra ir pasirodytų mūsų padangėj; gal ji 
būtų ir pastovesnė. (A. R.)
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Dailininkui Adoniui Varnui 93
Minėdami parbingą. dailininko Adomo Varno 

93 metų amžiaus sukaktį, pasinaudojame me
džiaga, gauta iš Lithuanian Radio Forum Chica- 
goje programos, minint dailininko 90 metų su
kaktį.

Sveikiname mūsų dailės veteranų, kūrybingų 
ir kupinų ene gijos ir linkime sveikatos ir nau
jų kūrinių. — LD Red.

DAIL. A. VARNO NUOPELNAI
Apie dailininką profesorių Adomą Varną ir 

jo kūrybą bei visuomeninę veiklą būtų gali
ma daug ko pasakyti. Šia proga mums bran
gaus tėvynės sūnaus ir tauraus lietuvio nu
veiktų darbų padarysime tik santrauką.

Džiaugėsi Lietuva pirmose savo nepri
klausomybės atsikūrimo dienose, kad prof. 
A. Varnas stojo i pirmųjų valstybės atkūrėjų, 
inteligentų eiles kaip pedagogas, meninin
kas ir visuomenininkas.

Dar 1908 m. sausio 7 d. Varnas pirmą kar
tą Vilniuje viešai pasirodė lietuvių dailės 
parodoje. 1911 m. surengė savo vieno kūri
nių parodą Zakopanėje, o 1927 m. — savo 
apžvalginę parodą gimtajame Joniškyje.

1914 — 1918 m. karo laikotarpi A. Varnas 
skyrė visuomeniniam darbui. Jo kūrybos ir 
visuomeninės veiklos darbą galima skirstyti 
Į tris periodus.

Pirmas periodas apima 1903 - 1913 metus 
— Palermą ir Zakopanę, į kuri Įeina A. Var
no visa eilė sukurtų mūsų inteligentų por
tretų, taip pat ir jo šedevras — kompozicija 
“Bangose”. Čia jis pasireiškia kaip stiprus 
piešinio valdytojas. Toks pasiliko iki šių die
nu. Pirma karta 1908 m. su dail. Adalbertu c c c
Staneika Varnas apkeliavo Lietuvą, studijuo
dami ir fotografuodami liaudies meną. Bet 
A. Varnui to neužteko. Po to jis dar kelias 
vasaras vienas keliavo po Lietuvą ir nufoto
grafavo tūkstančius lietuviškų kryžių, dievu
ku ir kitos rūšies lietuviu liaudies meno kū- c c
rinių. Dalis šių nuotraukų sudėta 1926 m. iš
leistame “Lietuvos kryžių” albume. Liaudies 
menu prof. A. Varnas sielojasi ir dabar. Jis 
rūpinasi, kad liaudies meno lobis būtų išsau
gotas. Vien Vytauto Didžiojo Kultūros Mu
ziejuje Kaune yra apie 50 jo kūrinių. Jis yra 
rūpinęsis Čiurlionio kūrinių likimu, kurie 
buvo išvežti Į Rusiją. Jis yra venas iš pirmųjų 
Čiurlionio galerijos steigėjų Kaune.

Prahoje A. Varnas savo projektais spaus
dina Lietuvos popierinius pinigus (litus). Jis 
kaip ministerijos Įgaliotinis, prižiūri pinigų 
spausdinimo darbą. Sukuria 9 portretus lito
grafijos būdu.

Antrasis periodas — I-jo pasaulinio karo 
metu — yra gausus portretais. Šiam periodui 
priklauso žinomi Dr. J. Basanavičiaus, Tomo 
Žilinsko, Martyno Yčo, Jono Jablonskio, Mo
tulės ir kt. portretai. Šiuose darbuose A. Var

nas visiškai atsipalaiduoja nuo romantikos 
laikotarpio. Jo spalvos šviesesnės, linksmesnis 
koloritas. Šiam laikotarpiui priklauso Varno 
garsieji šaržai, atspausti knygoje “Ant poli
tikos laktų” ii' kiti grafiniai darbai. A. Var
nas nėra apsiribojęs vienu žanru ar siaura 
meno šaka. Jis vienintelis lietuvių portretis
tas, kuriam nė vienas lietuvis dailininkas ne
gali prilygti nei portretų kokybe, nei jų 
gausa. Jis Dievo malonės apdovanotas šar- 
žistas. Jo šaržai yra gimę iš jo sugebėjimo 
stebėti žmonių charakterius. Varnas padarė 
šimtus šaržų. “Ant politikos laktų” parodo 
jo retą talentą šaržo srityje. Nė vienas iš lie
tuvių dailininkų šioj meno srityj iki šiol ne
prilygo Varnui.

Kaip tapyboje, taip ir grafikoje Varnas 
pradėjo reikštis jau 1913 metais. Padarė ne
mažai grafikos darbų žurnalams: “Barui”, 
ir “Vairui”, leidžiamam Vilniuje. Savo gra
fikoje A. V. vartoja daugybę lietuvių liaudies 
ornamentų, paimtų iš medinės architektū
ros išpiaustytų, todėl suteikia jai dideli ori
ginalumą.

Vertingi yra Varno sukurtieji pašto ženk
lai Seimo minėjimo proga ir kiti.

Be pagrindinės savo, tapytojo, profesijos 
Varnas mūsų meno pasaulyje sėkmingai reiš
kėsi ir kitose srityse. Jis nesivaikė paskui mo
dernaus meno sroves, bet pasiliko tvirtas, 
kaip ąžuolas, vėjo nepalaužiamas.

Trečiasis periodas, tai Nepriklausomybės 
— nuo 1918 iki 1940 metų. Šis laikotarpis 
pats našiausias ir plačiai išsišakojęs Varno 
kūryboje. Varnas kuria scenai dekoracijas, 
piešia portretus, peisažus, kuria kompozici
jas. Sukuria Vytauto Didžiojo portretą pie
šia Vilniaus miesto architektūrinius peisažus 
ir provincijos gamtovaizdžius.

Tremties laikotarpyje (po 1944 m) Varnas 
yra nutapęs nemaža peisažų ir miestų vaiz
dų, nemažiau portretų. Šiuose peisažuose 
randame tą pati jo stilių, tą pati savo kūri
niuose priėjimą.

Čikagoje Varnas sukūrė, tarp daugelio ki
tų kompozicijų, istorinę kompoziciją su apie 
100 figūrų — “Mindaugo vainikavimą”. Ir 
čia Varnas nekeičia savo veido, bet eina sa
vo pamėgta stiliaus linkme. Jis formą ir to
liau respektuoja, duoda erdvės konkretumą 
bei kūrinio dinamiškumą.

Prof. A. Varnas yra Čiurlionio galerijos 
Čikagoje steigėjas ir jos krikšto tėvas. Lietu
voje jis vienas Meno Kūrėjų Draugijos Įkū
rėjų ir jos pirmininkas.

Jo ilgų metų kūryba yra didelis Įnašas Į 
lietuvių tautos kūrybini lobyną.

Linkiu profesoriui Varnui stiprios sveika
tos sulaukti 100 metu! c

Mikas Šileikis

Iš pasikalbėjimo su prof. Adomu Varnu

V. KASNIŪNAS:

A. a. prof. Matas Krikščiūnas, išėjęs iš jo 
pagerbimo akademijos, pasakė: “Paliaupsino 
mane porą valandų — paganė ant dobilie
nos, o dabar eik sau ir vėl ant rugienų"

Devyniasdešimt metų sulaukusį prof. A- 
domą Varną gausiai paminėjo lietuviškoji 
spauda, iškeldama jo veiklą, įdomesnius gy
venimo įvykius ir bendroje laiko tėkmėje su
tiktus asmenis. Užtat šio pagerbimo valan
dėlės proga vėl kalbėti tik apie praeitį ar 
nebūtų jo asmenybei lygu sugrąžinimui “ant 
rugienų".

Kovoje dėl tiesos, gėrio ir grožio jam ir 
gilioje senatvėje teberūpi gyvenimą stebėti 
ir pasakyti savo nuomonę. Tad bandysime 
išgirsti jo žodį šių dienų gyvenimo klausi
mais.

— Pone Profesoriau, visą savo amžių bū
damas veiklus dailės srityje, ką galėtumėt 
pasakyti apie dabartines meno apraiškas?

DAIL. ADOMAS VARNAS:

— Menas buvo ir tebėra gyvenimo atspin
dys. Kiekvieno amžiaus mene galima atpa
žinti tų laikų gyvenimą. Šiems laikams yra 
būdinga pasimetęs ir nužmogintas žmogus. 
Nežiūrint nepaprastų žmogaus atsiekimų 
technikos ir civilizacijos srityje, — kaip ato
mo pažabojimas, kelionės Į erdves ir pan. — 
man atrodo, dvidešimtasis amžius bus atžy
mėtas istorijoje kaip vienas juodžiausių jos 
lapų. Iki šio amžiaus žmonijos istorijoje ne
buvo tokio masto niekšybių kaip:

1. masiniai — milijonais — beginklių žmo-

Dailininkas ir elgeta, dail. A. Varno paveikslas, 
tapytas 1905 metais.

The artist and the Beggar, oil painting by A. 
Varnas, painted in 1905.

4 LIETUVIŲ DIENOS, 1971, GRUODIS



nių žudymai — genocidas, siekiant užgrobti 
jų gyvenamas sritis ir turtus;

2. masiniai tautų pardavimai, kaip Įvyko 
Stalino - Hitlerio suokalbyje ar vadinamų 
“didžiųjų” konferencijoje Jaltoje, Teherane 
ir kitur, kur milijonai žmonių, jiems net ne
žinant ir nenujaučiant, buvo nuskirti vergi- 
jon ir mirčiai.

3. negirdėto laipsnio veidmainystė, kai 
laisvės, žmoniškumo, rojaus gerbūvio ir net 
moralumo vardu pasauliui nešama vergija 
ir mirtis.

Turbūt, neapsiriksiu, kad ateities istorikui 
kai kuriuos “didžiuosius” šio amžiaus valdo
vus — dėl jų visiško padėties nesupratimo ir 
Įvykių nenumatymo — teks nuskirti Į politi
nių neišmanėlių ar net idijotų tarpą.

Taip pat ir religiniai vadai, užuot išlikę 
žmonijos dorovės uolomis, nulenkė galvas di
diesiems žmonijos žmogžudžiams ar jų atsto
vams.

Šitokiems esant žmonijos vadovams, ko be
galima laukti iš eilinio žmogaus. Sumenkęs 
dvasioje ir pasimetęs jis ieško naujų moralės 
dėsnių pateisinti savo dvasios nuosmuki, gy
venimo patogumus arba metasi Į nihilizmą. 
Jam nebėra svarbu nei klestinti modernioji 
vergija, nei kitiems daromos skriaudos, kad 
tik jis galėtų egzistuoti ir kiek galima dau
giau naudotis gyvenimo smagumais.

Dailininkai toki žmogų ir gyvenimą mato, 
toki jį ir vaizduoja. Vieni žmogų vaizduoja 
nužmogintą, subiaurotą, kiti iš viso stengiasi 
be jo apsieiti ir griabiasi abstrakto. Dar kiti 
nori prakišti savo politinius ir kitokius sie
kius ar paprastą Įžūlumą, meno vardu pūs
dami visokį šlamštą. Yra neabejotinų atvejų, 
kai menas norima paversti žmogaus demo
ralizavimo priemone ar vien savanaudišku 
bizniu. Esame liudininkais kaip net prami- 
juoti griozdai ar tuštuma yra išniekinę ne 
vieną meno šventovę.

Bet šarlatanizmo yra buvę ir anksčiau. Su 
laiku jo apraiškos dingsta kaip vėjo suplaktos 
putos, nes žmogaus dvasia visuomet susiran
da jai skirtą kelią tiek gyvenime, tiek ir me
ne.

Todėl aš tikiu, kad ir šių dienų žmogaus 
pasimentimas yra laikinis. Pakankamai pri- 
sikentėjęs jis ir vėl suras tikruosius kelro
džius. Aš taip pat tikiu, kad ir dabar yra dai
lininkų, kurie dienų triukšmo nustelbti ir ne
pastebėti, ateityje iškils genijais, nes jie at
spės ateities žmogų ir jo gyvenimą. Gi atei
ties žmogus su pasibaisėjimu žvelgs atgal Į 
dvidešimtojo amžiaus klaidžiojimus ir tū- 
temas.

Z. KOLBA:
— Pereinant prie lietuvių dailės gyvenimo, 

ką, pone Profesoriau, galėtumėte pasakyti 
apie lietuvius dailininkus laisvajame pasau
lyje ir pavergtoje Lietuvoje? Ypač norėtume 
išgirsti apie vienų ir kitų kūrybos sąlygas, 
jų kūrybą, gyvenimo uždavinius ir pan? ....

Dail. Adomo Varno 90 metų (1969 m. gruodžio 
mėn.) sukakties minėjimo dalyviai Lithuanian 
Radio Forum programoje. Programos vedėjas 
V. Kasniūnas, savininkas inž. A. Rudis, dail. A. 
Varnas, dail. Z. Kolba.

Nuotraukoje nėra kons. dr. P. Daužvardžio ir 
dail. M. šileikio.

Adomas Varnas, the famous painter, as he ap
peared on his 90th anniversary, in December 
1969, on a Lithuanian Radio program in Chica
go (seated, right).

DAIL. ADOMAS VARNAS:

— Pradėsiu nuo lietuvių dailininkų pa
vergtoje Lietuvoje.

Kaip žinia, komunistinėje sistemoje viskas 
yra pajungta vienam tikslui: išlaikyti ir stip
rinti komunistų partijos diktatūrą. Lietuviai 
dailininkai ten yra Įkinkyti pavaizduoti kaip 
gražus, didingas ir laisvas yra žmogus ir jo 
gyvenimas toje diktatūroje. Kas šiuos užda
vinius be sąžinės skrupulų vykdo, tam yra 
teikiamos neeilinės privilegijos, titulai, pre
mijos ir pan. Didelė dauguma dailininkų dėl 
duonos kąsnio stengiasi atiduoti partijai savo 
duoklę. Užtat šalia Stalinų, leninų ir visokių 
“darbo herojų”, kurie brukami vergams kaip 
sektini pavyzdžiai, vietoje lietuvaičių jau ma
tome “katiušas”, Įvilktas Į lietuvaičių rūbus 
arba ir tuos pačius tautinius rūbus taip sti
lizuotus, kad jie beveik nebesiskiria nuo ru
siškųjų.

“Socialistinė kūrybą” pagarbinę, kai kurie 
dailininkai vis dėlto kuria kaip jiems lietu
viška dvasia diktuoja. Tie darbai yra neabe
jotinas tautos lobis. Nors varžomi dėl sti
liaus ir priemonių, šia savo kūryba jie neme
luoja, ir tie darbai išliks ateities kartoms. 
Ypač gražios pažangos pastebima grafikoje.

Šiaip jau, partijai neįsiteikęs, dailininkas 
skursta; jam net sunku gauti medžiagos, 
kaip drobės ir dažų. Man žinomas atvejis, 
kada dailininkas turėjo pasigaminti iš seno 
lietsargio stipinų Įrankius grafikos darbams. 
Man taip pat yra žinomas faktas, kad toks

Adomas Varnas is the oldest living Lithua
nian artist — January 1, 1972 he wtill celebrate 
his 93rd birthday. He is still full of creative 
energy and lust of life.

dailininkas po kelių metų kūrybos tik vieną 
paveikslą “išleido Į pasaulį”, iškeisdamas ji 
Į kelnes. Nepartiniai paveikslai Įstaigų ne
perkami, premijos už juos neskiriamos, Į 
muziejus nepriimami, o pavergtas, nuskur
dintas lietuvis meno kūrinių pirkti negali ir 
net pakabinti neturi kur, nes dauguma gy
vena sugrūsti menkose patalpose.

Lietuviai dailininkai Vakaruose yra laisvi 
ne tik pažinti pasaulinius meno lobius, bet 
ir kurti pagal savo sąžinę ir sugebėjimus. 
Vienam kitam iš jų yra pavykę susidaryti są
lygas ir pragyventi iš savo kūrybos, tačiau 
daugumai meninė kūryba yra galima tik ša
lia kasdieninio darbo.

Pradedant nuo stovyklinių laikų Vokietijo
je iki dabar, laisvųjų lietuvių dailininkų “žo
dis’ yra stiprus ir Įvairus. Vieni stojo lenk
tyniauti šių laikų formalistinėje kūryboje, 
kiti gilinasi Į žmogaus pasąmonės pasauli, 
dar kiti betgi iširki ištikimi klasikinio meno 
mokyklai. Dailininkų Įnašas lietuvių gyveni
mui yra neabejotinai teigiamas. Vieniems 
gal bus lemta Įkopti Į pasaulinių Įžymybių 
eiles ir garsinti lietuvių tautą, kiti savo dar
bais kalbės Į žmogų savo lietuviška dvasia, 
dar kiti, perteikdami tėvų krašto sentimentą, 
padės ne vienam išlikti lietuviu.

Pasitraukdami nuo okupanto lietuviai dai
lininkai išsinešė Įsipareigojimą savo kūryba 
skelbti pasauliui jų tautai padarytą ir tebe
daromą skriaudą, jos naikinimą. Deja, šio

Nukelta Į 22 psl.
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VISIEMS “LIETUVIŲ DIENŲ" SKAITYTOJAMS LINKSM Ų ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ LINKI

DR. PETER ATKOČIŪNAS
Dantistas 

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

^**^**¥¥*****¥**¥*¥**¥******¥*¥¥*****¥**¥+*¥*¥**¥**

DR. WALTER J. KIRSTUK
Physician and Surgeon 

3925 W. 59th Street, CHICAGO 29, Illinois 

Tel.: REliance 5-1811

jOOOOGeOOOOGCOOOQOQQCOOQOOOCCCCCCOOCCCeCOQCCGOOC

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIU VALGYKLA

4*

JULIA BIČIŪNIENĖ, sav. 
3236 So. Halsted Street — CHICAGO 8, Illinois

Telefonas: DA 6-9837

eeoeeeoeeoeeoeeeoeeceeceeececcoeceeeeeeeccceeeeeeef’

PARAMA 
MAISTO IR GĖRIMU KRAUTUVĖ 

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

Būdami Chicagoje aplankykite mūsų krautuvę —

Savininkai: Jurgis Janušaitis ir Jurgis Mažeika
viiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiuiiiiuiiiiffliiiffliiiiiiw

AL'S HILLTOP LOUNGE
8514 Roberts Road JUSTICE, ILL. 60458 (prie Chicagos)

Tel.: GA 2-9561 

Savininkas — solistas ALGIRDAS A. BRAZIS

lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOCOCOQGQQCOOOOOOOOOOOOOOOCOOl

“For The Unusual in Gifts”

GIFTS international
"Imports"

Natalija ir Jonas Vaznelis, savininkai 
2501 West 71st Street — Chicago, Ill. 60629 

Phone: 471-1424

LITHUANIAN ROMAN CATHOLIC ALLIANCE 
OF AMERICA
A LEGAL RESERVE

FRATERNAL BENEFIT SOCIETY
Non-Profit solely for benefit of its members and beneficiaries. 

Insurance certificates $1,000 up. 

Field Representatives Wanted
71-73 So. Washington Street, Wilkes-Barre, Pennsylvania 18701

Linksmų švenčių linki —

STANLEY BALZEKAS, Sr. & STANLEY BALZEKAS, Jr.

4030 Archer Avenue CHICAGO, Illinois

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllIllllllllllllllllllllill

WOODMAC BOWL, INC. 
RAINBOW LOUNGE, INC.

7617-29 S. Western Avenue • CHICAGO 20, ILLINOIS
OPEN 24 HOURS

WALTER J. KLEMKA — Proprietors — BRUNO G. SHOTAS
Phone: PRospect 8-4646

R U T A - VALGYKLA
6812 S. Western Ave. — CHICAGO, III. 60636 

Tel.: PR 8-3493
Sav. Janina ir Kazys Baltramonas

Lietuviškas maistas • Patarnaujame išsinešimui

BALYS RADIO ir TV KRAUTUVE
2646 W. 71st Street, Chicago 29, Illinois

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

Taip pat gaunama visos “Lietuvių Dienų“ išleistos knygos.
Dėl TV bei radijo pataisymų telefonuokite

Baliui Brazdžioniui — PR 8-5374

Taupykite 
STANDARD FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSN.

Stipriausioje Chicagos taupymo įstaigoje. 
Turtas — 145,000,000; Atsargos Fondas 13,000,000 

JUSTIN MACKIEWICH, Chairman of the Board 
JUSTIN MACKIEWICH Jr., President

Tax exempt status 
CHI-EO-64-272 
Group 24

IIHUVIU (OHMS /< lIimmilN FDUNDAII8N
Kas lietuviškai galvoja, 
Į Lietuvių Fondą stoja.

| 2422 West Marquette Road, Chicago, III. 60629. • Tel. (312) 925-6859 <

Lietuvių Fondas veikia lietuvių švieti
mui, mokslui, kultūrai remti, skatinti 
bei ugdyti ir lietuvių globai.

Visi lietuviai stokime nariais į L. Fon
dą. Tapdami LF nariais ar testamentu 
užrašydami Fondui savo palikimą ar jo 
dalį, atliksime didelį patriotinį darbą sa
vo tautos labui, tuo būdu savo vardą 
įamžindami garbingųjų tautiečių eilėse.

DniBIIIIIlBIDIliniM^
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PENKTOJI MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

Programos vadovas Bronius Krokys 
ir komendantas Jonas Mikšys.

The Teachers’ Studies Week 
prligram leader and its comman
dant.

Penktoji JAV-bių ir Kanados 
mokytojų ir antroji jaunimo studi
jų savaitė, suruošta JAV LB Švie
timo tarybos, bendradarbiaujant 
Kanados LB Švietimo komisijai, 
įvyko 1971 m. rugpiūčio 15-22 
dienomis Dainavoje. Programą su
organizavo Bronius Krokys, Ro- 
chesterio (N. Y.) lituanistinės mo
kyklos vedėjas, o jam padėjo Al
dona Kuolienė, Toronto Maironio 
lituanistinės mokyklos mokytoja.

Stovyklos komendantu buvo Jo
nas Mikšys, Hamiltono lituan. mo
kyklos vedėjas; jaunimo komen
dantu — stud Andrius Markulis ir 
ūkio vadovu — stud. Arūnas Kru
tulis, abu iš Chicagos. Kapelionas 
— kun. Juozas Vaišnys, S. J.

Iš viso buvo 24 paskaitos. Lie-

Mokytojų ir jaunimo studijų savaitės vadovai, švietimo tarybos nariai, pa
skaitininkai ir dalyviai.

Leading officers of the Fifth Studies Week for Teachers and Youth with 
Educational Board members, and lecturers.

Mokytojų studijų savaitės programoje kalba Švietimo tarybos pirmininkas 
Jonas Kavaliūnas.

Chairman of the Educational Board, Jonas Kavaliūnas, speaking during 
the Studies Week for Teachers program.

tuvių kalbai buvo skirta 13 paskai
tų: 6 St. Barzduko, skirtos specia
liai jaunimui, 5 prof. A. Salio ir 2 
prof. A. Klimo. Lietuvių literatūrai 
buvo skirtos 2 prof. R. Šilbajorio 
paskaitos. Po vieną geografijai — 
agr. J. Baublio reljefinis Lietuvos 
žemėlapis; viena D. Petrulytės apie 
priešmokyklinį auklėjimą. Metodi
ką ir mokyklinę praktiką lietė A. 
Rinkūno parodomoji pamoka ir R. 
Černiaus paskaita: “Jaunojo moky
tojo žvilgsnis į lituanistinį moky
mą”.

Artimą ryšį su mokykline prakti
ka turėjo jaunesniųjų — V. Petra- 
šiutė, R. Plioplytė, R. Černius ir 
A. Gudinskas — bei vyresniųjų — 
A. Rinkūnas (moderatorius), A. 
Klimas, D. Garbaliauskienė, kun. 
J. Vaišnys, SJ, Br. Nainys ir J. 
Vasiukevičius — pokalbiai.

Informacinius pranešimus turėjo 
Švietimo tarybos pirm. J. Kavaliū
nas, S. Jonynienė ir J. Plačas.

Studijų savaitės metu buvo pra
vesti tautinių šokių bei žaidimų 
kursai, kuriems vadovavo Jadvyga 
Matulaitienė ir Galina Gobienė.

Be to, buvo suruošti du litera
tūros vakarai, du laužai, ir išleistas 
humoro laikraštėlis “Trupingrau- 
žys”, kurį redagavo R. Černius.

J. M.

Rimas Černius, jauniausias studijų 
savaitės paskaitininkas.

The youngest of the lecturers in 
the Teachers’ Studies Week.

LIETUVIŲ DIENOS, 1971, GRUODIS

Studijų savaitės dalyviai — bendra 
nuotrauka.

Teachers. Studies Week attend
ants.

Visos nuotraukos
K). Sragausko
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ŽENTĄ TENISONAITĖ

Įtampa
Ta-ta-ta-ta traukinio ratai monotoniškai 

kartoja Bethoveno penktosios simfonijos pra
džią. Seku pro langą pralekiančius vakarų 
Belgijos kaimus ir laukus, o mano tys kai
mynės klega kaip žąsys. Štai ir paklausyk 
daktaro patarimo:

— Jonai, — jis man pasakė, — tu gerai ži
nai, kad turi silpną širdį ir jau nesi jaunas. 
Kam tu vis vargsti, automobiliu šimtus kilo
metrų rydamas? Važiuok traukiniu. Patogu, 
greit ir be rizikos įsivelti į kokią nors nelai
mę. Traukiny gali skaityti, ilsėtis, o prie vai
ro tai tau ir akys iš kaktos iššoks, bežiūrint 
į automobilių šviesas tamsoje.

Taip kalbėjo mano draugas, žilas rimtas 
daktaras, kuris mane prieš trejus metus iš
gydė nuo širdies infarkto. Taip pat jo pa
klausęs, sėdžiu dabar nerūkančiųjų skyriuje. 
Jeigu šitos moterys dar jaunos ir dailios bū
tų, tai vis pusė bėdos. Senas ožys irgi mėgsta 
žalią lapelį. Bet dabar jų tarškėjimas spengia 
man ausyse ir trukdo skaityti. Viena išsi
traukia maišelį saldainių, ir visos trys tik 
traškina, tik traškina popieriukus. Nervuoja, 
ir gana.

Todėl paimu laikraštį, palieku lietpaltį ir 
portfelį ir išeinu į koridorių. Gal taip, praė
jęs visus vagonus, kur nors atrasiu ramų 
kampelį.

Nors laisvų vietų netrūksta, traukinys ga
na pilnas ir randu tik paskutinio vagono pas
kutinį skyrių visai tuščią. Puiku, kaip tik 
man. Atsisėdęs prie lango, imu skaityti laik
raštį.

Ta-ta-ta-ta dunda drebėdamas traukinys. 
Namukai ir karvės kaip žaisliukai praskuba 
pro akis. Diena saulėta ir, nors ankstyvas 
pavasaris, jau viskas sužaliavę. Žmogus, gy
vendamas dideliame mieste, esi visai atskir
tas nuo gamtos. Esi tartum didelėje stiklinė
je dėžėje, matai žalia, matai balta, bet jau 
ryšio su metų laikotarpiais nebeturi. Pasida
rai lyg žiūrovas ir jau nebe dalyvis žaidime.

Kitas traukinys pralenkia mūsiškį nepa
prastu greičiu. Kaip malonu būti visai vie
nam.

Staiga jaunas lieknas vyras atsargiai pra
veria duris ir mandagiai paklausia, ar jis 
manęs netrukdo.

— O ne! — atsakau. — Vietų čia pakanka
mai.

Jis atrodo padoriai, tvarkingai apsirengęs, 
net visai dailus jaunuolis, be ilgų plaukų, 
net nebarzdotas, ir ramiai atsisėda prie du
rų. Visokio plauko jaunimo dabar esama, 
mąstau, net ir su geromis manieromis. O pa

vaikščiok vasarą Londone, Paryžiuje ar Am
sterdame — šiurpas ima vienam į juos bežiū
rint: tiek visokių valkatų, ilgaplaukių... Ne, 
taip mūsų laikais nebuvo. Vistiek, mes buvo
me kitokii. Aš niekad nebūčiau drįsęs ne
klausyti tėvų ir užsiauginti tokias barzdas, 
kaip mano brolio sūnūs. Pats vaikų neturiu, 
net nei žmonos, taigi, man ir vaikų auklėjimo 
problemos svetimos, bet kartais pagailsta 
brolio.

Nenorėdamas pradėti kalbos, nuduodu 
skaitąs, bet pro laikraščio kraštą retkarčiais 
žvelgiu į kaimyną. Nežinau, kiek laiko mes 
taip važiavome, bet pajuntu jaunuolį nera
miai judant ir atsisagstant švarką. Skyrius 
nėra peršiltas, todėl smalsiai seku jį. Jis at- 
sisagsto ir iš po švarko pasirodžiusią odinę 
liemenę ir išsitraukia nedidelį juodą revol
verį. Dabar aš jau nejuokais išsigąstu. Ne
jaugi jis būtų gangsteris? Tik būti visai ra
miam ir neišsiduoti, kad matau jį tikrinant 
ginklą... Jis dar po savo liemene yra apsijuo
sęs plačiu diržu, kuris pilnas prisagstytas ma
žų šovinėlių. Po kelmais! To aš savo gyve
nime dar nebuvau patyręs! Kaip filme. Be
protis, maniakas, — dingteli man siaubi min
tis. Net ir paprastas vagis nebus tiek kvailas, 
kad rodytų savo ginklą. Mano ligota širdis 
beveik atsisako plakti. Štai tau ir ramybė! 
Daktare Marai, ką tu man padarei!..

Vyras, atrodo, visai nekreipia dėmesio į 
mane, tarytum vienas būtų. Vėl paslepia 
revolverį kažkur prie krūtinės, užsagsto lie
menę ir švarką.

Jis nėra normalus žmogus, galvoju: kas 
gi dabar vaikšto taip keistai ginkluotas? Tik
riausiai, koks nors psichopatas, gal iš be
protnamio pabėgęs? Arba paprastas plėšikas, 
tik mane išsirinko auka. Koks jam reikalas 
buvo patikrinti ginklą? Būtinai turiu iš čia 
išeiti. Bet kaip? Vyras sėdi prie durų, savo 
ilgas kojas atrėmęs į mano suolą. Jeigu dabar 
atsistosiu ir norėsiu išeiti, tai turėsiu pirma 
jį paprašyti mane praleisti. Ar jis patrauks 
kojas į šalį? Abejoju. Jaunuolis, atrodo, pro 
akių plyšius seka mano judesius. Kaip ka
tinas pelės tyko. Ir aš staiga prisimenu šią 
žiemą mieste matytą reginį: penki sulauki- 
nėję katinai tupi priemiesty apsupę vieną 
namą. Pro šalį einąs berniukas, paėmęs snie
go gniūžtę, sviedžia į vieną katiną, pataiko 
ir švilpaudamas nueina tolyn. Gi katinai, pa
likę namą, slenka paskui berniuką, pasislėpę 
už tvorų ir krūmų, prisiglausdami prie ša
ligatvio. Tąsyk aš pagalvojau apie Hitchcock 
filmus, o dabar pats esu panašioje padėtyje. 
Laukinis katinas tyko.

O gal jau mano vaizduotėje kyla haliuci
nacijos? Mane išpila prakaitas. Vyras prie 
durų, tarytum norėdamas patogiau įsitaisyti 
snauduliui, lyg nejučiom užmeta delną ant 
durų rankenos. Aiškiai jaučiu, kad esu už
darytas, kad jis manęs neišleis. Bet ką jis 
nori su manim daryti? Mano baimė ir neri
mas auga kas minutę. Vis nuduodu skaitąs, 

bet pirštai ima taip virpėti, kad sulankstau 
laikraštį ir pasiūlau kaimynui. Jis padėkoja: 
nemėgstąs traukiny skaityti. Išsitraukiu no
sinę ir nusišluostau prakaitą nuo kaktos. 
Taip darau vien norėdamas paslėpti rankų 
drebėjimą.

Netrukus jaunuolis vėl sujuda ir kiša ran
ką po švarku. Trauks ginklą ir mane nušaus, 
mąstau, bet vyras išsitraukia pakelį cigarečių 
ir man pasiūlo.

— Ne, ačiū, — sakau, aš nerūkau, daktaras 
uždraudė.

— Gaila, jis atsiliepia, — bet ar tada man 
galima rūkyti? Ar dūmai jums nekenks?

Jo perdėtas mandagumas man skamba da
bar kažkaip dirbtinai ir pašiepiamai. Tai ma
ne erzina. Pastebiu, kad jo akys skirtingų 
spalvų: viena tamsiai ruda, kita šviesesnė.

— Rūkykit, — tariu,— dūmai man netrukdo.
Kalba nesimezga. Vyras rūko ir tyli.
Atrodo, girdžiu tylą skambant, ir nejau

kus jausmas mane dar labiau apima. Ko jis 
nori? Matyt, šūvis gali sukelti per daug 
triukšmo; policija, radusi mano peršautą la
voną, ieškos nusikaltėlio. Taip, dabar man 
ima aiškėti. Jis išmes mane iš traukinio. Vi
sai paprastai: išmes, ir tiek. Todėl ir rūkyti 
pradėjo. Vėliau paklaus, ar gali praverti 
langą, nes tvanku. Vis jau ką nors sugalvos.

O rytoj laikraščiai rašys:
“Nebejaunas vyras, sergąs širdies liga, pa

sijutęs blogai, iškrito pro traukinio langą. 
Negyvas. Nelaimė. Skyrius buvo paskutinis 
traukinyje, liudininkų nėra.”

Pagaliau, manęs krintančio niekas ir nepa
stebės. Štai kokį velnišką planą šis beprotis 
sugalvojo! Jis daug aukštesnis už mane ir, 
atrodo, stipresnis.

— Aš daug keliavau po Egiptą, — prataria 
vyras staiga,— įdomus kraštas, — jis sukosėja. 
— Ar dūmai jums kartais nekenkia? Aš ge
riau truputį praversiu langą. Čia taip tvanku 
pasidarė!

Mano širdis suplasta kaip paukštukas, į 
kurį jau siekiasi katino nagai.

Vyras, pravėręs langą, iškiša galvą ir ap
sidairo. Išmeta pusiau surūkytą cigaretę. 
Kaimai, namai, dirvos, matyt, perdaug ap
gyventos apylinkės, dar vis netinkama vieta. 
Jis lauks, kol mes privažiuosime mišką, tąsyk 
jau griebs mane. Dabar, stovėdamas prie 
lango, jis atsiranda labai arti. Aš jau ir trau
kinio stabdžio nebegalėsiu pasiekti, ką jau 
galvoti apie duris.

— Puikus oras, — šypteli jo siauros lūpos, 
bet akys, atrodo, liepsnoja savotiška pikta 
liepsnele. Vengiu jo žvilgsnio, bet atidžiai 
seku kiekvieną jo judesį.

Toks jo artumas nemalonus, bauginąs. 
Pažvelgiu į laikrodį: septynios minutės po 
pusės keturių. Vyras prie lango seka mane 
ir, gal būt, visas mano mintis atspėja.

Prasideda krūmais apžėlusios apylinkės. 
Kaimų nėra, netrukus bus tiltas ir miškas.

Nukelta į 10 psl.
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RAŠYTOJO ALTER EGO
Neseniai miręs Juozas Tininis, be originalio

sios beletristikos, yra nemaža vertęs ir spaus
dinęs poezijos bei prozos iš vokiečių, prancūzų, 
anglų, lotynų, graikų ir kitų kalbų. Gerai var
tojančiam per 10 kalbų, jam buvo lengvai pri
einama pasaulinė literatūra, kurią jis gerai pa
žinojo nuo klasikų graikų bei lotynų iki šių die
nų modernistų.

Didžiai pamėgęs senuosius klasikus ir senąjį 
meną, J. Tininis iir į savo literatūrinį veidą su
rinko ir sudėjo daugelį klasikos bruožų: žodžio 
tikslumą, jausmo grynumą, stiliaus raiškumą 
ir pn.

Tačiau intensyviai sekdamas naujuosius au
torius (kūrybą ir teoretinius raštus), jis nega
lėjo likti jų nepaveiktas. Ir tai, ko jis pats dar 
nepajėgė ar nedrįso pasakyti savo originaliu žo
džiu, jis ieškojo išraiškos vertimais, čia ir at
siskleidžia ne tik jo pamėgtasis pasaulis, į kurį 
jis visu kūnu ir dūšia buvo įklimpęs ir iš kurio 
susiformavo jo kūrybinis veidas, bet iškyla ir 
naujos dimensijos. Tatai iš dalies jau matyti ir 
jo “Laiškų Andromachai” cikle, kur nukrypi
mai j lyriką, vietomis net erotiką, rodo rašytojo 
dar neaiškų, bet jau gimusį, “alter ego”.

čia spausdinama tik maža to “alter ego” da
lelė; visa prieinama medžiaga bus sudėta į ren
giamą pomirtinį leidinį “Laiškai Andromachai”.

ATSISKLEIDŽIANTI ISTORIJA

Iš A. Smith

Savo sode aš leidžiu savo dienas; savo 
bibliotekoje — savo naktis. Su gėle eš esu 
dabarty; su knyga — praeity.

Aš įeinu į savo biblioteką, ir visa istorija 
atsiskleidžia prieš mane. Koks reginys! Koks 
karališkas iškilmingumas, kokios eisenos, 
puošiančios praeitį, kokie miestai su kylan
čiomis į dangų liepsnomis, kokie belaisvių 
būriai, velkami paskui nugalėtųjų vežimus! 
Kokia tyla tose senose knygose, tarsi pusiau 
apgyventame pasauly! Koks bliovimas kai
menių, koks gaivus piemenų poilsis, koks ne
abejotinas žmogaus būvis! Pro triukšmingus 
kraujo ir karų šimtmečius aš girdžiu Abrao
mo bandų maurojimą ir Rebekos kupranu
garių varpelių žvangėjimą.

Macaulay

Jei kas nors mane padarytų didžiausiu iš ka
da nors gyvenusių karalių ir leistų naudotis 
rūmais, sodais, šauniomis puotomis, vynais, 
karietomis, gražiais drabužiais ir šimtais 
tarnų, bet su ta sąlyga, kad neskaityčiau 
knygų, aš nenorėčiau būti karaliumi. Aš la
bai norėčiau būti vargšu pastogėje su dau
gybe knygų, negu karaliumi, kuris nemėgs
ta skaityti.
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Iš T. Dekker
AŠ TROKŠTU

Kiekvieną rytą pabusti su šypsniu, nušvie
čiančiu mano veidą; pagarbiai pasveikinti 
dieną, kuri kupina progų; artintis prie dar
bo blaivia mintimi; visuomet, net mažus da
lykus atliekant, turėti prieš save Paskutinį 
Tikslą, kurio siekdamas triūsiu; sutikti vyrus 
ir moteris su šypsniu ant lūpų ir meile širdy; 
būti švelniu, maloniu, mandagiu per visas 
dienos valandas; artintis prie nakties su nuo
vargiu, kuris visuomet privylioja miegą, ir 
su džiaugsmu, kuris kyla iš gerai atlikto dar
bo. Štai kaip aš trokštu leisti savo dienas.

AMŽINYBĖS NUJAUTIMAS
Iš V. Hugo

Aš jaučių savyje būsimąjį gyvenimą. Aš 
esu kaip giria, kadaise iškirsta: naujos atža
los yra stipresnės ir gajesnės negu kada nors 
anksčiau. Aš žinau, kad kylu į dangų. Saulė 
šviečia viršum mano galvos. Žemė man teikia 
gaiviųjų savo sulčių, o dangus man atsiunčia 
nežinomų pasaulių atšvaistą.

Jūs sakote, kad siela yra tik kūninių jėgų 
išdava. Tad kodėl mano siela yra šviesesnė, 
kada mano kūno jėgos ima silpti? Ant mano 
galvos žiema, bet mano širdyje amžinas pa
vasaris. Aš šią valandą alsuoju alyvų, žibuok
lių ir rožių kvapsniu, kaip būdamas dvide
šimties metų. Juo arčiau einu prie galo, juo 
aiškiau aplink save girdžiu nemirtingas, ma
ne kviečiančias pasaulių simfonijas. Tai nuo
stabu, bet tai paprasta. Tai užburianti pasa
ka, bet tai istorija.

Pusę šimtmečio aš dėsčiau savo mintis ei
lėmis ir proza. Aš bandžiau viską: istoriją, 
filosofiją, dramą, romanus, padavimus, saty
rą, odę ir dainą. Tačiau jaučiu, kad nepasa
kiau nė tūkstantosios dalies to, kas yra ma
nyje.

Eidamas į kapą, galiu pasakyti, kaip ir 
daugelis kitų, kad aš užbaigiau savo dienos 
darbą, bet negaliu pasakyti, kad užbaigiau 
savo gyvenimą. Mano dienos darbas vėl 
prasidės sekantį rytą. Kapas nėra akligatvis, 
o pervaža. Jis užsidaro sutemoje ir atsiveria 
aušroje. (Versta iš anglų kalbos.)

ATSISVEIKINIMAS

Sudie, mano mielas kūdiki, mano brangus 
vyre, mano ištikimas tarne ir mano gerieji 
draugai; sudie, saule, kurios žėrį spinduliai 
liejo giedrumą į mano sielą ir šaukė ją į 
dangų; sudie, vieniši laukai, kurių vaizdas 
dažnai man sukėlė švelnius jausmus; sudie, 
kaimiečiai, kurie laiminote mano pasirody

mą, kai aš jus lankiau ligoje, lengvindama 
jūsų triūsą ir mažindama skurdą; sudie, ra
mūs kampeliai, kuriuose aš praturtinau savo 
dvasią dorinėmis tiesomis, o tyliuose apmąs
tymuose išmokau valdyti savo aistras ir nie
kinti pasaulio tuštybes.

(Iš ponios Roland laiško, rašyto Prancūzų 
revoliucijos metu, kai ji sėdėjo kalėjime ir 
laukė mirties įvykdymo).

PAMESTA
Vakar, kažkur tarp saulėtekio ir saulėly

džio pamesta dvi auksinės valandos; kiek
viena iš jų buvo išsagstyta po šešiasdešimt 
deimantiniu minučių. Jokių radybų nesiūlo
ma, nes jos yra dingusios amžinai.

Rabindranath Tagore
Kiekvienas kūdikis ateina į pasaulį su pra

nešimu, kad Dievas dar nenusivylė žmogu
mi.

Emersonas

Tėve danguje, mes dėkojame tau už gėles, 
kurios žydi prie mūsų kojų, už švelnią, gai
vią ir kvapią žolę, už paukščių giesmes, bi
tučių dūzgimą ir visus gražius daiktus, ku
riuos girdime ir matome.

E. Gibbon

Aš nekeisčiau savo nenugalimos skaitymo 
meilės už visus Indijos turtus.

Pasaulis yra tiltas; jūs turite juo pereiti ir 
nesistatyti sau namų ant jo. (Užrašas ant me
četės)

Mes visi įspaudžiame pėdas laiko smilty
se. Bet vieni palieka jose didžios sielos įspau
dą, o kiti — kulno žymę.

Naudok kokius turi talentus.. Miškai būtų 
labai tylūs, jei jokie paukščiai juose negie
dotų, išskyrus tuos, kurie gieda gražiausiai.

Dievas nesiteiraus tavo rasės ir netyrinės 
tavo kilmės. Jis tik paklaus, ką esi nuveikęs 
žemėje. (Persų išmintis)

O. W. Holmes

Gaila tų, kurie niekad nedainuoja ir visas 
melodijas nusineša į kapus.
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KABIRAS SAKO: IŠ "MYLIUTAVETEKSTAI" Jose-Maria de Heredia

Tankūs ir gilūs vakaro šešėliai krenta 
ir meilės sutema apsupa kūną ir sielą.

Atidaryk langą į vakarus ir pasiklysk mei
lės danguje;

Gerk saldą medų, varvanti iš širdies lotoso 
žiedlapių.

Priimk bangas i savo kūną: koks žibesys 
jūros platybėje!

Klausyk! Kriauklių ir varpų garsai kyla.

Kabiras sako: Broli, klausyk! Viešpats yra 
šitame mano kūno inde.

LACRIMAE RERUM

Lambras Porfyras

Mergaite varguole! Mūs mažam nameliūkšty 
vaidenas tavo liūdnas grožis!

Ant sienų, veidrodžio, ikonų
Palieka tavo žavesio truputis.

Kažkas sklinda lyg maskuso kvapsnis
Ir užlieja mūs menką namelį.
Kažkas miglota, neapčiuopiama 
Praeina lyg dvasia ir lengvai palyti.

Už durų sunkus monotoniškas lietus 
Plaka mūsų stogą. O viduje visi daiktai, 
Kuriuos tavo rankos padarė šventais.
Pradeda verkti... verkti.

O kampe puikus Letės draugas, 
Laikrodis senas, mūsų pamėgtas, 
Praeities dainuotojas irgi verkia: 
Lygiai, baimingai tiksena savo raudą.

GĖLĖS DAINA

Kahlil Gibran

Aš esu žodis sušnabždėtas ir atkartotas gam
tos balso;

Aš esu žvaigždė, nukritusi nuo mėlynos pa
lapinės ant žalio kilimo.

Aš esu elementų duktė; elementų,
Nuo kurių žiema tapo nėščia;
Ir kuriuos pagimdė pavasaris.
Aš buvau išaugintas vasaros glėby
Ir miegojau rudenio lovoje.

Aldona Gustas

mokyklos keliai kraštovaizdy 
kur po geltonom saulėm 
ir obuolio spalvos debesimis vaikai žaidė

priemenės su skersvėjais 
kur mūsų krūtys buvo pridengtos kasomis 
kur naktis labai lėtai 
veržėsi į mūsų įsimylėjimus

mes buvome dukterys ir sūnūs iš Lenkijos ir 
Lietuvos 

mes gaudėme varles tvenkiniuose 
uždarydavome paukščius oro narvuose 
mokėme juos mūsiškai dainuoti 
jie mokė mus skristi

mes pamirkydavome pirštus į saulę 
nuspalvindavome vėją 
kuris paskui kaip draugiškas vaikinas lėkė 

gatvėmis 
visiem žmonėm švelnias akis rodydamas

tada kasnakt aš pasidėdavau po savo pagalve 
visai rusišką mėnulį 
čiulpdavau jo šaltį 
supdavau ir glostydavau jo kūną 
kol savo šaltas rankas sukišdavau sapno ki- 

šenėsna

IŠ KITŲ AUTORIŲ

Ivan Goll

Aš esu prisidengusi septyniais šydais, 
Kad septynis kartus 
Būčiau tavo atrasta.

Aš esu išsitepus septyniais aliejais, 
Kad septynis kartus 
Tau būčiau retas kvapsnis.

Aš esu tau sakius septynis melus, 
Kad septynis kartus 
Gūčiau tavo nubausta.

□

Pirmoji rožė iš granito, 
Antroji rožė iš raudono vyno, 
Trečioji rožė iš vyturio plunksnų, 
Ketvirtoji rožė iš rūdžių, 
Penktoji rožė iš ilgesio, 
Šeštoji rožė iš alavo, 
Bet septintoji rožė, 
Pati švelniausioji, 
Patikimiausioji, 
Nakčiausioji, 
Seseriškiausioji 
Tik po tavo mirties 
Išaugs iš tavo kapo.

MIRUSIO MALDA

Sustok ir išklausyk manęs, keleivi! Jei tavo 
žingsniai neša

Tave link Kipselo ir Hebro krantų, 
Surask ten seną Hiblą ir jam pasakyk: 
Tegu ilgai jis dėvi gedulą dėl sūnaus, kurio 

nebematys.

Mano kūnu sotinos vilkai savo puotoje, kai 
mane nužudė; 

Kas liko, ilsisi šioje liūdnoje krūmo tankmėje. 
O mano šešėlis, klajodamas krantais, kuriuos

Erebas temdo, 
Pyksta ir verkia. Niekas neatkeršijo už mano 

mirtį.

Tačiau keliauk. Ir jei kada, artėjant vakaro 
valandai, 

Sutiksi prie kalvos ar kapo moterį
Su balta kakta, kurią supa skara juoda, 
Prieik, nebijok nei nakties, nei apžavų.
Tai mano motina, svetimšali, kuri ant kapo 

tariamo
Bučiuoja tuščią urna ir pripildo ją savo 

ašarom

Iš vokiečių, anglų, prancūzų kalbų vertė
JUOZAS TININIS

ĮTAMPA... Pabaiga iš 8 psl.

Aš šitą apylinkę gerai pažįstu, dažnai esu 
čia važiavęs. Kažin, ar jis dar pirma mano 
piniginės pareikalaus? O traukinio ratų dun
dėjimas mano riksmą visiškai užslopins.

— Prašau bilietus! — duryse pasirodo kon
duktorius. Aš pašoku iš vietos ir nerte neriu 
lauk, sakydamas, kad čia bilieto neturiu, li
kęs portfely, kitame vagone. Mano keliai sa
votiškai linksta nuo keisto silpnumo. Kon
duktorius seka mane iš paskos.

— Tas jaunas vyras, kuris buvo mano sky
riuje, yra ginkluotas. Jis man atrodo pavo
jingu, nenormaliu. Praneškite policijai, — 
šnibždu tarnautojui koridoriuje. Kondukto
rius pažvelgia į mane nustebęs ir trukteli 
pečiais. Patikrinęs mano bilietą, dar gana 
keistu žvilgsniu pažvelgia į mane ir nueina 
nieko nesakydamas.

Grįžtu vėl į savo senąjį skyrių, ir tos kal
bančios moterys man tokios mielos. Jaunąjį 
vyrą dar pamatau sekančios stoties perone, 
išnykstant tarp žmonių.

Savo draugui daktarui Marui niekad šito 
nuotykio nepasakosiu. Kas žino, ką jis pa
sakytų? “Tai kalti tavo pairę nervai”, kon
statuotų jis ir patartų išvykti į kokį ramų 
kampelį atostogų.
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Sveikiname Šventų Kalėdų proga Lietuvių Dienas ir jų skaitytojus 
ir linkime laimingų Naujųjų Metų!

DRAUGAS
TME LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

Lietuvių katalikų dienraštis
leidžiamas Lietuvių Katalikų Spaudos Dr-jos (Lith. Catholic Press.)

Kun. PETRAS CINIKAS, M.I.C., vedėjas

4545 W. 63rd St, Chicago, Illinois, 60629 Telef. LU 5-9500

Švenčių proga sveikina ir geriausių Naujų Metų linki

"MARGINIAI"- PREKYBA
Sav. I. SINKEVIČIŪTĖ

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

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

'••Z'*Z**Z**Z**Z**Z*&V*Z**Z*

NERINGA - LIETUVIŠKA VALGYKLA
cnHininimiiniiiiiHiniiniiiifTiinninniiimminninniinmniinninnniiiiuiHiuiiiniiimnHnifflmffliiiinininraiiiiiniinniiniiiiiiniiniHiiiuioiiiiniiiiiiiiBiniiiiiiuiiiuiiiiinnnioinniuĮiiiifflMnniniiuimmiHiiiiiininnima Lietuviškas ir amerikietiškas maistas

Don’t Spend It All, Save Some At

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Kasdien galima gauti: cepelinų, kugelio, grybų ar varškės kaldūnų ir 
lietuviškų sriubų

ONA ANKUS, savininkė 
patarnaujama kasdien nuo 7:00 AM iki 8:00 PM 

2632 W. 71st St., Chicago, Ill. 60639 Telef.: 776-1018
SSS9SS3S9SSSS9SSS9SSSSSSSS9SSSSSSSSSSSSSSSSSS999SS

JONAS KIRVAITIS
Interstate Insurance Agency

LIETUVIŠKA APDRAUDŲ AGENTŪRA
6108 So. Ashland Ave., Chicago 36, Illinois 

Telefonas: WAIbrook 5-5671
^♦♦4«^4«**«*4«*4«*X44*44«44*44*44I44!44«44*44Z44*44«44*44Z44*44*44*44*44*44Z44*44*44*44*44*44*44*44*44*44*44«44*44Z44*44Z44*44*44^

2212 W. Cermak Road — CHICAGO, Illinois 60608
Phone (312) 847-7747

IIIIMIMMIIIMM I I |iiilllllllillliii|liillillilliiiiiil|i|<

6% 5
2-year Savings Passbook

Certificates Savings

iJzsiftTr ofv^ 
7 rout swims

[INSURED į
11 ’ ” 

520,000
Compounded Daily

Paid Quarterly

JU
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE • CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

_____ FRANK ZOGAS, PRESIDENT

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Licensed by Vneshposyltorg Representatives

Vyt Žukauskas Maria Noreika

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

2608 West 69th Street — Chicago, Illinois 60629
Office Phone Residence Phone
WA 5-2787 PR 8-2266

■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiim llliwiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiimi
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Gražių švenčių, 
laimingų Naujų Metų!

PUTRIM'S FOOD MART
Our Specialty Homemade Sausage 

Paul Putrim, Paul Putrim, Jr.

1446 S. 49th Ct., Cicero, 111. 60650

We Deliver
Telephone: OLyimpic 2-7529

Geriausi švenčių sveikinimai!

ALBERTO ROŽENO
Užeiga

2453 W. 71st Street

CHICAGO, Illinois 60629

Telef. 476-8986

Geriausi švenčių sveikinimai

ALBINAS KURKULIS
F. I. duPONT, GLORE FORGAN 

& CO.
Members New York Stock Ex

change and other Principal 
Exchanges

122 S. LaSalle St, Chicago, Ill.
Tel. (312) 341-3412 60603

Širdingausi švenčių sveikinimai!
Structural Steel Details and 

Engineering

ZENONAS JURYS
(516) HU 2-2575 

109-24 Park Lane So. Kew Gardens, 
N. Y. 11418

KENT ASSOCIATES 
790 Northern Boulevard, 
Great Neck, N. Y. 11021

Gražiausių švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų!

A. TVERAS
REGISTRUOTAS LAIKRODININKAS

Brangenybės, laikrodžiai, juvelyriniai dalykai ir kt.
2646 W. 69th Street CHICAGO, Ill. 60629

Tel. RE 7-1941

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

6845 SO. WESTERN AVE.

MAŠINOMS VIETA

REpubhc 7-8600 REpublic 7-8601
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Pasaulio Lietuvių Gydytojų suvažiavimo 1971 m. rugsėjo 4-5 d. New York 
prezidiumas. Sėdi iš kairės: dr. K. Gudaitis, dr. L. Giedrikienė, R. Kon- 
dratas, dr. B. Jankauskas, dr. B. Matulionis, dr. D. Jasaitis, dr. B. Radzi- 
vanas, dr. V. Avižonis.

A world conference of Lithuanian Physicians Abroad took place at 
Pierre Hotel, New York City, Sept. 4-5:th. Presidium of the Convention.

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Amerikos Lietuvių Gydytojų 
draugija davė pradžią sąjungoms. 
Pačią draugija įsteigė Amerikos lie
tuvių gydytojai 1913 metais. Atvy
kus iš tremties Lietuvos gydytojams 
draugija padidėjo narių skaičiumi. 
Čia lietuviai gydytojai, išsisklaidė 
didesnėse lietuviu kolonijose, ėmė 
steigti LG draugijas. Metams bė
gant gydytojai ėmė organizuotis i 
draugijas ir 1967 m. suvažiavę Či
kagon nutarė apsiiungti i Amerikos 
Lietuviu Gydytoju Sąjungą. Ne
snaudė ir kituose laisvojo pasaulio 
kraštuose: ir ten lietuviai gydytojai 
įkūrė savo dtraug’jas. Tain atsirado 
profesinis reikalas su savo kolego
mis “susiartinti”, ir 1963 metais 
Čikagoje įsteigta Amerikos Lietu
vių Gydytoju Sąjungą ir Pasaulio 
Lietuvių Gydvtoju Sąjunga, kuri 
apjungia viso laisvojo pasaulio lie
tuvius gydytojus, dantų gydytojus 
ir negydvtojus specialistus, dirban
čius medicinos srityje. Abi sąjungos 
turi bendra centro valdybą, kurios 
vienas iš svarbesniu darbu yra — 
spausdinimas Pasaulio iir Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos žurna
lo.

PLGS ir ALGS suvažiaviml dalyviai ir svečiai. Sėdi (iš kairės): T. L. 
Andriekus,OFM, J. Audėnas, G. žilionienė, T. šlepetienė, V.ir B. Sidzi
kauskai, gen. kons. A. Simutis, dr. H. Brazaitis su žmona ir kt.

Members of PLGS (World Association of Lithuanian Physicians) and of 
ALGS (Association of Lithuanian-American Physicians) with their guests.
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Sąjungos suvažiavimai būna kas 
dveji metai, ir juos rengia toji gy
dytojų draugija, kurios ribose suva
žiavimas šaukiamas. Šiemet kaip 
tik tokį suvažiavimą rengti buvo 
pavesta New Yorko Liet. Gydytojų 
draugijai, kurios pirmininku buvo 
dr. Vytautas Avižonis. Suvažiavimo 
techninius darbus atliko draugijos 
nariu išrinkta komisija, į kurią įėjo: 
dlr. V. Avižonis, dr. Marija Žukaus
kienė (komisijos pirm.), dr.Anasta- 
zija Goednerienė. dr. Aldona Skrip- 
kutė ir dantų gvd. Regina Saldaitie- 
nė. Su komisija glaudžiai bendra
darbiavo centro valdyba, kurią šiuo 
metu sudarė dr. Vaclovas Paproc- 
kas, pirm., dr. Vytautas Avižonis 
ir dr. Bronius Radzivanas. Suva
žiavimas vyko šių metų (rugsėjo 4-5 
dienomis garsiame The Pierre vieš
butyje, pačiame New Yorke.

Pirmą suvažiavimo dieną, rugsė
jo 4, gydytojai pradėjo rinktis iš 
visų JAV ir Kanados miestų; gal 
vyravo iš New Yorko ir apylinkės 
gydytojai ir dantų gydytojai. Apsi
lankė nemažai ir svečių, tarp kurių 
buvo Lietuvos gen. kons. A. Simu
tis, Laisvės Komiteto pirm. Vacį. 
Sidzikauskas su žmona, Vliko pir
mininko paireigas einąs Juozas Au
dėnas, Liet. Katalikių Moterų Or- 
ganzacijų Pasaulinės Sąjungos pirm. 
Dr. Aldona Janačienė, Liet. Moterų 
Klubų Federacijos pirm. Vincė Jo- 
nuškaitė-Leskaitienė, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybai at
stovaująs dr. H. Brazaitis su žmo
na, Pabaltijo Moterų Tarybos Liet, 
skyriaus pirm. Genė Žilionienė, 
Brooklyno Tėvų pranciškonų vie
nuolyno viršininkas T. Leonardas 
Andiriekus OFM, “Darbininko” re
daktorius T. K. Bučmys, Liet. Vy
čių veikėja Helen Kulber ir kt.

Suvažiavimą atidarė New Yorko 
Liet. Gydytojų dr-jos pirm. dr. V. 
Avižonis ir perdavė PLGS ir ALGS 
pirmininkui dr. V. Paprockui, ku
ris savo įžanginiame žodyje pažy
mėjo, kad lietuvis gydytojas visada, 
kiek laikas leidžia, dalyvauja tiek 
politinėje veikloje, tiek visuomeni
nėje veikloje. Pagerbus dėl Lietu
vos laisvės kritusius ir nukankin
tus gydytojus, primintas tautinis 
atsakomingumas ir dabarties gydy
tojams.

Prezidiuman pakviesti dr. Do
mas Jasaitis, New Yorko gyd. d-jos 
pilrm. dr. V. Avižonis, dr. Br. Ra
dzivanas, abu šios dienos paskaiti
ninkai — dr. B. Matulionis ir is
torikas Ramūnas Kondratas, dr. B. 
Jankauskas, sekretoriais — dr. L. 
Giedraitienė ir dr. K. Gudaitis.

Suvažiavimas pradėtas JAV ir 
Lietuvos himnais. Toliau dr. B. Ra
dzivanas perskaitė gautus sveikini
mus, gautus iš visų mūsų konsulų, 
veiksnių, organizacijų ir pavienių 
asmenų, viso virš 100.

Suvažiavimo proga į PLGS-gos 
garbės narius pakelti du vyresnio 
amžiaus sulaukę gydytojai: dr. Al
dona Šliupaitė už jos ilgų metų pa
sidarbavimą Lietuvai ir lietuvybei 
JAV-se; antras garbės narys — dr. 
Jonas Bachulus-Bačiulis, kuris 1966 
metais įsteigė savo motinos ir bro
lio Mato vardu stipendiją lietu
viams medikams. Ypatinga padėka 
buvo apdovanota dr. Milda Budrie
nė už savo 10-ties metų įdėtą dar
bą redaguojant Lietuvių Gydytojų 
Biuletenį. Jai įteikta speciali garbės 
lenta.

Toliau redagavimo darbą perė
mė dr. H. Armanas. Pasikeitus ?e- 
daktoriui, pasikeitė ir biuletenio 
vardas — nuo šiol jis vadinsis 
“Medicina”.

Po oficialiosios dalies vyko dvi 
paskaitos. Dr. Balys Matulionis sa
vo išsamioje paskaitoje iškėlė mū
sų gydytojų darbus kovoje už Lie
tuvos laisvę, žuvusiuosius ir dabar 
kovojančius tuo pat tikslu. (Jos 
tekstas išspausdintas “Naujienų” 
dienraštyje, nr. ?-).

Antrasis paskaitininkas buvo jau
nosios kartos atstovas — Ramūnas 
Kondratas. Svetur mokslus ėjęs, 
bet puikia lietuvių kalba perdavė 
savo kruoščiai parengtą paskaita, 
būtent, nupasakojo Vilniaus Medi
cinos draugijos (1806 m.) veiklą ir 
jos rūpesčiu surinktas žinias ir duo
damais patarimais.

Po paskaitų buvo centro valdv- 
bos pranešimai. C. v. sekretorius B. 
Radzivano pranešimu centro valdv- 
ba dvieju metu laikotarpyje šalia 
gvdvtojų profesinių ir organizacinių 
reikalu ypatingai pasidarbavo gi
nant Lietuvos garbe ir reikalaujant 
jai laisvės. Kas padaryta? — Pirm, 
dr. V. Paprocko pastangomis ir pri
vačia iniciatvva išleistas specialus 
pašto ženklas, primenąs TJetuvos 
navergima: gvdvtojų išleista dr. 
Kuršiaus biografija nusiusta kai 
kuiriom enciklopedijom, siūlant tą 
veikalą Įtraukti i enciklopedijas; 
16 Vasario proga laišku banga bu
vo išsiuntinėta visiems senatoriams, 
kongresmanams, gubernatoriams 
pavergtos Lietuvos reikalu; pirmie
siems astronautams pasiųsta ginta
rais išpuošta statinaitė su Lietuvos 
smėlio žiupsneliu. Buvo priminta 
Simo Kudiirkos, Bražinskų. Simo- 
kaičių ir kitų bylos. Ši visa medžia
ga B. Radzivano buvo suskirstyta i 
keturias grupes ir išstatyta parodon. 
Tokia paroda, kurioje dar buvo ir 
tu atsakingų asmenų atsakymai, fo
tografijos ir kt., aiškiai parodė cv 
dviejų metų darbų santrauką.

Susirinkimui pristatyta tokio sąs
tato mandatų komisija: dir. H. Bra
zaitis, dr. M. Žemaitienė, dantų 
dr. P. Vytė. Nominacijų komisiją 
sudarė: dr. V. Damijonaitis, dr. K. 
Gudaitis, dr. A. Užupienė-Lukienė, 
dr. V. Majauskas, dr. B. Matulio-
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Dr. Milda Budrienė, buv. Liet. Gydytojų biuletenio redaktorė, už 10 metų 
Įdėtą darbą suvažiavime apdovanojama specialiu padėkos adresu. Iš kai
rės: dr. V. Avižonis, dr. V. Paprockas, dr. M. Budrienė, dr, H. Armanas 
ir dr. B. Radzivanas.

Dr. Milda Budrys is awarded a special address of thanks for her ten- 
year untiring editorship of the Bulletin of Lithuanian Physicians.

nis, dr. M. Milius, ir dr. J. Skrins- 
ka. Į rezoliucijų komisiją įėjo: dr. 
K. Ambrozaitis, dr. J. Yčas, dr. J. 
Kriaučiūnas, dr. B. Radzivanas ir 
dr. J. Valaitis.

Vakare banketo metu pianistė 
Julija Rajauskaitė atliko meninę 
dalį.

Antrą suvažiavimo dieną, sekma
dienį, 10 vai. ryto vyko pamaldos 
už nukankintus, žuvusius ir miru
sius gydytojus. Pamaldos buvo Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje 
New Yorke. Pamaldas organizavo 
ateitininkų gydytojų Gajos korpo
racijos New Yorko skyrius. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė tėvas 
P. Baltakis, OFM.

Po pamaldų vėl visi rinkosi j 
viešbučio sale, kulr išklausyta eilė 
paskaitų. Si dalis buvo grynai pro
fesinė - medicininė.

Paskaitininkai ir jų temos:
Dr. E. Kaminskas — Ląstelių au

ginimo reguliavimas;
Vet. dr. Petras Radvilas, specia

liai atvažiavęs iš Šveicarijos, — 
Tetanuso profilaksė pas žmones ir 
pas gyvulius po sužeidimų;

Dr. R. Nemickas, jaunosios kar
tos gydytojas, — Myokardo revas- 
kuliacija;

Dr. I. Giedrikienė — Dešimties 
metų Phenylketonulrijos apžvalga 
New Jersey valstijoje; ir

Dr. Damijonaičio — Psichiatri
jos evoliucija JAV po antrojo pa
saulinio karo.

Vakariniame darbo posėdyje 
svarstyta eilė organizacinių reikalų, 
kaip savo žurnalo “Medicinos” lei
dimas, Lietuvos medicinos knygos 
išleidimas ir kt.

Suvažiavimas priėmė eilę rezoliu

cijų, kuriose ypač pabrėžta kova už 
Lietuvos laisvę, už lietuvišką kul
tūrą, visų lietuvių bendrų tikslų 
siekimą. Taip pat padėkota mūsų 
spaudai ir lietuviškom radijo valan
dėlėms už nuoširdų populiarinimą. 
Padėkota taip pat PLGS ir ALGS 
centro valdybai už nuveiktus dar
bus, New Yorko Gydytojų draugi
jai ir suvažiavimo rengimo komite
tui už atliktus darbus rengiant šį 
suvažiavimą. Suvažiavimo proga 
naujajai valdybai pavesta pasvei
kinti JAV Prezidentą, Amerikos 
Medical Association prezidentą, 
Lietuvos Diplomatinę Tarnybą, Vli- 
ką, Altą, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę ir JAV Lietuvių Bend
ruomenę

Abieju sąjungų nauja centro val
dyba išrinkta su buveine Čikagoje: 
dr. Ferdinandas Kaunas — pirm., 
dr. G. Balukas — visepirmininkas, 
dr. V. Šaulys — sekretorius; į di- 
rektoriatą išrinkti daktarai: J. Jan
kauskas, A. Valadka, Z. Brinkis, 
R. Gineitis, S. Ankudas, O. Miro- 
naitė ir V. Mileris.

Po visų darbų ir posėdžių įvyko 
korporacijų bendra vakarienė.

3OGCCCOSOO9CCCOCQCO0QOQQI

Clem's Polskie Deli
★ Specializing in home made 

fancy groceries and choice meats.
★ Featuring Imported Krakaus 

Polish hams, beer, wine and gro
ceries.

NOW
Daily from our own new 

BAKERY-KITCHEN
a variety of Polish pastries and 
other home made delicacies.

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

759-5058

KULTŪROS PREMIJA ISTORIKUI 
DR. Z. IVINSKIUI

— Kultūros premija ($1000), ski
riama Ohio Lietuvių Gydytojų dr- 
jos, šialiis metais (15-tą kartą) pa
skirta istorikui dr. Zenonui Ivins
kiui, įvertinant jo mokslinius dar
bus istorijos srityje. Dr. Z. Ivinskis 
tikrai yra vienas darbščiausių ir 
kūrybingiausių mūsų šio meto is
torikų. Po II pas. karo 'ilgą laiką 
jis darbavosi Vatikano archyvuose, 

Dr. Zenonas Ivinskis

rinkdamas Lietuvos istorinę me
džiagą; spausdino studijas ir kny
gas, skaitė darbus suvažiavimuose. 
Kurį laiką profesoriavo Vokietijos 
un-te; gi pastaruoju metu rašo ke
lių tomų Lietuvos istoriją, užsakytą 
ir finansuojamą “Lietuvių Fondo”.

IN MEMORIAM

— Povilas Osmolskis, dailininkas, 
mirė kovo 17 d. New Yorke nuo 
leukemijos. Buvo gimęs 1919.VUI. 
17 d. Veiveriuose. Spaudoje bendra
darbiauti su grafiniais savo dar
bais, tekstų iliustracijomis pradėjo 
dar besimokydamas. Studijavo Kau
no Meno mokykloje. Po 1945 m. 
pasidarė vienu aktyviausių vaikų 
literatūros iliustratorium periodi
koje ir atsk. knygose.

Atvykęs į JAV įsitraukė į pritai
komosios dailės sritį ir čia sėkmin
gai dirbo tekstilės pramonėje.

Ji piešiniai gyvi, judrūs, linksmi, 
nuotaikingi; jo linija gryna, tiksli; 
užsklandose dažnai ryški lietuvių 
liaudies ornamentikos stilizacija.

— Birželio 19 d. širdies liga mirė 
Bostone advokatas A. O. šalna, nuo 
1939 m. Lietuvos garbės konsulas.

Buvo gimęs 1894 m Scrantone. 
1921 m. studijas baigė, gaudamas 
advokato diplomą.

Liko žmona Zuzana, taip pat ad
vokatė, kartu su vyru prisidėjusi 
prie Lietuvos reikalų gynimo.

— Liepos 6 d. širdies liga mirė 
Albinas Gražiūnas, literatas ir vi
suomenininkas. Buvo gimęs 1906

A. Gražiūnas

m. spalio 13 d. Alytaus apskr. Stu
dijavai V. D. un-te Kaune lietuvių k., 
literatūrą ir teisę. Dirbo gimnazijo
se kaip mokytojas. Nuo mokyklos 
dienų veikė ateitininkų, pavasari
ninkų org-se, vėliau įsijungė į Kr. 
Demokratų partiją. Buvo redakto
rium daugelio kat. laikraščių ir 
žurnalų: Ateities, Pavasario, Dar
bininko (JAV), Tėvynės Sargo ir k.

Rašė ir spausdino beletristikos 
su satyrine priegaide.

— Liepos 22 d. Chicagoj širdies 
liga mirė kanauninkas Feliksas Ka
počius, lietuviuose plačiai žinomas 
Prisikėlimo bažnyčios Kaune staty
tojas.

Buvo gimęs 1895 m., į kunigus 
įšventintas 1915. Vikaravo Šėtoje, 
Kauno (katedroje ir Prisikėlimo pa
rapijoje, kur paskirtas klebonu, 
pradėjo naujos Prisikėlimo bažn. 
statybą, (liko nebaigta, dabar paį 
versta fabriku). 1944 pakeltas į 
kanauninkus. II pas. karo metu ir 
po karo Vokietijoje buvo lietuvių 
Sielovados vedėju.

1950 atvyko į JAV.

— Spalio 20 d. Clevelande mirė 
Kazys S. Karpius, sulaukęs 76 m. 
amžiaus. Buvo vienas žymiųjų JAV 
lietuvių veikėjų. Apie 30 metų re
dagavo “Dirvą”, parašė ir išleido 
35 knygas, daugiausia istorinio tu
rinio. (Plačiau rašyta 1970 m. lap
kričio nr., kurio viršelis papuoštas 
Karpiaus portretu.).

— Spalio 22 d. Lietuvoje mirė dr. 
Leonas Bistras, be sveikatos ir be 
teisių grįžęs iš Sibiro tremties.

Buvo gimęs 1890. Studijavo Švei
carijoje, Estijoje ir k. I-jo pasauk 
karo metu kariuomenėje tarnavo 
medicinos felčeriu. 191 m. Šveicari
jon išvykęs gilino studijas ir baigė 
filos. dr. laipsniu. Lietuvos un-to 
filos. fak. pakviestas docentu.

Į visuomeninę bei politinę veikią 
įsitraukė nuo 1910 m Dirbo Krikšč. 
Demokratų partijoj. Buvo Lietuvos 
Seimo pirmininku, krašto aps., švie
timo ir užs. reik, ministeriu. Re
dagavo dienraštį Rytą, Ateitį, Viltį. 
Išvertė Leono XIII Rerum novarum 
ir kt. enciklikas.
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GraSiausių švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų!
ŠVENTOS TREJYBĖS KAT. BAŽNYČIOS

PREL. JONAS SCHARNUS 
ir vikaras kun. Petras Totoraitis

Telefonas (201) 344-6847

207 Adams, Newark, N. J. 07105

<*} (V)

llllIMlIlIlBIlIlIBIlIlIBIIIUBIIIIIIBIIIlIBlIlIlBlIlIlBilIlIlBIlIlIBlIlIlBIlIllBIlIlIBHIlIBIIIIIBIimilllIBIIIIIBIIIlIBlllIlBlIlIlBIllIlBIlIimiilIBilIlI

J. B. SHALINS - ŠALINSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 Jamaica Ave (prie Forest Parkway Station), WOODHAVEN, N.Y.

• Suteikiam garbingas laidotuves •

Telefonas: (212) 296-2244

BIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIKIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIHIIIIBIIIIIBIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIII'IIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIIIIIIIBIIIIIBIIIIW

FOREST PARK INN
Fine Wines and Choice Liquors 

JULIA BALTAITIs and RAY WHITE, prop.

80-46 Jamaica Ave. • WOODHAVEN, N. Y. 11421 • Tel. Vlirglnia 6-9820 

iniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffl

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

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

Salė vestuvėms ir kitiems parengimams. 
Geriausias lietuviškas maistas prieinamomis kainomis.

Tel. EVergreen 2-6440

CHICK'S REEF - Bar & Restaurant

CHICAVICH, JOHN, Owner

94-25 Jamaica Avenue

WOODHAVEN, N. Y. 11424

Telephone: 441-5284

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-04 Jamaica Ave., Woodhave, N. Y. — Phone 296-2502
Nauja moderniškai įrengta mėsinė

340 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 11211 — Tel. STagg 2-4329

Papingintomis kainomis priimam užsakymus vestuvėms ir pokyliams. 
Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius.

* Švenčių proga sveikina ir geriausių Naujų Metų linki

* VILNIAUS AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIA
* Kun. Jurgis Gurinskas
^hg

* Kun. Antanas Kardas *
* 32 Dominic Street, New York, N. Y., 10013 Tel. (212) 255-2648
-k
* oniiuniiiiiiHiiiiiiniimiiiiiiinninuninnnnniiiiniinniiiuininniinuiniiraiiiiiiniiiiinninninHnniiimniiiiinniiiniiiiiiniJiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimniiniiiiiiniiiniiiiiiiiiiHiiiiiiniiniiiiiifiniiiiiiiiinnniiiiiniiiiiininiiiniininnnnniin™

į Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!
■k
į Patersono Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas

* KUN. V. DABUŠIS
J I1I!IIIIIIIIIIIIII1I1IIIII111IIIIII1III1IIII1IIII11I1IIII1I111I!I1UIII1III1IO1!IIIIIIIIIII1III1I!I1I1I!IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIII1I1IIIIIII1III1I1I11I1IIII1D 

-k
* Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų
į GENOVAITĖ IR KAZYS TREČIOKAS
■k
J Apdraudos ir Kelionių Biuras
* ................. 376 Mercer Ave.
* Tel. 687-4033 UNION, New Jersey 07083
■k
* illllllilllllllllllllilillllllllllllllillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

t MATTHEW P. BALLAS
■k
t FUNERAL HOME
-k NOTARY PUBLIC
į Albert J. Balton 660 Grand Street
-K Licensed Manager BROOKLYN, N. Y. 11211
■k STagg 2-5043
J iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiim

■k

* VITAS GERULAITIS
-k
J Apdraudų ir namų pardavimo įstaiga
-k

* 94-10 Jamaica Ave., Woodhaven, N. Y. 11421
* Telefonas: (212) 847-5522
•k

* Virginia 6-9683 Road Service

* THREE JOE'S SERVICE STATION, INC.
-kAg

* Jos. Povalitis, owner■k '
* Complete Automotive Repairs — State Inspection
-k Front End Alignment — Wheel Balance
* 84-42 Woodhaven Bl. (Corner 86th Ave.) — Woodhaven, NY 11421 
t llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl^

■k

* HAVEN REALTY
Ag
į Apdraudimo Ir namų pardavimo įstaiga
* JOSEPH ANDRUSIS,
* 87-09 Jamaica Ave., WOODHAVEN 21, N. Y. Telef. VI 7-4477
■k
* ■■■■■i
^Lg
-k GraSiausių švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų!
J Cafe Theatre Cocktail Lounge

t JUOZO BANDZIUKO BARAS IR RESTORANAS
-k
* 96-10 Jamaica Ave., Woodhaven, N. Y. 11418
* Telefonas —■ 946 - 9894
■k
į millllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllBIIIM

* ROMUVA — Knygos ir dailės išdirbiniai
* 84-20 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y., 11421
* (tarp Forest Parkway ir 85 gatvės)
* Prie pat Forest Parkway stoties, BMT Jamaica
i Telefonas: Virginia 6 - 4224 (Area code 212)
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Teisingos Taikos Užgimimo žmogaus širdyje, 
Angeliško džiaugsmo ir Ramybės žemėje ir 
Viešpaties garbės visoje visatoje linki

Atsimainymo parapijos klebonas 

Prel. Jonas Balkūnas 
ir kunigai:

JONAS PAKALNIŠKIS ir FRANK BULOVAS 
64-14 56th Rd., MASPETH, NY 11378

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų linki

Angelų Karalienės parapijos kunigai 
KUN. ANTANAS PETRAUSKAS 
KUN. VYTAUTAS PIKTURNA

213 S. Fourth St., Brooklyn, N. Y. 11211. Tel. 212 - ST 2-2086 

*♦ ♦♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦* 

Taikos ir ramybės
visiems geros ir gailestingos širdies lietuviams

KUN. P. GEISČlCNAS

Balfo Reikalų Vedėjas
105 Grand Street, BROOKLYN, N. Y. 11211 Tel. EV 7-1422

j Kristaus Taikos ir Ramybės mano parapiečiams
Į ir visiems geros valios lietuviams
| Apreiškimo Parapijos klebonas

į KUN. PRANAS RAUGALAS (Ruggles)
| ir kunigai: ANTANAS RAČKAUSKAS ir KENN WICKS 

259 N. Fifth Street, Brooklyn, NY 11211 Telef. EV 7-2111

i
į

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

į SOPULINGOSIOS DIEVO MOTINOS PARAPIJA

į 136 Davis Ave., Kearny, N. J.
Į
j Tel. 998-4616

j Kleb. Dominick POCIUS

Kun. Raymond Thompson (Tamoisunas)

Kun. Alfredas žemeikis

Visiems "Lietuvių Dienu" skaitytojams linksmų švenčių ir laimingų naujų metų linki

HOLY LIGHT CANDLE MFG CO.
Religious Candles of Every Description

280 Boerum Street — BROOKLYN, N. Y. 11206 

GLenmore 6-0200 — Area Code 212

Proprietor: B. A. KUČINSKAS
o o o

Devotional Stands

Votive Stands

Marble
Bronze

Wrought Iron

Special to your specifications 

in any metals or marble

7 Day lites 
Votive Lights 
Altar Candles 
Beeswax Candles 
Stearic Candles 
Charcoal 
Wax & Wood 
Lighting Tapers 
Insences 
Votive Glasses, etc.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

■ visiems draugams ir klijentams linki

J NERIS INTERNATIONAL, INC.

j NERIS. CARBON & OIL CORP.
NERIS PHILIPPINES, INC.

1

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

| Phone: MURRAY HILL 2-7570.
B 530 FIFTH AVENUE NEW YORK, N. Y. 10036

Kalėdų švenčių ir NAUJŲJŲ METŲ proga
tyro džiaugsmo ir tikros laimės savo mieliesiems pacientams, 
draugams ir pažįstamiems linki

J. DIČPINIGAITIS, M.D.
su šeima

85—51 Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. 11421 
Phone: VI 9-0193

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas

PRANAS BRUČAS, savininkas
86-16 Jamaica Ave., WOODHAVEN 21, N. Y. Tel. Virginia 6-9519 

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

©©eoeccceeeeecooecccececccecceeceecccceocoeceecce®
“Tegu Betliejaus Žvaigždė ★ nušviečia mūsų Tėvų Žemei naują kelią

★ į Laisvę ir Nepriklausomybę."

DR. JOKŪBAS J. STUKAS, Direktorius
“Lietuvos Atsiminimų” Radijo valanda

1467 Force Dr., Mountainside, N. J. 07092 Tel. (201) 232-5565

Švenčių proga sveikina ir geriausių Naujųjų Metų linki

SCHUYLER SAVINGS
| and LOAN ASSOCIATION of Kearny, N. J.

24 Davis Avenue, Kearny, N. J.

Current Dividend Rate 5% quarterly.

OFFICERS
U Julius Paknis, Chalirman of the Board; Peter Velevas, President; Edmund 
|| Bennett, Vice-President; John Nakrosis, Treasurer: Susan Dasker, Asst.

Sec’y; John A. Condon, Executive Mgr. & Sec’y.

DIRE CTORS
□ Jack J. Stukas, John A. Condon, George Katilius, Jr., Walt. Plikaitis, Frank 
g P. Gelenitis, Joseph M. Belza, Dr. S. A. Mickewich, Julius Paknis, John 
jj J. Salvest, Peter W. Velevas, John Nakrosis, Edmund Bennett.

COUNSEL
Frank P. Gelenitis & John J. Salvest.

OFFICE HOURS:
Mon. thru Thurs. — 9:00 A. M. to 3:00 P. M.
Friday— — — 9:00 A. M. to 7:00 P. M.

WYman 1-0001 WYman 1-7260■
Tik viena šioje apylinkėje lietuvių taupymo bendrovė.

LITHUANIAN DAYS, DECEMBER, 1971 15



ADMINISTRACIJA RAŠO
šių metų pradžioje buvome pri

versti patikrinti mūsų skaitytojų 
sąrašus iš pagrindų. Iki šiolei ne- 
mažaii asmenų gaudavo LD žurnalą 
nemokamai kaip bendradarbiai. Pa
tikrinus, pasirodė, kad kai kurie 
“bendradarbiai” nė eilute žurnale 
nebendradarbiauja jau dešimtį me
tų. Tokiem administracija parašė 
paraginimus apsimokėti prenume
ratą. Vieni padėtį suprato ir tuojau 
atsilygino, kiti (tokių labai mažai) 
supyko ir parašė atsisakymo laiš
kus.

Tuos bendradarbius, kurių po il
gesnio laiko administracija paprašė 
atsilyginti, labai atsiprašome, bet 
kitaip nebuvo galima padaryti.

Paraginimus apsimokėti turėjo
me dar ir dėl to, kad paštas nelei
džia niekam žurnalo siuntinėti ne
mokamai, išskyrus siunčiamus egz. 
mainais su kitais laikraščiais ir su
sipažinimui.

LD leidėjas Ir adm-ja

Kanados prenumeratoriams 
Dėmesio

Mokėdami prenumeratą čekiais, 
malonėkite siųsti Kanados dole
riais, o ne USA, kadangi tuos če
kius turime siųsti į New Yorką in
kasuoti, ir už tai iš mūsų atskaito 
75 centus.

Už Kanados dolerius mes pra
randame tik kelius centus.

Pašto perlaidas galite rašyti ir 
USA doleriais. Adm.

LIETUVIŲ DIENŲ
žurnalo Ir knygų

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

'Draugas', 'Marginiai', Terra' Gifts 
International.

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

St. Anthony's Parish Library.
Grand Rapids, Mish. — J. Belinis.
Kenosha, Wis. — B. Juška.
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas.
Putnam, Conn. — Immaculata Conception 

Convent.
Rochester, N. Y. — A. Sabalis.
Waterbury, Conn. — "Spauda". 
Woodhaven, N. Y. — "Romuva".

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

Australijoje
Adelaide, Edwardstown — A. Kubilius.
Melbourne - St. Kilda — N. Butkūnas
St. Kilda — N. Butkūnas.
Sydney — Kun. P. Butkus.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS, 
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis"

Los Angeles, Calif.
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RADIJAS 

LITHUANIAN MELODIES
Stotis KTYM, banga 1460 AM 

Šeštadieniais 11:30 — 12:00 p. p.
Liet. Radijo valandėlės klubo pirm. Stasė 
Pautienienė; ižd. J. Mitkus, 3375 Bennett 
Dr., Hollywood, Calif. 90068; Programos 
vedėjai: VI. Gilys, P. Jasiukonis, vyr. red. 
S. Pautienienė, 841 Stanford St., Santa 
Monica, Calif. 90403; Telef.: 829-3779

Baltimore, Md. 
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS" 

Girdima Marylande ir Washington, D.G 
Sekmadieniais 10 — 11 vai. ryto 

per FM radijo stotį WFMM 93,1 mgcl. 
Programos vedėjai: Albertas Juškus, 

4515 Wilmslow Rd., Baltimore, Md. 21210 
Tel.: 366-4515

Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave., 
Baltimore, Md. 21227; Tel.: 242-1779

So. Boston, Mass.
Lietuvių Radijo valanda 

LAISVĖS VARPAS
Sekmadieniais 11 — 12 vai. priešpiet. 
AM 1430 klc., FM 107.9 megaciklų 

WHIL Boston, Mass. 02155 
Petras Viščinis, vedėjas, 

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402 
Telefonas: 586-7209

LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA
Seniausia liet, radijo programa Naujojoje 
Anglijeje, veikianti nuo 1934 m. bal. m., 
vedama Stepono ir Valentinos Minkų, gir
dima sekmadieniais 1 vai- — 1 vai. 30 m.

Boston, Mass. — WLYN - 1360
Programoje: pasaul. žinių santrauka, muzi

ka, dainos ir Magdutės pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: AN 8-0489

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio 

10 vai. — 11 vai. priešpiet.
Šeštadienį ir sekmadienį 8:00 — 9:30- 

"Vakaruškos" pirmad. vak. 7:00 — 8:00.
Visos programos iš

WOPA stoties 1490 klc. A. M. 102-7 F. M.
7159 S. Maplewood, Chicago, III. 60629 

Tel: HEmlock 4-2413.

MARGUTIS
Seniausia liet, radijo programa Amerikoje- 

įsteigta muz. A. Vanagaičio 1928 m.
Kasdien 8 vai. — 9 vai. vakaro 

(išskyrus šeštadienius ir sekmadienius) 
Programos vedėjas Petras Petrutis. 
Transliuojama iš nuosavos studijos 

2422 W. Marquette Rr., Chicago, III. 60629 
Telefonai: GR 6-2242; GR 6-2271.

omiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

ANTANAS F. SK1RIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE 

INSURANCE

Jei reikia apdrausti 
namus, automobili, gyvybę ir pn., 
pirkti ar parduoti nuosavybę, 

Telefonuokite NO 4-2919

arba apsilankykite įstaigoje
4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 

California 90029.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiim

LITHUANIAN RADIO FORUM
Bi-Lingual Civic program in English 

and Lithuanian
Produced by Anthony J. RUDIS
Listener Participation Program 

PHONE 445-6842 and ask a question 
Saturday 8 p. m. to 9 p. m.

WXRT-FM 93.1 MHz.
Address: 9339 S. Oakley Chicago, Illinois

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo Prorama 

TĖVYNĖS GARSAI
Girdima penktadieniais 8—9 vai. vakaro 

per WXEN-FM stotį 106,5 mc..
Vedėjas Juozas Stempužis. 

4249 Lambert Rd-, Cleveland, Ohio 44121 
Telef.:: 382-9268.

Detroit, Mich.
LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ RADIJO VALANDA

WMZK-FM banga 98 mc 
Pirmadienį — trečiadienį — penktadienį 

nuo 8:00 iki 9:00 vakare 
Vedėjas — Ralph Valatka 

Telefonas: 537-5550.
17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219 

Arba Briedis, Realty Tel. 883-5244.

LIETUVIŠKAS BALSAS-LITHUANIAN VOICE
WQRS-FM stotis. Banga 105.1 mc.

Sekmadieniais 8:15 — 9.05 vai. ryto 
Išlaiko Radijo Klubas.

Klubo pirm. — inž. Vacys Urbonas- 
17175 Gaylord Ave., Detroit, Mich. 48240 

Telefonas: KE 7-9642.

Hartford, Conn.
'TĖVYNĖS GARSAI" 

Connnecticut vist. liet, kultūrinė valandėlė 
WBMI - FM 95.7 mc.

Kiekv. sekmadienį 12 vai. — 1 vai. p. p. 
Programos vedėjas A. Dragūnevičius. 

273 Victoria Rr., Hartford, Conn.
Telefonas: CH 9-4502.

New York - New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" radijo valanda 
girdima kiekv. šeštad. 5 — 6 v. p.p. 
iš New Yorko stoties WEVD — 1330 klc. 

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

1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092 
232-5565. (Code 201)

Kultūrinė lietuvių radijo valanda anglų k. 
per SETON HALL Un-to stotį WSOU-FM 

pirmad vak. 8:05 — 9:00 — 89.5 mg. 
Vedėjas J. J. Stukas.

"LAISVĖS ŽIBURYS"
Girdima kievieną sekmadienį 

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

Adresas: Romas Kezys, 62-15 69 place, 
Middle Village, N.Y. 11379. 

Telefonas: TW 4-1288.

— Visiems mūsų prenumerato
riams primename, kad jau pats lai
kas atsilyginti skolą už 1971 metus 
ir siųsti prenumeratą už 1972 m.

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WTEL — 860 kilocyd.

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

ka, muzika ir skelbimai.
Programas tvarko ir praveda 

redakcinis kolektyvas.
Rašyti: "Bendruomenės Balsas" 

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

Pittsburgh, Pa-
The First Lithuanian Radio Program in 

Pittsburgh, Penn.
Pittsburgh, Penn. — WPIT - 730 klc. 
Sekmadieniais 12 vai. — 1 vai. p. p.

Programos vedėjai:
Povilas ir Gertruda Dargiai.

Visais reikalais kreiptis:
2040 Spring Hill R., Pittsburgh, Pa- 15216

Rochester, N. Y.
Kultūrinė lietuviška valandėlė
Sekmadieniais 6 vai. popiet, 

per WCMF-FM, 96,5 mc. 
Išlaiko Lietuvių Radijo Klubas.

Klubo valdyba: Pr. Puidokas, pirm., 580 
Wilkins St., (14621); A. Cieminis, vicep.; 
R. Kiršteinas, sek. 229 Nester St. (14621);
V. Žmuidzinas, ižd., L. Laukaitienė, narė.

Programų vedėjai: O. Adomaitienė, A. 
Cieminis, V. ir N. Draugeliai, A. Dziako- 
nas, St. Ilgūnas, R. Kiršteinas, Br. Krokys, 
V. ir B. Litvinai, J. Šipaila, D. Kurilienė, 
V. Žmuidzinas.

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA

WBRY, Waterbury, 1590 kilocysles. 
Kiekvieną šeštadienio vakarą 6:10—7:00- 

Programos vedėjas ir direktorius
John D. Adams (Adomaitis).

5 Harriet Ave., Waterbury, Conn. 06708. 
Telefonas: 753-8898.

Montreal, Canada
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS

Kiekvieną trečiadienį nuo 11 vai. v.
CFMB stotis — Banga 1410.

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

Telefonas: 669-8834

Toronto, Ont., Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

7 radijo programos savaitėje 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadieniu 

4 — 5 vai. p. p.
Trečiadienį vak. 7 — 8:15 v. v.
Šeštadienį 3 — 3:30 vai. p. p.

Visos programos transliuojamos iš
Toronto stoties CHIN, banga 101 FM 

Programos vedėjas Jonas R. Simanavičius.
175 Parkside Dr., Toronto 3, Ont.

Telefonas: 534-1274.

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS

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

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

Circonvallazione NOMENTANA 162.

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

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

Adresas: Sezione Lituana, Stazione Radio 
CITTA DEL VATICANO.
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“In the Waves of Life”, 
by Adomas Varnas
Bangose, 1912 m. pieštas 
A. Varno paveikslas

"NEITHER SECURITY, 

NOR A LASTING 

PEACE..."
Baltic Issue at ACEN Plenary

lietuviu

DIENOS 
LITHUANIAN DAYS

DECEMBER 1971

The case of the Baltic States received an 
extensive airing at the opening plenary session 
of the Assembly of Captive European Nations 
(ACEN) on September 21, in New York.

Vaclovas Sidzikauskas, head of the Lithua
nian Delegation to ACN, was elected Vice- 
Chairman of the international organization. 
Stefan Korbonski of Poland was elected Chair
man.

In his report, entitled “International Develop
ments and the Captive Nations”, Mr. Sidzikaus
kas dealt with the Soviet-proposed security con
ference. The report put forth the following:

“It is our Assembly’s belief that, among other 
weighty matters, the proposed European Secu
rity Conference must address itself to these 
three key points:

1. Past Soviet commitments including those 
made to the Allies and the East European 
nations during and after World War II.

2. The issue of self-determination and fun
damental human rights in East and Central 
Europe.

3. The threat posed to European security 
by the Brezhnev Doctrine of “limited sover
eignity” and the presence of Soviet troops in 
Czechoslovakia, Hungary and Poland.

The Assembly of Captive European Nations 
maintains that, without addressing itself to these 
crucial issues which should be placed on the 
agenda of the Conference, the proposed Eu
ropean Security Conference would bring neither 
security, nor a lasting peace.

The Declaration on “misrepresentation of Al
bania, Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Po
land and Rumania in the United Nations and 
Usurpation of the Sovereign Rights of Estonia. 
Latvia and Lithuania by the Soviet Union”.

A conclusion is set out as follows:
“The formerly independent Baltic States, Es

tonia, Latvia, and Lithuania, were forcibly in
corporated into the Soviet Union in violation of 
numerous treaties and international agreements, 
as the result of the notorious Molotov-Ribben
trop Pact, which divided Eastern Europe into 
Soviet Nazi spheres of influence, and the sub
sequent military aggression against these coun
tries. This act of illegal annexation, enforced 
through the continuing occupation of these 
countries by Soviet troops, in no way justifies 
Soviet claims to the right to represent the peo
ples of Estonia, Latvia and Lithuania in the 
world forum of the United Nations.

Continued on page 18
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RUSSIANS TRY TO STRANGLE BALTIC PEN CENTERS | Švenčių proga sveikina ir geriausių Naujų Metų linki

Moscow’s Attack on Balts in Dublin Meeting

The Russians have made a major 
effort to liquidate the Estonian and 
Latvian branches of the P.E.N. 
Club, at the international organiza
tion’s 38th annual conference in 
Dublin in the first part of Septem
ber. The P.E.N.-in-exile branch, in 
which many Lithuanian authors 
are represented, was also a target 
of Russian attacks.

The International P.E.N. Club 
was established in the early 1920’s 
to foster exchange of ideas among 
writers and to defend freedom of 
expression wherever it was threat
ened. During the 1930’s the orga
nization became a forum of re
sistance against the Nazi cultural 
oppression. World War II saw 
P.E.N. doing an excellent job help
ing writers and their families every
where. In the postwar era P.E.N. 
made a major contribution to the 
international dialogue of writers 
and was instrumental in defending 
authors imprisoned for their ideas.

In the 1930’s Estonian and Lat
vian P.E.N. Centers were establish
ed. Steps to institute a Lithuanian 
P.E.N. Center were thwarted by 
the outbreak of Worid War II. 
Many of the writers who fled 
various oppressive regimes in the 
past three decades, including Lith
uanians, have found a haven and 
a voice in the P. E. N.-in-exile 
branch.

The Soviet Union never joined 
the International P.E.N., which it 
considered and denounced as a 
“bourgeois” body. Instead of en
tering an organization in which it 
did not have control, Moscow tried 
to establish a counter-body under 
the guidance of Soviet sympathi
zers and fellow-travellers. The re
sult was the establishment in the 
early 1960’s of the “European 
Writers Union” which declared 
that “anti-communism” was cardi
nal sin.

With the failure of the European 
Writers Union, some of whose 
members could not stomach the 
persecution of Russian writers, 
Moscow again turned its attention 
to P.E.N. Meanwhile, a number 
of East European writers associa
tions had joined P.E.N. There 
were two obstacles, however, for 
Moscow’s joining of the P.E.N. 
One was the the P.E.N. Charter 
which opposes “arbitrary censor
ship” and calls for “free criticism 
of administration and institutions”. 
Another was the presence of the 
Baltic P.E.N. Centers.

It was to liquidate the Estonian, 
Latvian P.E.N. Centers, and to re
duce P.E.N.-in-Exile that Moscow 
sent a delegation to Dublin this 
September. The delegation was 
headed by Nikolai Fedorenko, un
known as a writer but remembered 
as member of the Soviet diplomatic 
corps. The expulsion of the Balts 
was to be the price for Soviet join
ing of the P.E.N.

At the Congress Fedorenko dis
played a mixture of arrogance and 
imperiousness, a foretaste perhaps 
of the blessings Soviet participation 
would contribute to P.E.N. Most 

of his fulmination was directed a- || 
gainst the Estonians, Latvians and g 
Lithuanians.

No final decision on the Baltic- |j 
Soviet issue was made at the P.E.N. g 
Congress. Liquidation of the Baltic g 
centers would mean a violation of g 
P.E.N.’s own Charter and its in- g 
nermost principles. It would reduce H 
the writers organization to the g 
level of amoral politicians. Yet the | 
temptation to sell out the Balts and | 
thus gain Russian membership is | 
alive among some non-Communist ■ 
P.E.N. members. s

In this respect, the speech of the 1 
newly elected P.E.N. Chairman, ■ 
the West German novelist Heinrich 1 
Boell, was highly encouraging. In 1 
a clear reference to the captive g 
Balts and other East Europeans he g 
spoke of “nations within nations 1 
that should have a voice here.” He H 
pointed out that Fedorenko had I 
boasted of 76 national literatures ■ 
in Russia, “yet here he was trying ■ 
to close down the Latvians.” (Elta. 1 
From The New York Times Book g 
Review, Oct. 3, 1971).

»©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© J 

NEITHER SECURITY, NOR A | 
LASTING PEACE...

Continued from page 17 g
“The Assembly of Captive Eu- ■ 

ropean Nations, therefore, appeals | 
to the free member states of the J 
United Nations to:

a) Reject the credentials to B 
the XXVI General Assembly of H 
the delegations from Albania, J 
Bulgaria, Czechoslovakia, Hun- g 
gary, Poland and Rumania on | 
the grounds that they were issu- i 
ed by regimes imposed by a J 
foreign power, against the will Š 
of the peoples concerned;

b) Deny the delegation of the jį 
Soviet Union the right to speak i 
on behalf of Estonia, Latvia and || 
Lithuania.” (Elta)

*>©©©©©©©©©©>©©©©©©©©©©©©© |

TA 5-9646

NEMUNAS BAR |

.. .Stanley and Helen Raciukaitis.... §

3457 Bagley, Corner 24th St.

DETROIT, MICH. 48216

BRIEDIS REALTY
Real Estate — Investments 

Appraisals — Cash for Property

Joseph Briedis, Broker
17224 John R. Phone: 883-5244 Detroit, Mich. 48203

DETROITO LIETUVIŲ NAMAI

3009 Tillman Avenue 
DETROIT, Mich. 48216

Salės Įvairiems parengimams 
Erdvi virtuvė

Tel. 825-9708

Telefonai: 537-5550 — 883-5244

LITHUANIAN MELODIES

RADIJO VALANDA

WMZK - FM 98 On The Dial
Tuesday & Thursday 8-9 p. m.

Ralph J. VALATKA 
17695 Warwick, Detroit, Mich.

48219

VI 3-2236

VITO JEWELER
Expert Watch Repairing

Diamonds - Watches - Custom 
Jewelery - Electrical Appliances

5696 W. Fort St., Detroit, 48209

V. H. Zubrickas, Prop.

VE 8-4064
PETRAS PUTRIUS

Painting - Decorating - Repairing
ROOMS, PORCHES GARAGES

Plaster, Board Installed 
All Types of Floor & Wall Tile 

Cement Work and Gutters
12737 Grandmout Rd. 

DETROIT, 48227
C* ••• •** •Z* *Z* <• *Z* *Z* *Z* *!• *2* *2* *2* *2* <£• 4*

TW 2-1026

ACE PACKING HOUSE
Strictly Fresh Dressed Meats

* Smoked Meats Our Specialty #

J. A. Kratage 
682-1794

20145 Dequinder Detroit, Mich
48234

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 90 
DIENŲ UŽ VISAS TAUPYMO

SĄKAITAS

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

UŽ TERMINUOTUS
O HOUSING CD

/U INDĖLIUS

Dividendas išmokamas kas mėnuo
TAUPYMO SĄSKAITOS IKI 
$20,000 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

LADIES AND GENTLEMEN

Remarkable Discovery
Hair formula JIB is Pat
ented in Switzerland and 
Registered in U.S.A, and 
Canada, Europa, Germany, 
Austria. It cures Dandruff, 
Falling Hair, Itching scalp. 
Splitting ends, Strength
ening Hair, Root growth, 
and restoring NATURAL 
HAIR COLOR.

Using JIB you will never be bald 
or grey. 100% Guaranteed.

Listed in Druggist Red-Blue Book. 
JIB Medicine Liquid 8 oz. A 16 
week supply $6.00. Money Order, 
P. P., Send today —

J I B LABORATORIES
1437 So. 49th Avenue, Cicero, III.

60650

CRANE SAVINGS &

LOAN ASS'N

B. R. PIETKIEWICH,

President

2555 W. 47 th St., Chicago 32, Ill.
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Linksmu Švenčių ir laimingų Naujų Metų

ANTANAS RAZMA, M. D
1100 Buell Avė, Jolliet, Illinois 60435

Telefonas: 815-727-1196

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

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

Tel.: FR 6-3900

Sveikinu Amerikos Lietuvius!

LIETUVA BUS LAISVA

GELBĖKIM DARBAIS IR DOLERIAIS

TEISĖJAS Z U R I S

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe — vidaus ligos

2454 West 71st Street, Chicago, Illinois 60629
(71-sios ir Campbell Avė. kampas)

HE 4-1818 Res. PR 6-9801

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

Linksmų švenčių!

PAKŠTAI

2801 W. 38th St., Chicago, III.

Tel. YA 7-8722

J GINTARAS CLUB, Inc.
❖
❖ A. Lietuvninkas, President

t 2548 West 69th St.

❖ CHICAGO, Illinois 60629

❖ Phone: 476-6251

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

Greetings from

Chicago Savings
and Loan Association

WALTER RASK, President

9727 So. Western Ave., Chicago, Ill. 60643

Telefonas: (312) 238-9787
• Rengiame ekskursijas Į Europą, Lietuvą, Havajus ir kitur.
• Kelionės bilietai į viso pasaulio kraštus.
• Kreiptis Į Vladą Rask ir Juzę Mileriutę.
• Teikiame patarnavimus atvykti iš Lietuvos

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Gražiausių švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų!

KAZYS BOBELIS, M. D.,
Inkstų ir šlapumo takų chirulrgija

860 Summit Street, Elgin, Illinois 60120
Tel. 695-0533

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIiilIlIlIlIlM^

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų linki

NERIS REAL ESTATE
PHILOMENA PAKEL, President 

JOHN PAKEL, Sr., Chairman

Providing a Complete Service from Our Members!

3009 W. 63 St., Chicago, Ill. 60629

LIUDAS NORUS
per annum, on savings certificates of $5,000 or more 
2-year maturity
per annum, on savings certificates of $1,000 or more
1-year maturity
per annum, on savings certificates of $1,000 or more 
6-month maturity
per annum, regular passbook account

Chicago Savings and Loan Association
6245 SOUTH WESTERN AVENUE . CHICAGO 36, ILLINOIS • GRovehill 6-7575

HOURS
Monday........ 12:00 P.M.- 8:00 P.M.
Tuesday........ 9:00 A.M.- 4:00 P.M.

Wednesday.. Closed Ail Day 
Thursday.... 9:00A.M.- 8:00P.M. 
Friday........... 9:00 A.M.- 8:00 P.M.
Saturday....... 9:00 A.M.-l 2:30 P.M.

LITHUANIAN DAYS, DECEMBER, 1971

Telefonai:
Res.:
GR 6-2740

Ofiso:
471-0321

knights 
inn

BELL REAL ESTATE
Stasė & Juozas BACEVIČIUS
— Sales — Management —

— Insurance — Income Tax —

6455 S. Kedzie Avenue
CHICAGO Illinois 60629

Phone: 778-2233

PAUL SAKALAUSKAS 
& 

RICHARD SHUSTAS
2612 West 69th Street 

CHICAGO, Illinois 60629 
476-0299
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★
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų švenčių proga sveikiname 

visus mūsų draugus ir pažįstamus ir linkime visiems kuo di
džiausio džiaugsmo ir laimes asmeniškame gyvenime.

Maldaujame Aukščiausiojo, kad sumažintų vargą ir 
skausmą mūsų pavergtų brolių Lietuvoje.

Trokštame, kad naujai užgimęs Dieviškasis Kūdikėlis 
atneštų pasauliui taiką ir ramybę, o mūsų tėvų žemei — 
— Lietuvai — laisvę...

Mr. and Mrs. ANTHONY RUDIS
Chicago, Illinois

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

B. POSKUS, M.D., F.C.C.P.
450 Kennedy Drive 

KANKAKEE, ILLINOIS 60901
Tel. Office — (815) 2-1317 Residence 2-0916
»«=S3>- O■««««><><Z1»O433B-<)<Z»-()<HT>()<><n»()<rr><)<)<3E^<) ()<HE><)-«TT»-<)()O>()<3B»O<3»O<>«xr>O() <Ea»()«■»<

Gražių švenčių ir laimingų naujųjų metų!

P. KISIELIUS, M.D.
PHYSICIAN AND SURGEON ..

1443 So. 50 Avenue, Cicero, Illinois 60650
Office Phone: OLympic 2-4159 Res. Phone: OLympic 2-4159

BRUNO KEPYKLA

Linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų linki

Now in California .. •

Fine
Old World Formula

Andrulis
FARMERS CHEESE

The unique flavor of 

Andrulis Farmers Cheese 

will delight -the whole

• High in nutrition, low in fat
• Ideal for most diets
• Choice of plain or salt-free
• Made from Grade A milk

family. Eat it plain, or as a side dish

with meals. A wholesome addition to any diet 

. . . a budget-priced gourmet treat
Savininkas Bruno Macianskis

Bruno kepykloje kepa
lietuvišką duoną, tortus, pyragaičius

3339 So. Lituanica Ave., Chicago, Ill. 60608 Tel. CL 4-6376
For exciting old-world farmer* cheese 
recipes, write Michigan Farm Cheese 
Dairy Inc,

Michigan Farm Cheese Dairy, Inc
FOUNTAIN, MICHIGAN 49410

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

18 FRIENDLY — SCENIC HOLES OF GOLF
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JUSTAS LIEPONIS
(312) 349-3874

143rd and Parker Road
Box 181, Orland Park, 60462

Geriausi švenčių ir Naujųjų Metų linkėjimai 

visiems šio žurnalo skaitytojams ir mūsų bičiuliams —

Nuo Atlanto iki Pacifiko krantų! —

TERRA

Gražių švenčių, 
laimingų Naujų Metų!

DR. VYT. TAURAS

Gydytojas ir chirurgas 
Bendra praktika ir moterų ligos 

Ofisas ir rezidencija
2652 W. 59th St., Chicago, 111.

PRospect 8-1223 PR 6-5577

Šviesių Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujų Metų!

GRANT WORK

ALYVA, ANGLYS

Sąžiningas patrnavimas 
Geriausios rūšies anglys ir alyva. 

ADOMAS BERNADIŠIUS
1546 So. 49th Ct., Cicero, III. 60650

OLympic 2-9311

FRANK'S TELEVISION 
& RADIO, INC.

Importuoti Ir vietiniai 
Pardavimas ir pataisymas 

Hi-Fi, — TV, Stereo,

Savininkai:
Juozas Bendoraitis ir 

Paulius F. Endzelis

3240 S. Halsted, Chicago Ill. 60608 
Tel.: CAlumet 5-7252

>00000000000000000000000

LIBERTY VALGYKLA

Sav. Mečys ir Pranė Skruodys

4915 W. 14th St., Cicero 50, Illinois

Tel.: TO 3-9371(312) 434-4660

3237 West 63rd Street

CHICAGO, ILL. 60629
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Simas Kudirka Street of the 
Marquette Park

Senator Percy (Illinois) has 
wrliitten to Chicago’s mayor Daley 
that 69th Street of the Marquette 
Park region, where the greatest 
concentration of the city’s Lithua
nian residents exists, be renamed 
Simas Kudirka Street, thus honor
ing the heroic sailor mistakingly 
denfied American asylum and 
forcllbly surrendered to the Soviets 
one year ago off Martha Vineyard’s 
island.

According to the senator this 
will demonstrate to Chicagoans, 
and to the whole world as well, 
that the tragedy of Kudirka will 
not be forgotten.

The proposal to rename 69 th 
Street has been taken up by 
Chicago’s Councilman C. J. Stasz- 
czuk and will be acted upon by the 
end of November.

No Generation Gap

Mrs. Elena Vasyliūnas of Boston, 
Mass, received a Bachelor of Arts 
degree in Humanities at the Har- 
vard University this summer. She 
is further pursuing her studies 
there.

Her son Vytenis Maria Vasiliū
nas has graduated from Harvard 
quite a time ago. He thereupon 
continued his studies in physics 
at MIT, Boston, where he was pro
moted Doctor, and is now lecturer 
and research worker in physics of 
the famous Institute. As an pianist 
and organist, besides, he rivals his 
famous violinist father, Izidorius 
Vasyliūnas. In concert and accom
paniment, both are often to be 
heard in delightful concerts, at 
Carnegie Endowment or Town Hall 
in New York, Jordan Hall in Bos
ton, as guest performers in Lith
uanian or Baltic gala events.

From the journalistic activities 
of Elena Vasyliūnas, her critical re
views, Lithuanians are well inform
ed of these many significant events 
of their cultural, musical life in 
the States. She is able to keep 
much in touch with Lithuanian ac
tivities here, despite her business 
career at the John Hancock Insur
ance Company of Boston and the 
coaching, it would seen, of her own 
musical family.

Her Lithuanian educational back
ground must have stood her well: 
she was a graduate of a gymnasium 
and of the Humanitarian Faculty 
of the University of Vytautas the 
Great in Kaunas, and also studied 
five years at the Conservatory 
there.

— Dr. Vytautas Vardys, profes
sor at Oklahoma University, has 
left for Ethiopia where he will give 
a series of lectures at a local uni
versity, the branch institution of 
the Oklahoman one.

Books and Periodicals

Gražių švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų!

LIETUVIŠKA
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

(-VYTIS77 INTERNATIONAL TRAVEL)
Romas Kezys, Pres.

2129 Knapp Street, Brooklyn, N. Y. 11229 — Tek 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu 

Patarnaujame visuose 
kelionių reikaluose: 
LĖKTUVAI, VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (Cruises), 
AUTOBUSAIS
Įdomių vietų lankymas

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(Ekskursiniais bilietais) 
GRUPĖMS
JAUNIMUI, ŠEIMOMS

Lietuviškame rajone —
LIETUVIŠKA GELIŲ PARDUOTUVE

ALICE'S FLORFIST SHOP
107-04 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y.

Gėles įvairiom progom
Malioniai kviečiame kaimynystėje gyvenančius tautiečius atsilankyti 

arba paskambinti telefonu 846-5454-9527; vakare — 835-4149.
Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

LITAS TRAVEL SERVICE
jums patarnaus nežiūrint kur ir kada keliautumėt.
LITAS TRAVEL SERVICE parūpins bilietus, padarys reikiamas 
rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, kur apsistoti, kuriuo 
laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto patogiausia išvykti.

Patarnavimai yra visiškai veltui.

LITAS TRAVEL SERVICE talkina iškviečiant gimines iš Lietu
vos, — atostogom ar nuolatiniam apsigyvenimui.
RUOŠIATĖS KELIONĖN?..

NEPAMIRŠKIT

— The State of Victoria, Austra
lia, has officially adopted the Lith
uanian language in its programs of 
the Board of Education and the 
Board of University Examlinators. 
Therefore, Lithuanian can now be 
chosen by students of the courses 
as an official subject of their 
studies, with a credit value corres
ponding to the other official sub
jects.

— “Chicago Sun Times” has 
given 'in its November 16th edi
tion the story of the Lithuanian 
family of spirtsmen Krause (Krau- 
čiūnas). From their background 
that started with the parish life of 
“šv. Kryžiaus Bažnyčia, 1913 M” 
(given in Lithuanian) the story 
goes through the participation of 
one of the brothers Kraučiūnas in 
his old - country basket ball team 
which withAmerican - Lithuanian 
coaching became the Champion of 
Europe in 1939.

Vaižgantas, Sin at Easter and 
other Stories. Translated from the 
Lithuanian by Danguolė Sealey, Al
girdas Landsbergis, Stepas Zobars
kas, and Clark Mills. Biographical 
outline by Antanas Vaičiulaitis. 
Edited by Nola M. Zobarskas. In
troduction by Charles Angoff. Ma
nyland Books, New York, 1971. 132 
pages.

Collection contains 4 stories: 
Sin at Easter, Rimas and Nerimas, 
The Misfit, Aleksiukas Father and 
Mother.

Young Love and Other Infideli
ties.. By Stepas Zobarskas. Intro
duction by Ch. Angoff. Manyland 
Books, 84-39 90th St., Woodhaven, 
N. Y. 11421. 1971. 116 pages. $4.95

The book contains 8 short stories 
— The Surprise, Airforce Wife, 
Elena, Young Love, A Woman’s 
Laugh, The Night Before Christ
mas, The Wish, A Man with the 
Bagpipes.

LITHUANIAN DAYS, DECEMBER, 1971

LITAS TRAVEL SERVICE

Naujas adresas:
87-18 LEFFERTS BOULEVARD 

RICHMOND HILL, New York 11418
Telefonas: (212) 846-1650

BEACON MOTOR HOTEL
Atvykus Į Kaliforniją, kviečiame Į

Arti prie
Beach, Westwood, Beverly Hills

& Hollywood
3020 Wilshire Blvd. Santa Monica, 

California
EXbruck 4-9144

Mrs. A. Lukšis, Owner & Manager)
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t JUOZAS MILIŪNAS
65
® iš Santa Barbara, Calif.
s

Sveikina
v su šventomis Kalėdomis €
£ ir Naujais Metais

j? visus savo draugus

ir šio laikraščio skaitytojus.
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Adomas Varnas piešia Colorado kalnuose 1965 
metų vasarą.

Artist A. Varnas at work in. Colorado moun
tains, Summer of 1965.

Praturtėjęs laisvasis lietuvis savųjų daili- 
nink’ darbus noriai perka ir palaiko jų kū
rybą. Tokie lietuvių namai puikiai reprezen
tuoja mūsų kultūrą ir jau yra pastebimi ir 
kitataučių.

Z. KOLBA:

Baigiant ši pasikalbėjimą, norėtume išgirs
ti, kurį iš savo kūrinių ponas Profesorius la
biausiai vertinate ir kokiomis sąlygomis jis 
buvo sukurtas?

DAIL. ADOMAS VARNAS:

— Dailininkui kiekvienas jo darbas yra sa
votiškai brangus, nors ne visi vienodai pa
siseka ir jį patenkina. Užtat šis klausimas 
nėra lengva atsakyti. Gal “Mindaugo vaini
kavimas” yra vienas tų, kuriam nors turiu 
nemaža priekaištų, bet su jo užbaigimu gal 
ryškiau esu pajutęs atliktos tautinės pareigos 
jausmą. Norėčiau tikėti, jog su tuo darbu esu 
prisidėjęs prie turtingosios Lietuvos istorijos 
vieno kito bruožo iškėlimo.

Šis kūrinys yra gimęs labai nepalankiose 
kūrybos sąlygose, būtent, mums visiems trims 
(dailininkui su žmona ir jų globotinei Do- 
mei. Red. pastaba). Jo gimimą lėmė itin sva

rus visuomenės paskatinimas ir M. Varnienė, 
kuri trejis metus dirbo fabrike ir atpalaidavo 
mane nuo kasdieninės duonos kąsnio rūpes
čiu, c

Z. KOLBA:

— Ką galėtumėte pasakyti apie dabartines 
savo kūrybos sąlygas?

DAIL. A. VARNAS:

— Ir 90 metų slenkstį peržengęs galiu tarti 
ačiū Aukščiausiajam: dar suvaldau ir teptu
ką ir paletę. Kūrybai reikalingos priemonės 
ir pajėgumas, manyčiau, yra pakankami, — 
tik kūrybos diena pasidarė žymiai trumpes
nė... — — —

Nežiūrint to ir dabar dirbu prie portreto 
ir kitų tapybos darbų. Taip pat norėčiau už
baigti savo studiją apie lietuviškus kryžius. 
Kaip jau žinoma, jų esu prifotografavęs virš 
2300. Dalis fotografijų buvo atrinkta į kryžių 
albumą, kurios daug kur buvo panadotos, 
bet didelė dalis tos medžiagos liko Lietuvoje. 
Norėčiau iškelti ryšį tarp lietuviškų kryžių 
ir senovės lietuvių - girių gyventojų - medžio 
naudojimo kulto reikalams. Šis ryšys, mano 
imšanymu, yra aiškus lietuviško kryžiaus, 
ypač koplytstulpio, tipuose. Ankstyvesni, o

Dailininkui Adoniui Varnui 93...
Atkelta iš 5 psi. 

uždavinio iki šiol mes nesame tinkamai atli
kę, o dauguma net ir nebandę atlikti. Tautos 
kančios, herojiški partizanų žygiai už tautos 
laisvę, mirtis ir gyvenimas Sibire, taip pat 
ir bėgimas nuo raudonojo maro iki šiol daili
ninkų beveik nepaliesta, tartum jie nebūtų 
matę ar išgyvenę tautos tragedijos.

Vakaruose išsilavinę jaunieji lietuviai dai
lininkai tuo tarpu dar nėra parodę savo vei
do. Kol kas jie taip pat nerodo susidomėji
mo pažinti savo tautos dvasią ir jos lobius 
tautodailėje.

Pirmosios emigracijos lietuviai dailininkai 
daugumoje sutirpo Amerikos nutautinimo 
katile, išskyrus kelis, kurie save laikė lietu
viais ir savo darbais garsino lietuvio vardą. 
Iš tokių tvirtų tautos sūnų yra kolega Mikas 
Šileiks, kuris virš 30 metų redaguoja meno 
skyrių “Naujienose”, palaiko lietuvių meno 
gyvastį raštu ir yra vienas iš našiausių kūrė
jų už savo tėvynės ribų.

Paminėtinas yra šimtmečiais negirdėtas 
įvykis — tai kelių lietuvių dailininkų tremty
je sukurta tautinė meno galerija tikslu ruošti 
savo kolegoms parodas ir rinkti bei apsau
goti jų kūrinius savo laisvajam kraštui. Nė 
viena kita tautybė tremtyje ar emigracijoje 
to neturėjo ir neturi. ( Turima mintyje Čiur
lionio galerija Chicagoje. Red.)

ALYVOS / Olives Adomas Varnas
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"šalin, zuikiai!” Viena iš dail. Ad. 
Varno karikatūrų iš Petrapilio sei
mo 1917 metais.

"Rabbits, scamper!” one of 
the caricatures by artisit A. Varnas 
on the occasion of a Lithuanian 
congress in Petersburg in 1917.

VIENUOLĖ / Nun

taip pat vėliausi archeologiniai radiniai prie 
Šventosios, labai ryškiai tatai patvirtina. Lie
tuviškasis kryžius tuo išsiskiria iš visų kitų 
tautų kryžių.

Turiu nebaigtą tvarkyti lietuviškų pavar
džių kartoteką, kurioje surinkta apie 40.000 
kortelių. Norčiau ją paruošti ne tik alfabetine 
tvarka, bet ir pagal pavardžių galūnes, pav., 
— eika: Domeika, Juodeika, Lizdeika, Pru- 
seika, Sodeika, ir pan.

Ši medžiaga lingvistams gali būti įdomi ir 
kitokiais požiūriais.

ADOMAS VARNAS

Kur bakūžė samanota...
Where is my moss-covered dwelling...



Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų 

visiems geros valios lietuviams 

linki

RŪTA LEE-KILMONYTĖ
MARY ir JUOZAS KILMONIS

Linkime linksmų švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų!

ROQUE and MARK CO.. INC.
REALTORS * INSURANCE ★ INCOME TAX ★ NOTARY PUBLIC 

3002 SANTA MONICA BLVD.
SANTA MONICA, CA. tel. 828-7525

Phone 828-7525
ALBINAS MARKEVIČIUS

ir bendradarbiai
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS — MEČYS SUTKEVIČIUS

ROBERTAS BAURAS — MARY OLTMAN — MAXINE OKUN

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

3002 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA

Telefonas: (213) 828-7095

RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404

Telefonas: (213)828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis

Gražiausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!
ROUND ROBIN Restoranas

617 So. Brand Blvd., Glendale, Ca. 91204 
Telefonas: 246-1717

Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai
• Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu 

susirinkimams ir šeimyniškiems pobūviams.
****¥¥**¥***4-¥-*-¥-¥-*-¥-*-¥-¥-***#-*-¥-¥-********-¥-¥-*+*¥******4

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Callf. 90026. Telef. 382-1568 
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.

Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pjgjaį 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p.; šeštad. 9:00 — 5:00 p.p. 
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
¥*¥¥¥*¥***¥*¥***¥•¥■¥**¥*¥¥*****¥**♦¥***¥♦*♦*****¥¥■»

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — DU PONT PAINT

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069 
Telefonas: 652-7848

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

»ąi*AF*¥¥*¥¥*****¥*¥¥4¥¥****¥¥*¥¥*¥*-¥-¥**************
Švenčių proga sveikina ir geriausių Naujųjų Metų linki

LIETUVIU NAMAI
4415 Santa Monica Blvd., Los Angeles, Ca. 90029

čia pat sale susirinkimams, kambariai posėdžiams.

Valgyklos vedėjos telef. 664-9712; iždininko telef. 664-2919
» ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦»* *•* ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦• ♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦
Gražiausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD"
LEONAS KANTAS (Kančauskas) , savininkas

6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Ca. 90028 HO 9-8097

Gražiausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Namų pardavimas, pirkimas — Auto, namų ir atsakomybės draudimas 
4366 Sunset Blvd., Los Angeles, Ca. 90029. Telefonai: NO 4-2910 ir

664-2919

Best Wishes from ACIREMA CORPORATION
Acirema Investments — Acirema Productions — Acirema Theater

“There’s No Business Like Show Business”
FRANCIS VALUSKIS

Box 7 Buena Park, California

Švenčių linkėjimai visiems lietuviams!

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas.

5239 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca. 90027 
Telefonas: 469-8500 
Sales & Service

Zenith Color T.V. & Radio— Stereo, Hi-Fi. 
Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams. 

Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.
Sutaupysite daug pinigų, mainydami senų televizorių į naujų spalvotų
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