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Iš Vasario 16-sios minėjimo New Yorke, N. Y. Pirmoje erėje iš kairės dešinėn: K. Jurgėla, "Voice of America" liet. sk. vedėjas; adv. Bredes, ALT New Yorko sk. pirm.; adv. A. Olis, 
vienas iš pagrindiniy kalbėtojy minėjime; Budrienė; kongresmanas Ch. Kersten su žmona; ministeris P. Žadeikis su žmona; M. Kižytė, LAIC vedėja; O. Valaitienė ir kun. T. Žiūraitis. 
Antroje erėje: vice-konsulas A. Simutis su žmona, Žadeikytė, kons. Dimša, K. S. Strumskis, Novickis, Benderius, Ginkus ir Stašinskas.

Functionaries attending Lithuanian Independence Day observance, New York, N. Y. Fifth and sixth from left: Congressman and Mrs. C. Kersten, Lithuanian Minister P. Žadeikis 
and Mrs. Žadeikis. V. Maželio foto

Smurtas Tautos Nesunaikina
Feliksas Kudirka, Los Angeles, Calif.

Jau trylikti metai lietuvių tauta vėl neturi laisvės, savo valsty
bes, jau trylikti metai ji visokiais žiauriausiais būdais fiziškai naiki
nama. Ne vienas dėl to jau ima abejoti, ar atlaikys lietuvių tauta 
tuos priešo smūgius, ar išliks ji gyva. Tokių lietuvių tautai mirti 
pranašaujančių balsų vis dažniau girdėti ne tik privačiuose pasi
kalbėjimuose, susirinkimuose, bet ir spaudoje.

Dėl to reikia atsiminti seną visos pasaulio tautų istorijos pa
tvirtintą dėsni: tautos niekad nemiršta smurto, prievartos būdu, 
jos miršta tik dėl savižudystės. Tautos miršta, kai jos neturi tikslo, 
nemato prasmės gyventi; tautos miršta, kai jos istorijoje pasirodo 
nesugebančios organizuotai, vieningai, kaip tautos, reikštis; tautos 
miršta, kai jos neturi kūrybinės potencijos, kūrybinio užsidegimo 
11 nepajėgia tos kūrybos kurti; tautos miršta, kai dėl daugumo jų 
naiių moralinio smukimo ir fiziškai išsigimsta. Bet visos šitos tautų 
^nykimo, mirties priežastys yra grynai vidaus, glūdinčios pačiose 

? aut(jse, o ne išorinės, priešų smurtas, fizinis naikinimas.
1 atai atsiminę, negalime nė truputėlio abejoti lietuvių tautos 

Savybės išlaikymu, jos išlikimu. Gali lietuvių tauta trumpiau ar 
g’au neturėti laisvės, savo nepriklausomos valstybės. Tai ne tik 

Ūk° milS^ Pare^na< Dėt negali lietuvių tauta iš viso žūti. Tai pareina 
kitokU°‘<mUS1" '' n®ra Salioie ne* nacizmo> nei komunizmo, nei 

io -izmo ir jų kad ir žiauriausių priemonių.
tinio letuv*U tauta per visą savo istoriją turėjo pakankamai tauti- 
tik J .sy1p0nin8umo? tautinės ambicijos; lietuvių tauta parodė ne 
ir k K ’U ,or8anizacinių valstybinių sugebėjimų, bet savu metu 

• ir stel11'11*’ tautos kultūra tokia sena ir įvairi, kad ji stebino
liti • -niia ne tik mus, bet ir svetimuosius; lietuviu tauta ir mora- 
'«a, >r fiziškai bnvo ir yra sveika.

avyzdžiui, jau XIII a., kai dar niekas nieko apie Ameriką 

nė nežinojo, lietuvių tauta jau turėjo savo didelę, drausmingą, 
aniems laikams visai modernią valstybę; tos valstybės valdovas 
Mindaugas užmezgė santykius su to meto Vakarų galybėmis, jis 
pasikrikštijo, ir jam buvo suteiktas karaliaus vardas ir vainikas. 
Algirdo, Vytauto laikais ta valstybė išaugo nuo Baltijos jūros iki 
Juodosios, ir joje gyveno apie dešimt milionų gyventojų; tuo tarpu 
pačių lietuvių tuomet nebuvo nė pilno miliono.

Carinės Rusijos priespaudos metais lietuvių tauta, gindama 
brangiausias savo vertybes (tikėjimą, kalbą, papročius), parodė 
nepaprastą atsparumą, heroizmą: kentėjo kalėjimuose, Sibire, bet 
nepasidavė, nežuvo, tik davė mums Kražių, Kenstaičių didvyrius, 
knygnešius, pirmųjų laikraščių darbininkus.

Vėliau, per 22 nepriklausomo gyvenimo metus, po I pasaulinio 
karo sunaikintą savo tėvynę visose srityse taip pakėlė, papuošė, kad 
šiandien mums, visa tai mačiusiems, atrodo kaip pasaka, kaip ste
buklas.

O prieš šiandien su komunizmo žvėriškumu kovojančią tėvynėje 
lietuvių tautą su dėkingumu ir pagarba turėtų lenkti galvas visi, 
kurie brangina laisvę, kultūrą, žmoniškumą.

Nors, palyginti, maža lietuvių tauta, bet turi labai Įdomią 
savo kultūrą, specifiškai lietuvišką. Joje gražiai reiškiasi charakte
ringiausios lietuvių tautos dvasinės ypatybės. Tai aiškiai matyti iš 
kiekvieno lietuvio kūrinio. Tą per kūrybą pasireiškiantį lietuvių tau
tos dvasios taurumą tuoj pajunta ir svetimieji. Tuo bent iš dalies 
galima išaiškinti didelį vertinimą ir branginimą svetimųjų mūsų 

kalbos, mūsų liaudies kūrybos ir tų rašytojų, kurie svetimiesiems 
prieinami, pav., Jurgio Baltrušaičio, Milašiaus.

Tokios istorijos, tokio įnašo į žmonijos kultūrą, tokios taurios 
dvasios, tokios sveikos moralės tautos nežūva. Tai yra geriausias
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P. Gasparaičio foto

Los Angeles miesto burmistras F. Bowron kalba Los Angeles lietuviy suruoštame Vasario 16-sios minėjime; jis taip 
pat buvo paskelbęs vasario 16-ją Lietuvių Diena Los Angeles mieste.

Mayor Fletcher Bowron of Los Angeles, Calif., addressing Lithuanians at an Independence Day observance. He 
proclaimed Feb. 16 Lithuanian Day in Los Angeles.

SKUBIOS PAGALBOS LIETUVAI
Sen. L. Saltonstall,

Senato Karinių Pajėgų Komiteto Pirm.
Labai tinka, kad mes, kaip laisvos tautos 

išrinkti atstovai, Vasario 16-sios proga prisi
mename nepriklausomybės sukakti tautos, 
narsiai kovojančios dėl savo laisvės.

laidas mūsų tautos gyvybei, o kada nors, 
greičiau ar vėliau, ir laisvei, nepriklauso
mybei.

Neniekindami dėl savo tautos gyvybės ir 
laisvės kovoje kitų pagalbos, pirmiausia ir 
svarbiausia turime pasitikėti patys savimi:

1. savo tautiniu sąmoningumu, tautine sa
vigarba;

2. savo tvirtu, šventu tikėjimu lietuvių tau
tos gyvybės išlaikymu ir jai laisvės iškovo
jimu;

3. kiekvieno asmeniniu ryžtingumu ati
duoti kiek Įmanoma didesnę dali tautos dva
sinei ir fizinei gyvybei išlaikyti ir laisvei 
laimėti;

4. savo tautos kūrybiškumu, išlaikymu sa
vo kalbos, papročių, kūrybinių nusiteikimų.

Toks dar negirdėtas iki šiol pasaulyje lie
tuvių tautos kankinimas, naikinimas mus iš
kelia iš kitų tautų, bet drauge ir Įpareigoja. 
Moraliniai iškrypimai, kūrybinio entuziazmo, 
karščio išsekimas, nesantaika visuomeninia
me, politiniame darbe didelėms ir laisvoms 
tautoms yra laikinio pobūdžio negalavimai, 
— mūsų tautai yra mirštama liga.

1918 m. vasario 16 d. Vilniuje Lietuvos 
respublika paskelbė savo nepriklausomybę. 
Šiandien, 35-tosios paskelbimo sukakties pro
ga, Lietuva ne tik kad negali džiaugtis lais
ve, bet yra atsidūrusi į brutalaus pavergėjo 
rankas ir turi pakelti sunkią vergiją. Ten lie
tuviai yra priversti, kaip kad Lietuvos Gene
ralinis Konsulas Jonas Budrys yra su apgai
lestavimu pažymėjęs, “ne tik pamiršti Va
sario 16-ją, bet švęsti pavergėjų šventes ir

Pama.dŲ už Lietuvę metu, minint Vasario 16-)_ šv. Alfonso bažnyčioje Baltimorėje, Md., Prieky antras iš kairės - Bal
tinio, es burmistras Th. D Alesandro, šalia jo - Baltimorės liet. org. tarybos pirm. A. Miceika.

Prayers for Lithuania offered on Independence Day (Feb. 16), St. Alphonse Church, Baltimore, Md. Second 
from left, front: Mayor Th. D'A'esandro.

Los Angeles, Calif., lietuvių delegacija pas burmistrą Va
sario 16-sios proga. Iš kairės dešinėn: V. Bakūnas, kun. J 
Kučingis, kons. J. Bielskis, burmistras Bowron, D. Karaliūtė 
K. Lukšis ir I. Bertulytė.

Mayor Bowron of Los Angeles, Calif., proclaims Lithua
nian Day <Feb. 16>. He is pictured with the Lithuanian 
delegation of Los Angeles.

garbinti jų ‘herojus’, kurie yra svetimi lie
tuviams, yra lietuvių pavergėjai, jų brolių, 
seserų ir jų pačių žudikai”.

Pabaltijo kraštų vadovaujantieji asmenys 
Vakarų Vokietijoje pabrėžia, kad daugiau 
kaip IM miliono lietuvių, latvių ir estų yra 
išvežta vergų darbams į Rusijos gilumą. 
Tūkstančiai yra išžudyti.

Mes neturime pamiršti tų narsiųjų kovoto
jų už sovietinės sienos. Amerikos Lietuvių 
Taryba pabrėžtinai yra priminusi buvusiai 
administracijai, kad “geležinės uždangos ne
pakelsime su taip vadinama sulaikymo poli
tika ’. Padarykime viską, kad ta uždanga bū
tų greičiau pakelta. Aš esu Įsitikinęs, kad 
naujoji administracija paskubės tai padaryti. 
Mūsų didysis prezidentas pats tai yra už
akcentavęs.

(Ištrauka iš kalbos, pasakytos JAV Senate 
Vasario 16-sios proga).

■ ISTORIJOS POTVYNIS
SU MUMIS

Dr. Malbone W. Graham 
Kalifornijos vals. universiteto profesorius 
Vasario 16-sios minėjimas nuo 1940 metų 

yra dvigubo jausmo diena — džiaugsmo - pri
simenant Nepriklausomą Lietuvą, ir liūdesio
- dėl jos nepriklausomybės netekimo. Pen
kerius iš trr metų Lietuva buvo atviro karo 
lauku, o jau septyneri metai, kaip ten vyksta 
slaptasis karas, su kiekvienu Vasario 16-s.os 
paminėjimu didėjąs Įtampa ir kartumu. Kur, 
išdrįstame klausti savęs, visa tai veda? Ką 
atneš rytojus Lietuvai? Ar dar yra kiek vil
ties, ar prasiveržia šviesesnis spindulėlis pro 
tamsiuosius debesis, kurie jau trylika metų 
apgaubę slegia Lietuvą?

Amerikiečiai buvo Įsitikinę, kad Jungtinės 
Tautos tarsiančios galutini žodi dėl Europos 
teritorinio pergrupavimo, ir Lietuvos padėtis 
teigiamai išsispęsianti. Daugumai iš mūsų 
sunku buvo pramatyti, kad šis klausimas 
galėtij pasidaryti toks painus. Labai gyvai 
prisimenu vieną epizodą iš pasikalbėjimo 
prieš dvyliką metų su vienu žymiu lietuviu, 
atvykusiu į ši kraštą. Jis taip nupiešė žiaurią 
dilemą, prieš kurią buvo tada pastatytas jo 
mylimas kraštas. “Jei mes eisime su vokie
čiais”, kalbėjo tas lietuvis, “išsaugosime sa
vo nuosavybę, bet prarasime savo kultūrą. 
Gi jei pakrypsime Į rytus, išsaugosime savo 
kultūrą, bet neteksime nuosavybės”. Trum
pai tariant, tai buvo be abejonės tikra. Ir 
Lietuvai buvo lemta pakelti abi okupacijas
- vokiečių ir bolševikų. Ir vieni ir kiti sten
gėsi palaužti tautos stiprybę, bandytą ir už
grūdintą kardu ir ugnimi sunkiomis Pirmojo 
Karo dienomis. Tam tikra dalimi pildėsi 
abiejų pranašavimų skaudžiausieji punktai
- prarasta nuosavybė, kartu pakeliant naują 
ir žymiai didesniu mastu varomą krašto suru
sinimą.

Praėjusi rudeni, minint prof. M. Biržiškos 
sukaktį, pažymėjau, kad viso to, kas vyksta 
dabar Lietuvoje, pagrindinės žymės nėra 
vien tik charakteringos sovietams, bet kuo 
pilniausiai rusams. Tarp Muravjovo ir De
kanozovo dienų tiesiasi nepertrauktas siūlas. Kongresmanes Ch. Kersten kalba Vasario 16-sios minėjime New Yorke.

Congressman C. Kersten delivers speech at Lithuanian Independence commemoration in New York.
V. Maželio foto

Tai yra viena iš priežasčių, kad amerikiečiai, 
prisimindami žiaurųjį caro absoliutizmą, ku
ri yra paveldėję sovietai, pasisako taip kie
tai prieš komunistų valdžios barbarizmą. 
Nuolatinis ir apgalvotas kėsinimasis Į lietu
vių dvasinius turtus, žudynės ir deportacijos 
užslopino amerikiečių širdyse paskutines sim
patijos kibirkštėles sovietams.

Visų pasaulio Įvykių plėtojimosi plotmėje 
kurgi šiandien stovi Lietuva? Ar ji nėra pa
miršta josios draugų? Toli gražu ne! Lietuva 
šiandien turi žymiai daugiau draugų, negu 
1922-1939 metų laisvės laikotarpio laikais. 
Vakarų pasaulis, kaip kad daro Jungtinės 
Amerikos Valstybės, palaiko glaudžius santy
kius su Nepriklausomos Lietuvos atstovais 
prieš 1940 metus. Toliau, gal mes pilnai ne- 
pajuntame to didžiulio politinės geros valios 
rezervuaro, egzistuojančio Lietuvai. Leiskite 
man sužymėti palankiąsias aplinkybes, susi

jusias su Lietuvos klausimu. Pirmoje eilėje, 
yra tikras faktas, jog žmonijos masė yra 
psichologiniai priėmusi Lietuvos egzistenci
ją: žodis ’’Lietuva”, jos teritorinė ir geogra- 
tmė padėtis yra gyvi dalykai ir pilniau su
prantami, negu kada nors praeity. Tai yra 
nepaprastas pasaulio ir jame gyvenančių lie
tuvių turtas. Prieš Pirmąjį Pasaulinį Karą 
žodis ’’Lietuva” žmonijos masei buvo visiškai 
beprasmis, prilygstąs žodžiams "Ruritanija". 
"Slobovija” - neegzistuojantiems kraštams ir 
kartu nesurandamiems jokiame politiniame 
žemėlapyje. Net ir mokslininkams šis žodis 
priminė kažkokią tai mirusią kunigaikštiją be 
jokios prisikėlimo vilties. Tačiau Lietuvos 
nepriklausomo gyvenimo pora dešimtmečių 
inešė pagrindinių pakeitimų ne tik politi
niuose žemėlapiuose, bet ir į visų susipratu
siu žmonių protus ir sąmonę. Neatsižvelgiant 
brutalaus ir apgaulingo sovietų įvykdyto Pa-
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Lietuviška koplytėlė 
Lithuanian decorative cross. Jesmanto foto

"baltijo kraštu pavergimo, tų kraštų vardai 
pasilieka viešumos akyse, ir milijonai pasau
lio žmonių, kurie keliolikos paskutinių metų 
laikotarpy yra pasiekę politinio subrendimo, 
žino kuo puikiausiai apie Estiją, Latviją ir 
Lietuvą, jų istoriją, pažįsta jų meną, kultūrą. 
Ką šis faktas reiškia praktiškai? Tai reiškia, 
kad joks Kremliaus aktas, joks sovietų potvar-

0

kis nėra tiek pajėgus, kad galėtų iš žmonijos 
protų ir širdžių išrauti tai, ką Nepriklausoma 
Lietuva buvo atsiekusi. Šitoji laisvojo pasau
lio žmonijos laikysena turi tokius stiprius 
pamatus, kad jokie propagandos vėjai ir 
valdžios cenzūra negali jos išversti. Žmonijos 
protų kovoje Pabaltijo kraštai, ypač Lietu
va, yra aiškioje pergalės pusėje.

Keletą metų po Pirmojo Pasaulinio Karo 
istorikai nenorėjo pripažinti naujojo Europos 
žemėlapio, sudaryto 1919 metais Paryžiuje. 
Tiems istorikams Europa vis dar tebebuvo 
didžiųjų imperijų kontinentas su taip vadi
namomis balansinėmis ar politinės pusiau
svyros jėgomis. Bet triumfališkas tautų apsi
sprendimo principas pakeitė ne tik žemėlapį, 
bet ir istorijos filosofijos pagrindus. Tautų 
apsisprendimo principas, įgalinęs Lietuvą at
gimti po Pirmojo Pasaulinio Karo, vis labiau 
akcentuojamas. Tai rodo Indijos, Burmos, 
Ceilono, Pakistano ir Indonezijos pavyzdžiai. 
Pasaulis, kuris aiškiai pasisako už Sirijos, Li- 
banono. Izraelio, Egipto, Sudano ir net Kire- 
naikos ir Libijos nepriklausomybę, negali 
leisti Estijos, Latvijos ir Lietuvos klausimui 
palikti nuolatiniame užtemime. Istorijos po
tvynis yra su mumis. Tegu jis plačiai išsilieja 
rytiniuose Baltijos jūro% krantuose!

(Kalba, pasakyta per Los Angeles, Calif, 
radijo stotį KOWL Vasario 16-sios proga).

Vasario 16-sios minėjimo Baltimorėje, Md., rengėjŲ ir programos dalyviy grupė; sėdi iš kairės dešinėn: prof. ^un' 
Dambrauskas, op. sol. F. Vasiliauskienė-Pupėnaitė, pianiste G. Leonienė, A. Miceika; stovi: C. Surdokas, V. Valtie u 
nas, K. Laskauskas, kun. P. Patlaba ir Alg. Leonas.
Organizational Committee for the Lithuanian Independence Day observance, Baltimore, Md. J- P- ^ill f°,c)

Kūrybinis pašaukimas
Tomas Žiūraitis, O. P.

Kūrybos būtinumu gyvenime neabejojau! 
bet laikyti ją gyvenimo pašaukimu - retas 
kuris ryžtamės. Kūrybinis atsakingumas vis 
labiau nyksta, griaunamosios jėgos vis la
biau reiškiasi.

Kūrybos supratimo priminimas
Visatos Kūrėjas davė žmogui pakankamai 

talentų, individualumo, kad jis galėtų kurti. 
Talentai skatina normalų žmogų veikti, indi
vidualumas - kurti, savu stiliumi reikštis. 
Tos dvi pagrindinės savybės yra savotiška 
kūrėjo sąžinė. Ji yra įpareigojanti, nes yra 
paties Kūrėjo balsas: neužkasti talentų, ap
valdyti ir pavergti žemę (Gen. 1, 28). Kūrė
jas įsakė dirbti, veikti.

Ne tik eilinį darbą Jis turėjo omenyje. 
Jam rūpėjo svarbiausia kūrybinis žmogaus 
veikimas, išreiškiantis protingo šio že
mės tvarinio sugebėjimus — nesužalotus ta
lentus ir jo savitumą - individualybę. Nors 
darbas atrodytų labai “paprastas”, bet dėka 
minėtų dviejų savybių jis gali būti nepapras
tas, kūrybinis.

Suprantama, griauti - irgi darbas. Bet



Paul Saliner (Šaltimieras) Chicago, III. (kairėj), žinomas to paties vardo radijo programos vedėjas Chicagoj, su Allegheny 
County, Pa., motery respublikonę partijos pirmininke ir Ch. K. Pikiel, Pittsburgh, Pa., vykstant į prezidento inaugura
cijos iškilmes Washingtone sausio mėn.

Paul Saliner (Šaltimieras), Lithuanian radio program director in Chicago, III., (left), Chairman of Allegheny County 
Republican Women, and C. K. Pikiel, Pittsburgh, Pa., prepare to leave to take part in presidential inauguration, 

Washington, D. C.

pašaukimu permala buvo rūpintasi arba jis 
klaidingai suprastas. Kiekvienas dabar turė
tų pripažinti, anot prof. H. Wronskio, kad 
žmogaus kuriamoji galia turi būti panaudota 
ne tiktai Dievo kūriniui atbaigti pasaulyje, 
tobulinant materialinę kultūrą - išviršini pa
sauli, bet ir Dievo kūrimui atbaigti žmoguje, 
tobulinant dvasinę kultūrą - vidaus pasauli. 
Dievas panoro, kad žmogus, Jo paveikslas ir 
panašumas, parodytų atitinkamą kūrimo ga
lią, kurdamas mokslą ir kultūrą, bet svarbiau
sia atrasdamas absoliučias tiesas, kurių dėka 
galėtų pasiekti savo galutinį tikslą. Žmogus 
stvertas bendradarbiauti su Kūrėju. “Tuo 
būdu visa žmonijos istorija yra ne kas kita, 
kaip tik gesta Dei per homines... Dievo ir 
žmogaus bendradabiavimas yra visos istori
jos turinys” (Ad. Jakštas).

Nereikėtų perdaug iš to bendradarbiavimo 
tikėtis. Žmogus negali bendradarbiauti gry 
nai dieviškoje, t. y. pradinėje kūryboje, gry
nai absoliučiame Kūrėjo akte, kuriuo būtis 
kaip tokia pradeda būti iš nieko - ex nihil o 
sui et subjecti. Bet žmogus gali ir privalo 
bendradarbiauti atbaigiamoje Dievo kūry
boje, kur būtis išvedama iš savo netobulumo: 
gyvybę sudvasinant ir dvasią sudievinant. 
Atbaigiamoje kūryboje reiškiasi žmogaus pa
šaukimas. “Žmogau, Dievas sukūrė tave be 
tavęs, bet negali išganyti tave be tavęs” (Šv. 
Augustinas). Čia ir glūdi tikroji to pašaukimo 
prasmė ir versmė...

Kūryba - tautų pašaukimas
Vienas žmogus, kad ir kūrybingiausias, pa

saulio neapvaldys, neatbaigs. Vienam žmogui 
ir save tobulinti būtų nevisada įmanoma. 
Visi žmonės, visos tautos su savo talentais 
ir tautine individualybe priklauso tam pa
šaukimui.

Todėl “visos tautos garbinkite Viešpatį”, - 
sako psalmistas. Visos tautos ryškinkite savyje 
ir kituose Dievo paveikslą, Jo panašumą. Su 
Juo bendradarbiaudamos dalyvaukite pasau-

griaunančioji individualybe - savotiškas lai 
dotuvių biuras, kuriam rūpi gyvieji ir dvasia 
mirusieji. Griuvėsiuose mirtis viespa auja, 
kad ir gražiausia forma... .

Kartais tenka nugriauti, kad statyti, en 
ka net pačiam kūrėjui veržtis ir kitus ves 1 
tamsiausiais labirinto keliais, bet nepa ei- 
džiant iš rankų žibinto ir jo neatimant is 
kitų. Kūrėjas ima gyvenimą, koks jis via, 
kad parodyti, koks jis turi būti. Kuiy iai 
reikia vertingo darbo. Taigi, žmogiškoji kū
ryba yra talentų ir individualumo įkūnijimas 
vertingu darbu. Kūryba yra bekrašte: joje 
telpa kukliausi ir didingiausi darbai. Kurti 
gali kiekvienas, nes kiekvienas gali savo di
desnius ar mažesnius sugebėjimus vertingai 
atlikti.

Kūryba - žmogaus pašaukimas
Kadangi Dievas yra pirmiausia Kūlėjas, 

ką liudija pirmieji Šventraščio puslapiai, tai 
žmogaus panašumas į Jį glūdi nemirtingoje, 
kuriančioje sieloje. Tai nevisada reiškia, kac 
nutapę paveikslą, parašę veikalą, nutiesę ge
ležinkelius, tiltus, apvaldę grubų žemės vei
dą jau dieviškumu spinduliuojame... Nemi
nint tuo klausimu įvairių ginčų, užtenka pa
žvelgti į dabartį, į tą ilgą žmonijos regimą 
rezultatą, kad prisimintų žmogus, jog tuo

Michigan© steito gubernatorius G. M. Williams po pasakytos kalbos Varario 16-sios proga Detroito Baltic Melodies pro
gramoje WJLB radijo stoty su vietos kolonijos lietuviais veikėjais. Sėdi iš dešinės kairėn: ALB klubo pirm. H. Rauby, V. 
Urbonienė, gub. G. M. Williams su žmona, ponia S. Rudzitis ir adv. C. Ambrose; antroj eilėj: A. Kižis, estę atst. prof. 
A. Kasemets, V. Urbonas, K. Semaškienė, A. Kondratienė, K. Semaška, A. Januškevičienė, latviy atst. prof. S. Rudzitis, 
J. Kowalski, progr. ved. V. Saladžius, K. Gogelis ir A. Januškevičius.

Governor G. M. Williams of Michigan (center, seated) is photographed after his Lithuanian Independence Day 
address broadcast over the Baltic Melodies program, Radio Station WJLB, Detroit, Mich.
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Urbanos Lietuviy Studenty Draugijos nariai, studijuoją Illinois universitete. Pirmoj eilėj iš kairės dešinėn: V. Petraus
kas, M. Kvedaras, E. Jankus, R. Mieželis - pirm., A. Kaupas, V Lapatinskas ir E. Veleckis; antroje eilėje: A. Rašymas, 
M. Neimanaitė - sekr., L. Luinytė, prof. G. Kettelkamp - draugijos globėjas, D. Petrilaitė, G. Kuncaitė ir J. Smalstys; 
trečioje eilėje: K. Labanauskas, V. Krikščiūnas, V. Germanas, A. Mačiulis, R. Vaiciekauskas, J. Šmulkštys, L. Trečiokas, 
E. Vitkus ir S. Zubkus.

Lithuanian Students' Society members studying at Illi nois University, Urbana, III.

lio bendrakūryboje - atseit, nuolatos kurkite, 
nuolat reiškitės savo dvasiniu ir tautiniu 
charakteriu.

Įdomu, psalmistas nekalba apie patogias 
Dievą garbinti sąlygas. Jis besąlyginiai pa
brėžia - garbinkite! Visur ir visada būkite Jo 
bendrakūrėjais pagal sugebėjimus - talentus 
ir savitumą - tautinę individualybę. Taigi 
veltui didžiuotųsi tauta savo “kūriniais”, jei 
jie nėra jos žodis ir gyvenimas. Naudojamės 
kitų laimėjimais, bet neprarandant tautinio 
individualumo, savo charakterio. Kiekvienai 
tautai, kaip individui, nepakartojamam pa
sauliui, yra Tvėrėjo patiekta atskira sąskaita, 
kurią tik ta, o ne kita tauta išpirks... Esame 
lietuvių tauta, kuri savo misiją išpirks tik 
sava valiuta - lietuviška kūryba. Niekas mū

sų, kaip ir kitų tautų, nepavaduos, nežiūrint 
kokie laikai būtų. Kūryba yra kiekvienos 
tautos pašaukimas, nes ji yra tautos gyvybė, 
tobulėjimas ir Kūrėjo Valia.

Kūrybinis pašaukimas įpareigoja
Kas gi tuo abejoja? — pasakytume. Ir vis 

dėlto... Ir šiandieną Ad. Jakštas pakartotų 
savo apgailestavimą:

“Kad žmogus turi kuriamąją galią, kad tąja 
kuriamąja galia pasinaudodamas žmogus kuo 
aiškiausiai Įgauna panašumo Į Dievą, savo 
Kūrėją, tam vargiai kas tepanorės priešta
rauti. Turėsime sutikti ir su teigimu, kad 
žmogus yra tam tikras kūrėjėlis, Dievo bend
radarbis, Dievo pašauktas Dievo kūrybos 
darbą žemėje papildyti ir atbaigti. Ši mintis, 

kad ir aiški kaip diena, tačiau dar toli gražu 
nėra ganėtinai paplitusi” (Ad. Jakštas, Aukšl 
čiausias Gėris, 104 p., Kaunas 1937).

Permažai ta Įpareigojanti mintis paplitusi 
nors kūrėjų turėjome ir turime nei tokiu 
kurie daugiau nuveikė už nekuriuos Nobelio 
laureatus. Ir vis tik permaža mūsų tautoje 
kūrybinio aktyvumo, todėl perdaug nekū- 
rybinio vargo, skaldymosi, intrygų, svetimai 
Įtakai pasidavimo: vietoj kurti — daug kur 
griaunama arba neleidžiama statyti... Beveik 
visose gyvenimo srityse!

Kai kam atrodo, kad kūryba yra skirta tik 
pašauktiesiems, genijams. Reikia ne tik pa
šauktųjų - didžiųjų kūrėjų, bet reikia ir ma
žųjų, kad didieji gimtų, Reikia kūrėjėlių, ku
rie kukliu, vertingu savo darbu kūrybiniai 
prisidėtų prie didžiųjų, ruošdami jiems tau
toje kūrybinę dirvą, kurioje jie ir visa tauta 
augtų ir lapotų. Kiekvienam kūrėjui reikalin
ga tinkama dirva ir tinkamos sąlygos. Kūrė
jai už tai niekada nelieka tautai ir žmonijai 
skolingi, nes jų laimėjimais tauta toliau kuria, 
tobulėja. Kartais pamirštame, kad kūrėjų dy
dis ir garsas priklauso ne tik nuo kūrėjo ta
lentų ir milžiniško darbo, bet ir nuo tautos 
kūrybinio nusiteikimo, sugebėjimo aktyviai 
bendrakūryboje dalyvauti. Kūrėjas be save 
tautos kūrybinio nusiteikimo — tai vienišas 
kryžius apleistuos kapuos...

Kiekvienas galime ir privalome kūryboje 
dalyvauti. Juk kūryba yra bekraštė... Būt 
bent kukliu, vos pastebimu kūrybinės dva 
sios skleidėju, reiškia kūrybiniai veikti, da 
lyvauti tame visų mūsų pašaukime. Kol kū
rybinio pašaukimo idėja netapo mūsų visi 
kūnu ir krauju, kiek tai Įmanoma, tol toj 
idėja liks mūsų gyvenimo meditacija ir augs 
čiausias uždavinys. Prasilenkti su pašaukimi 
— reiškia palūžti, paneigti pašaukimą - reiš 
kia žūti.

Lietuviy Studenty Sąjungos JAV-se rytiniy steity suvažiavimo 1953.2.7-8 d.d New Yorke da.\ viai. Pirmoj eilėj sėdi: LSSCV narys R. Ošlapas, LSSCV sekr. R. 
G. Zauniute, LSSCV pirm. V. Kavolis, suvaž. sekr. D. Devenytė, LSSCV vicepirm. L. Grinius, suvaž. pirm. A. Petrikas, LSS New Yorko sk. pirm. R. Kežys

Lithuanian Students' Society Convention in New York, Feb. 7-8, 1953.

Mieželis 
ir suvaž.

suvažiavimo sekr- 
pirm. A. Sužiedėlį

V. Maželio f°t0
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Liet. Stud. Sąjungos rytiniy steity stud, suvažiavime va
sario mėn. New Yorke kalba skautu korp. "Vytis" atst. 
dr. H. Lukoševičius; sėdi kons. J. Budrys ir LLK pirm. V. 
Sidzikauskas. G. Peniko foto

Dr. H. Lukoševičius, delegate of "Vytis" Scout fraternity, 
addresses audience at the Lithuanian Students' Convention, 
held in New York, Feb. 7-8, 1953

Karaliaus 
Batai

NELĖ MAZALAITĖ
Ištikimieji valdiniai nė nesužinojo, kaip 

lengvai galėjo sugriūti sostas, nors nebuvo 
jokios revoliucijos, nebuvo net drąsaus pami
šėlio, kuris keršytų valdovui ar dinastijai už 
asmeninę skriaudą ar žudytų vardan visų 
laisvės. Priešingai, galima sakyti, kad bent 
tą dieną niekam ir galvon neužklydo pana
šiai baisios mintys: ir žmonės buvo skaidrios 
nuotaikos, ir pati diena tokia, tarytum pada
ryta pagal karališką užsakymą — geriausio 
aukso saulė ir mėlyniausio aksomo dangus. 
0 žemėje viskas atrodė išklota žaliais kili
mais ir nuo medžių nulaidytos baltos ir ro
žinės drobės — tai pavasaris buvo, viskas 
žaliavo ir žydėjo, gi karalius kėlė vestuves.

Aejojo jis piršlėmis, nedūsavo svajodamas 
apie išrinktąją, net ne pats ją rinko, ir ne dėl- 
0 1 ją pasiuntinius siuntė, kad poetai būtų 
amavę apie jos grožį ar gerumą — bet kad 
aip> reikėjo. Tai tie, kurie visuomet ir visur 

hz karalių rūpinasi jo paties ir valstybės ge- 
r°ve, tai tie suieškojo valdovą, galingą ir ne
žinantį turtų galo, ir turintį dukrą nuotaką 

ai tie sutarė, ir jaunajam karaliui tereikėjo 
pasakyti; Taip. O nuotakai ir to nereikėjo.

JAV ATNAUJINAI “LIETUVIŲ D1E- 

PRENUMERATĄ 1953 METAMS?
^C‘ ne> Paskubėk tai atlikti. Metinė pre- 

numerata 4 dol.

Atėjus laikui ją atvežė, ir štai vyko vestuvės.
Mes girdėjome, jog seniau ir dabar, kada 

paprastam žmogeliui užmeta pareigą, kuri 
jam ne prie širdies — dažniausia jis spardosi 
ir kovoja, tačiau karaliai to nedaro — jie be
viltiškai prisiima tuos darbus, nes kasgi kitas 
gali tai atlikti, jei ne karalius? Taip ir šitsai 
jaunas valdovas žinojo, jog ta, kuri atvažiavo, 
jau neous išsiųsta atgal, nors nepatiktų jam. 
Tačiau, kai jis buvo pamatęs ją, jis pajuto, 
jog ir nenorėtų, kad ji pasitrauktų — grojo 
muzika tyli ir svajinga, degė šviesos minkš
tos ir švelnios, visų dvariškių veidai buvo 
malonūs ir nuolankūs, o jis stovėjo priešais 
galingo karaliaus dukterį, gi jinai šypsojo 
nedrąsi ir daili. Jis paėmė jos baltą ranką į 
savąją, ir pajuto, kad jo širdis pradėjo kitaip 
eiti, ir jis pasijuto labai jaunas.

Užtat šį rytą buvo vestuvės. Gatvėse svy
ravo vainikai ir vėliavos, buvo iškelta daug 
vienkartinių vartų, nes karališkoji pora iš baž
nyčios turėjo grįžti su didžiausiais vingiais, 
kad žmonės matytų juos ir būtų laimingi, 
kad mato. O vakare ant laužų turėjo būti 
kepami dideli jaučiai ir nupenėti avinai, ir 
statinės vyno iš pat ryto buvo išvežiotos po 
miestą, ir dabar stūksojo prie vartų — netu
rėjo būti alkano ir blaivo šią naktį, visi tu
rėjo puotauti ir linkėti laimės valdovui.

Taigi, buvo atėjęs laikas vykti į jungtuvių 
apeigas. Karalius buvo šaunus medžiotojas ir 
narsus kareivis, ir taip jis tarė, jog grįš jie 
kaip numatyta pareigų, karietoje, tačiau į 
bažnyčią jis nevyks kaip mergelė, o kaip 
karžygys, raitas. Savo širdyje jis norėjo dar 
labiau įtikti nuotakai, nes jis žinojo, kad ant 
žirgo jis atrodo gražiausia, gražiau net negu 
soste — štai kodėl jis pasirinko jojimą. Ir 
dabar prie rūmų laiptų trys tarnai laikė ka
raliaus žirgą, o pats karalius pasirodė laiptų 
viršūnėje, ir minia, kuriai šiandien viskas 
leista, net stovėti karaliaus kieme — minia 
aiktelėjo iš pasigerėjimo, ji stačiai norėjo, kad

Maironio vardo šeštadieninės lietuviy mokyklos Brooklyne, N. Y., pirmoji abiturientu laida su savo mokytojais. Pir
moj eilei trečias iš kaires A. Samusis - mokyklos vedėjas.

New graduates and teachers of the Maironis Saturday School of Lithuanistics, Brooklyn, N. Y. V. Maželio foto

Vydūnas (Vilius Storasta), žymusis liet, rašytojas, gimęs 
1868 m. kovo 22 d. Jonaičiuose, Šilutės aps., mirė šiy 
mėty vasario 20 d. Detmolde, Vokietijoj.

Prominent Lithuanian author Vydūnas (Vilius Storasta), 
born in 1868, died this year in Detmold, Germany.

jiems būtų liepta mirti už valdovą — ir tai 
būtų džiaugsmas. Nes jis buvo toks gražus. 
O kokie drabužiai!

Niekuomet negali pavargti nuo garbinimo, 
taip ir karalius priėmė minios jausmą — 

(Perkelta į 12 psl.)
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DAINAVOS ANSAMBLIS
Vladas Butėnas, Chicago, III.

Kartkartėmis tenka užsukti į 
Hollywoodo svetainę Chicagoje 
ir sutikti gražų būrį dainos entu
ziastų, susirinkusių po fizinio dar
bo ir skiriančiu laisvalaiki lietu- c c
viškai dainai ir giesmei. Šis meno 
kolektyvas, vadinamas ’’Daina
vos” ansambliu Chicagoje, dėka 
nenuilstamo darbo ir pastangų 
yra pasiekęs gražių laimėjimų ir 
įėjęs į amerikietiškos visuomenės 
tarpą.

Ansamblis įsikūręs tremtyje - 
Hanau stovykloje. Pirmasis iš žy
mesnių amerikiečių dar tremtyje 
ansambliu susidomėjo JAV tei
singumo ministeris Howard Mc
Grath. Ansamblis įsigyja nemaža 
draugų ir Chicagoje, kaip senat. 
Marry P. Chain, Metropolitan 

"Dainavos" ansambliečiai šoka "Malūną". Dainava Ensemble dancers perform "The Mill'.

Scena is muzikinio veikalo "Nemunas žydi", pastatyto "Dainavos" snsamb.io ir daug karty kartoto Europos ir Amerikos lietuviams. 
Scene from the musical "The Nemunas Blooms", presented by D ainava Ensemble, Chicago, III.

operos solistus Polyną Stoską, 
Algirdą Brazį ir kt.

Ansamblis nekartą koncertavo 
didžiosiose Chicagos koncertų 
salėse, kur jį palankiai įvėrimo 
amerikiečių muzikos kritikai mi- 
lioninio tiražo laikraščiuose, -

1 nbune , Sun L įme ir žurnale 
’’American Family Magazine '.

Pramonės ir mokslo muziejus 
Chicagoje kiekvieneriais metais 
rengia kalėdines eglutes su įvai
rių tautų programomis. Dvejus 
metus iš eilės lietuviškąją pro
gramą išpildė ’’Dainava’. Apie 
šių pasirodymų vertę tegu kalba 
laiškai: 1. ’’Mūsų kiek pavėluotas 
nuoširdus ačiū jums už nuosta
biai gražią ir išskirtiną šv. Ka
lėdų programą per lietuvių die

ną muziejuje. Tai buvo labai 
spalvota ir tikra programa, kuri 
patiko publikai. Ruth Crossel, 
Muziejaus Kultūros Vadovė”. 2. 
’’Lietuvių programa muziejuje

"Dainavos" ansamblio mišrus choras su vadovu muz. S. Sodeika, Chicago, III.
Dainava mixed choir with Choirmaster S. Sodeika, Chicago, III.

buvo gražiausia mano atsimini
me. Robert Brown, Muziejaus ve
dėjas”.

Praėjusį pavasarį ’’Dainava” 
turėjo reikšmingas gastroles Wil
kes-Barre, Pa., ir New Yorke, kur 
koncertavo garsiojoje Carnagie 
Hali. Muzikos žurnalas ’’Musical 
Courier” apie ’’Dainavos” kon
certą New Yorke rašo: ’’The ap
pealing music, folk dances, use 
of ancient instruments and the 
interesting personalities of cho
rus and leader were pleasing 
features of this unusual pro
gram.”

Be daugelio ’’Dainavos” kon
certų, gastrolių ir pasirodymų 
įvairiuose minėjimuose, tenka iš
skirti paskutinįjį religinį koncer
tą 1952.11.30 d. šv. Kryžiaus 
bažnyčioje Chicagoje, kur buvo 
išpildyta Beethoveno oratorija 
’’Kristus alyvų darželyje”. An
samblio pasiektas tobulumas ora
torijos išpildyme ir solistas St. 
Baranauskas suteikė nepaprasto 
pasigerėjimo ketvertai tūkstan
čių klausytojų.

’Dainavos” ansambliui vado-
vauja muz. Stepas Sodeika, reži
sierium yra Gasparas Velička, 
taut, šokių vadovė - Irena Eidri- 
gevičiūtė-Sprindienė. Ansamblio 
valdyba susideda: pirm. A. Dzir- 
vonas, vicep. J. Paštukas ir L. 
Traška, sekr. Ė. Krasauskienė ir 
kasiu. J. Plienas.

Kartą užklausiau ’Dainavos 
vadovą St. Sodeiką apie ateities 
užsimojimus. Jis pareiškė, kad, 
po oratorijų ’’Stabat Mater ir 
Kristus alyvų daržely” ansamb

liečiai nori vėl ką nors didinges
nio duoti. Tam pasirinkta ypač 
mažai kam girdėta muz. C. Sas
nausko kantata ’’Broliai”, kurią 
’Dainava” išpildys šių metų pa
vasariniame koncerte.

Tiek trumpai apie tuos, kurie, 
skaitant kiekvieną ansamblio narį 
individualiai pereito sezono metu 
paaukojo 17000 darbo valandų 
repeticijoms ir kartu lietuviškojo 
meno bei kultūros puoselėjimui.
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LEONARDAS ŽITKEVIČIUS
diena be vakaro

Viltis, paguoda ir svajonė.
Taurė ir meilė ir daina.
Nežino atilsio klajonė.
Nežino vakaro diena.

Mes ant pečiu dirbtinę saulę 
Laimingi nešam i namus 
Ir meldžiam seserį apgaulę: 
Palik pas mus, palik pas mus!

ILIUZIJA

Yra iliuzija, kuri
Ir mirštant laimei nenumirs.
Yra ir meilė nemari,
Kuri iliuzijomis virs.

Tegu mane jinai apgaus —
Jos nepažinti negaliu.
Spindėk, mėnuli iš dangaus, 
Ir vesk iliuzijų keliu.

BALADĖ

Galvoja sesė, kad jinai graži.
O aš galvoju, kad esu poetas.
Jai nepatinka eilės, dievaži.
Jos veido grožiu aš nesužavėtas.

Bet nesvarbu, ką žodžiais aš kalbu.
Abu vienodai žiūrime į būtį.
Vienodo būdo esame abu.
Abu galvojam, ko negali būti.

Abu važiuojam užburtam važy. 
Ir gundo mudu kažkas užkerėtas. 
Abu draugai. Ji netokia graži. 
O aš, brolau, tik truputį poetas.

Poetas Leonardas Žitkevičius, Brooklyn, N. Y.
Poet Leonardas Žitkevičius, Brooklyn, N. Y.t«•€ <■>' -K -K *>*? -K «*• -K -K -K -K *>•? OS' *>' «>■; «>■; +C m

ansarnbiio kanklininkės ir muzikantai su liaudies instrumentais (Sekminiy rageliais ).
US|cians of Dainava Ensemble playing Lithuanian folk instruments, Chicago, III.
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tas būtų laisvesnis. Bet argi jis 
galėjo? Jis šypsojosi, ir kai išėjo ? 
aukšti dvasiškiai pasitikti, jo vei
das buvo rimtas ir pilnas dera
mo taurumo. O prie altoriaus 
jam privedė jo nuotaką. Jiems 
buvo kalbama dideli ir svarūs 
žodžiai, kaip Įstatymai, kaip ka
ralystė, taip, tokie žodžiai, o ka
ralius galvojo apie savo kairės 
kojos mažąjį pirštą, jis svajojo 
apie senus medžioklinius batus, 
apie minkštas, truputi numintais '♦ 
užkulniais šliures, ir tada jo šir
dyje sušvisdavo maža viltis. Ta
čiau jis tuojau pajusdavo, kad 
jis stovi iškilmingo momento aki
vaizdoje, stovi su naujais batais. 
Karalaitė šypsojosi jam iš po tiu
lių ir brangakmenių, ir karalius 
staiga pajuto, kad jis pyksta: 
kodėl būtinai tas galingas val
dovas turėjo dukterį, kodėl tą

Niekuomet nevėlu išsirašyti daugelio 

mėgiamą iliustruotą KARIO žurnalą!

KARYS

—tautinės, krikščioniškos dvasios sparnuo
tas žodis, tai visų laikę lietuviy kariy gy
venimo, kovę ir darbo tikrasis veidrodis; 
tai mūšy tradicinis vieningos kovos orga
nas su visais Lietuvos priešais nuo 1919 
metę.

KARYS — visiems musę kariams JAV 
armijoje! Žūtbūtinės kovos akivaizdoje — 
šiandien visi esame Lietuvos laisvės kariai.

PRENUMERATĄ (4 dol.) ar jos dalį kvie
čiame sięsti:

KARYS,
630 Bushwick Ave.
Brooklyn 21, N. Y.

c « •>< v v 

dukterį jam užmetė, ir dėl jos 
jis čia dabar stovi ir yra nelai
mingas? Kokia meilė gali atstoti 
jo kojos pirštą? Jis ir nemylėjo 
jos. Kaip galėjai ją mylėti? Šian
dien ji turėjo smailą, kaip jietis 
uosį, ir jos akys buvo dvi mėly
nos skylės, ir jos rankos kaip seni 
gelsvi mezginiai — ir jis stovėjo 
šalia jos susiraukęs. O senose 
kronikose gali rasti užrašyta, kaip 
karalius buvo susikaupęs ir giliai 
Į širdį priėmė amžiną šios va
landos atsiminimą.

Ir paskui, kai jau abu sutuok
tieji drauge lipo žemyn švento
vės laiptais, leido save garbinti 
patrankų šūviais, žmonių šūkavi
mais, ir už jų, prieš juos, aplink 
juos barstė gėles — karalius no
rėjo staugti, nes jo koją taip 
spaudė, jog jeigu ant jos būtų 
užkritęs mažiausias gėlės lapas

O

Mykolas Saulius, žinomas lietuviy čelistas, dabar grojąs Denver, Colo, simfoniniame orkestre.
Mykolas Saulius, principal cellist with the Lithuanian Philharmonic, now one of the major symphonies in the U.S. Denver, Colo.

KARALIAUS BATAI
(Atkelta iš 10 psi.)

jis žengė kilniai, kaip pridera — 
tiktai užmindamas paskutini laip
tą, jis pajuto, kad jo kairės ko
jos batas spaudžia mažajĮ pirštą 
— tai jam atsitiko pirmą kartą 
ir tai nepatiko jam. Vieną aki
moju jis jau manė atsisukti ir 
lipti atgal, paliepti nuimti šiuos 
naujus batus ir apauti kitais, bet

kas yra matęs, kad karalius grįž
tų? Ir dar prieš savo žmonių 
akis? Ir jis pažvelgė Į savo ko
jas ir pastebėjo, kad dailesnių 
batų, kaip jis dėvi, dar nenešiojo 
joks karalius. Ir jis paliepė pa
sitraukti tarnams, ir užšoko ant 
balno taip grakščiai ir šypso la
mas, kad miesto moterys kalbėjo, 
perduodamos iš kartos Į kartą, 
iki trečios giminės, kalbėjo, kad 
savo jungtuvių dieną karalius bu
vo gražiausias vyras žemėje, ir

nebuvo mergaitės, pakankamai 
vertos jo.

Taip visą kelią garbinamas jis 
jojo, ir balno kilpoje jo koja pa
mažu, bet atkakliai maudė — jis 
niekuomet nebuvo tiek galvojęs 
apie savo širdį nei galvą, kiek 
jis dabar galvojo apie koją. Apie 
kairės kojos pirštą. Mažąjį.

Ir ant bažnyčios laiptų jis tu
rėjo labai susiimti, jį taip traukė 
šlubuoti, nes jam atrodė, kad 
jeigu jis linkčiotų per kelią, pirš-

Operos solistė E. Kardelienė, U9eViČ‘Um SaUSio 15’sios minėjime AAontrealy.
Opera Soloist E Kardeliene and Accompa aus at the p.ano, PrOgram was given at‘a Lithuanian commemoration (Jan. 15)(

Montreal, Canada. V. Juknevičiaus foto
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Rašytoja Nelė AAazalaitė - Gabienė, Brooklyn, N. Y., laimėjusi Pasaulio Liet. Rašytoję 
Draugijos pirmą premiją - 500 dol. už novelię rinkinį "Gintariniai Vartai". Žiūr. jos 
novelę šiame LD numery.

Writer Nelė AAazalaitė - Gabienė, winner of the International Lithuanian Writers 
Society's first prize of $500 for her collection of stories "Amber Gates" (Gintariniai 
Vartai.) V. AAaželio foto

— jis mirtų iš skaudėjimo, manė 
jis. Bet kągi galėjai padaryti? Jie 
sėdo karieton, kaip reikėjo ir va
žiavo gatvėmis, važiavo pro vai
nikuotus viendienius vartus, lin
ko vėliavos, žirgai gražiai rietė 
sprandus, vėjas taršė jų karčius, 
vėjas kilnojo nuotakos vėlumą — 
ji šypsojo, ir karalius kilnojo ran
ką atsveikindamas. Ir galvojo 
apie kerštą.

Jis nežinojo, kam turi keršyti. 
Geriausia buvo paliepti pakarti 
batsiuvį ir visą giminę Įsakyti iš
tremti. Paskui jis galvojo, kad 
dovanos batsiuviui gyvybę, tiktai 
nusiųs ji savo uošviui, kad tenai 
siūtų batus ir gautų galą. Ir gal
vojo, jog visus patarėjus, kurie 
buvo pridėję savo išmintis, kad 
šiandien jis būtų apvesdintas, iš
varys iš rūmų ir karalystės. — Ir 
galvodamas tai jis sveikino, pa
keldamas ranką, minią, kuri ūžė 
gražiai, kaip bitės žieduose. — Ir 
ūmai pagalvojo negirdėtą daly
ką: - Galbūt, kad karalius yra 
jums, kaip ankštas batas, kuris 
spaudžia be kraujo ir be kaulų 
laužymo, bet ir be atsikvėpimo.
— Jis galėjo tiktai taip palyginti, 
jeigu manė apie dideli sunkumą,

nes dabar jo koją spaudė vis dau
giau, tarytum kažikas tempė jo 
paties odą ant didžiausio kurpa
lio — ir jis buvo nuskriaustas ir 
menkiausias iš karalių.G

DIRVA
Tautinės minties savaitraštis

Leidžiamas spaudos ir radijo draugijos
Viltis

Redaguoja Balys Gaidžiūnas

DIRVA turi visuose pasaulio kraštuose 
savo atstovus ir nuolatinius bendradarbius. 
Tat DIRVA apie įvykius visad teisingai ir 
greit painformuoja.

DIRVA metams kaštuoja: USA - $5.00, 
Kanadoje - $5.50, visur kitur - $6.50.

Jei nesate DIRVOS skaitę, bet norite su
sipažinti, atsiŲskite savo adresą ir kelius 
Dirvos numerius gausite nemokamai.

Visi prenumeruokite DIRVĄ!

ADRESAS:
1272 East 71 st Street 

Cleveland 3, Ohio
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C. S. Čeledinas (Cheleden), lietuviy taupymo ir paskolos draugijos (Liberty Federal Savings and Loan Association) Phila- 
delphijoj, Pa., prezidentas, vadovaująs šiam bankui virš 35 mėty.

C. S. Cheledin, for 35years President of Liberty Federal Savings and Loan Association, Philadelphia, Pa.

eilėje, prastais darbo drabužiais, kvailu di
deliu veidu, sudulkėjęs ir vienaplaukis, jis 
graužė saujoje laikomą didelę sausą duonos 
plutą, jis plačiomis akimis žiūrėjo i rūmus 
į karalienę, o karalius žiūrėjo į jį — žmogus 
buvo basas.

— Basas! — galvojo karalius. — Kas iš to 
kad aš esu karalius, jeigu aš stoviu, kenčiu 
ir neišdrįstu nusimauti bato. Nes kas gi dė
tųsi, jeigu aš čia savo žmonių, minios, dva
riškių ir karalaitės akivaizdoje nusiaučiau 
batą? O tu stovi kaip pagunda ir pasityčio
jimas — basas. Aš galiu — galvojo karalius- 
aš galiu įsakyti suimti tave, ir čia pat su
deginti ant laužo, kur kepa vestuviniai jau
čiai — ir man bus labai lengva. Nes kaip tu 
gali turėti tai, ko neturi karalius? Aš galiu. 
— Bet šitas karalius nerašė blogų eilėraščiu, 
nedainavo ir nebuvo žiaurus — jis neliepė 
suimti baso žmogaus, o tiktai žiūrėjo į jį ii 
šypsojosi taip, jog visi, kas regėjo, kartojo 
tarpe savęs ir skelbė vėliau nemačiusiems, 
koks geras yra valdovas, kaip jis rūpinasi 
savo valdiniais. Nes ir tokią valanda, 
kada kiekvienas kaimietis, net piemuo, pa
lieka rūpesčius kitiems, o pats džiaugiasi ir 
temato tiktai savo mylimąją, karalius pastebi 
ir savo vargingiausią žmogų, kuris išdrįso 
basas stovėti šviesiojo akyse.

O tas žmogus, tas basasis? Jam buvo nusi
bodęs didysis reginys ir jis prasiskynė kelią 
atgal. Kaip buvo papiktinti žmonės! Dau
giau nūnai kada jis paliko jiems laisvą vie
tą, negu tada, kai jis grūdosi — kaip jis drįso 
pasitraukti pirmiau negu karalius! — Ir nie-

Paskui jis keikė tą, kas buvo pastatęs 
miestą, nes atrodė, kad nebus galo važiavi
mui, netikėtos gatvės atsiverdavo, staiga 
išdygdavo nauji vartai ir žmonių buvo tiek 
daug, kad karalius galvojo: — Mes seniai 
nebekariavome.

Jis taip buvo netekęs vilties kada nors 
baigti šią kančių kelionę, jog stačiai netikėjo, 
kad tai savo rūmus privažiavo. Tačiau ir 
dabar, nors jis raminosi, kad tuojau bus 
gerai — reikėjo gi užlipti viršun. Ir pasirodė, 
kad koja, apsipratusi prie sėdėjimo, einant 
gelte gėlė. — Jūsų laimė, kad esate mirę, —- 
galvojo jis apie tuos, kurie buvo pastatę 
šiuos išgarsintus rūmus ir iškilmingus laiptus. 
Jie buvo meno pažiba, taip rašė knygos ir 
kalbėjo lankytojai, bet karalius žinojo tik 
tiek, kad jie yra begaliniai, ir norėjo atsi
sėsti ant kiekvieno spyrio, tačiau tiktai žen
gė, žengė laikydamas savo žmonos ranką, o 
jinai ėjo lengva kaip niekas.

Ne, ne — niekuomet tai nesibaigs — dabar 
štai jie turėjo stovėti balkone, kad žmonės 
matytų ir matytų, kad nė vienas nebūtų nu
skriaustas — jis stovėjo ir šypsojosi taip, kad 
jo šypsena būtų galima užmatyti iš toliausia.

Ir tuomet jis pamatė kažiką, kas jį nukrėtė 
šiurpu: į patį žiūrovų priekį grūdosi žmo
gus. Jis buvo stiprus, nes kur jis pakišo petį, 
jam traukėsi iš tako, o sargyba negalėjo jam 
nieko daryti, jis neturėjo jokių nedorų kėslų, 
jis tiktai norėjo aiškiai matyti savo karalių 
— tokia buvo žmonių valia ir laimė šian
dieną. Ir dabar jis stovėjo sau pačioje pirmoje

Lietuviy taupymo ir paskolos draugijos (Liberty Federal Savings and Loan Association) Philadelphia, Pa., naujy Pata ™ 
atidarymo vaizdas; lankytojams įteikiamos dovanėlės atminimui; gale stalo stovi to banko prezidentas Čeledinas su 
žmona; atidarymo iškilmėse atsilankė apie 7000 žmoniy. Bankas veikia jau 52 mėty ir valdo virš 12 milijony kapita°-

Opening of the new offices of Liberty Federal Savings and Loan Association, Philadelphia, Pa. The firm has been 
in business 52 yrs. and commands a capital of 12 million. President Čeledinas and wife can be seen at far end of tabe.
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Lietuviy taupymo ir paskolos banko Philadelphijoje, Pa., vidus.
Interior of the Liberty Federal Savings and Loan Association bank, Philadelphia, Pa.
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kas nežinojo, kaip išsigando kai a ms, 
žmogus nuėjo — jis iškėlė ranką, jis u 
besušunkąs: - Palauk! Palauk mano rauge. 
Tu padaryk man kelią, aš eisiu paskui tave. 
Tu pasidalinsi su manim pluta, kūną e e 
laikai delne, ir aš tau padėsiu dirbti vis ą, 
ką tu dirbi - tiktai pirmiau, leisk, as nusiau- 
s.u savo batus. — Karalius nesusuko, ir jo 
ranka paliko iškelta kaip sveikinimas, ir 
žmonės valiavo dar labiau, bet jis nenustojo 
galvoti, savo mintyje jis bėgo paskui zloP 4 
žmogeli, gatvės akmenys buvo maloniai vė
sūs, ir jo kojos plėtėsi iš džiaugsmo — jos 
buvo laisvos. Jis bėgo paskui žmogeli, jie 
suko j laukus - viskas žaliavo, mažasis kojos 
pirštas gijo nuo vieno prisilietimo tos žoles 
- jis pasivijo žmogų, ir jie abu trauke tolyn, 
neats.sukdami į miestą, keliavo apdulkėję n 
basi. Basi. ,

Tuo metu karaliui buvo pasakyta, kad da
bar, pagal ceremonijų ritualą jis turi pasi
traukti nuo balkono - miniai užteko matyti 
jo veidą - dabar jie gali eiti draskyti avino 
šlaunis, gerti vyną iš taurių, dubenių ir rieš
kučių - nūnai karalius ir jo žmona priklausė 

dvarui, kilmingieji taipgi norėjo savo dalies 
grobio. Grojo muzika gražiausioji ir švelni, 
degė šviesos, švitėjo salė grindimis ir veidro
džiais, ir visi dvariškiai švitėjo dar daugiau. 
Ir karalius turėjo šokti, kad kiti turėtų teisę.

Jis taip padūkusiai suko savo jauną žmoną, 
jog ji būtų užsimušusi, jei išslystų iš jo rankų 
— ir šokdamas jis galvojo, kad pradės karą 
su jos tėvu. Jis norėjo kariauti, jis galėjo muš
tis net su savo broliu, jeigu turėtų toki, arba 
su karaliumi, kurio vardo iki šiol nėra gir
dėjęs. Jis galėjo, tačiau kažikas ji tramdė — 
ir tai buvo nuostabu ir labiau galėjo visus 
nubausti ir nustebinti — jis galvojo: - Palau
kite ,aš išeisiu. Aš paliksiu šia niekingą vietą, 
kurioje aš esu mažiausia laisvas. Aš išeisiu, 
aš keliausiu, kur noriu, juk nė karaliaus akys 
neišneša, kiek plati yra žemė. Ir aš eisiu 
basas.

Taip jis ramino save per visas tolimesnes 
ceremonijas, o jų buvo ir buvo. Jis turėjo 
priimti sveikinimus — svetimų valstybių at
stovai ir savieji pataikūnai supo ji, o kara
lius turėjo tiktai pasiduoti ir daryti, kaip 
tiko šiam momentui. Bet jis galvojo? — Tai 

paskutinis kartas, aš tuojau išeisiu. —
Žinoma, jis galėjo išeiti nelaukdamas šven

tės galo, galėjo, bet kur jūs matėte nemanda
gų karalių? Nedorą, žiaurų — taip, bet ne
mandagų? — Ir jis iškentėjo viską.

Pagaliau jis buvo nurengiamas iš savo 
puošnių apdarų. Nors dabar jis norėjo pir
miausia pakišti koją, kad nuautų, tačiau tada 
jam buvo atsagstomas mundyras — ir jis ne- 
s priešino, viskas vyko, kaip reikėjo.

Niekas ir nematė, kaip jis atsiduso, kai 
batai buvo nuimti — ir niekam to nereikėjo 
matyti. Kas gi buvo? Viskas kaip dera — jau
noji karalienė vėlei turėjo dailiausią nosį, 
jos akys buvo du mėlyni brangūs akmenys, 
du mėlyni kalnų ežerai — dvi mėlynos gė
lės, jos ranka liekna ir skaidri, kaip spindu
lys. Ji buvo galingo karaliaus duktė. — Viską 
pastebėjo jaunas karalius, viską Įvertino, ir 
buvo laimingas.

Taip buvo ir tolimesnes dienas, kad viskas 
grižo savo vieton — ir tikėsimės, kad karalius 
visiškai užmiršo savo neišmintingą norą pa
likti rūmus ir sostą ir iškeliauti. Ir dar kaip 
— atleiskite jam už toki pagalvojimą — basas.
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V. Kutkevičius, Sault-Ste-Marie, Ont., Cana
da, "Liet. Dieny" skaitytojas, ilgą laiką 
tarnavęs prancūzę svetimšaliy legione Indo
kinijoje, neseniai atvykęs į Kanadą.

V. Kutkevičius, ex-soldier in the French 
Foreign Legion, now a resident of Sault- 
Ste-Marie, Canada.

"LIETUVIŲ TAUTOS KELIO" II DALIS, 
parašyta prof. M. Biržiškos, jau išėjo iš 
spaudos. Galima įsigyti "Lietuviy Dieny" 
Leidykloje, 9204 S. Broadway, Los Angeles 
3, Calif., pas knygy platintojus ir beveik 
visy laikraščiy administracijose. Knygos 
kaina $3.00. Pirmoji dalis jau beveik iš
sekusi; dar galima įsigyti ją pas kaikuriuos 
platintojus.

M. Akstinienė, E. Liolienė ir O. Gureckienė, "LD" skaitytojos Brockton, Mass., pakuoja 
siuntinius vargstantiems lietuviams Europoje.

M. Akstinienė, E. Liolienė and O. Gureckienė, "Lithuanian Days" subscribers from 
Brockton, Mass., pack gifts for refugees in Europe.

KA VEIKIA SKAITYTOJAI
— Salomėja Pundžiuvienė, Toronto, Ont., 

Kanada, atostogaudama Los Angeles mies
te, lankėsi LD redakcijoje. Grįždama namo 
žadėjo pasukti per pietinius steitus ir 
pasiekti dar ir Floridą.

— O. Kažėtaitė, Brockton, Mass., pre
kybininkė ir kat. organizacijy veikėja, iš
rinkta Kat. Fed. vicepirmininke.

— Dr. J. P. Kvaraciejus, Brockton, Mass., 
LD garbės pernumeratorius, suruošė vasa
rio mėn. šauny pobūvį savo bute pa
gerbti savo tėvelius Antaniną ir Klemansą 
Kvaraciejus jy 50 mėty vedybinio gyveni
mo sukakties proga.

— L. Lašas, Los Angeles, Calif., Kultu 
rinio Sambūrio susirinkime l3.15> skaitė 
paskaitą apie gyvybę ir evoliuciją.

— O. Gureckienė, Brockton, Mass., šv. 
Kazimiero bažnyčios statybai surinko $2500

—- E. Liolienė, Brockton, Mass., preky
bininkė, ne tik nuoširdi tremtiniy rėmėja 
Europoje, bet ir sumani šv. Kazimiero 
bažnyčios fondui pobūviy organizatorė.

— M. Akstinienė, Brockton, Mass., buvo 
išvykusi į New Yorką aplankyti savo sū
naus. Grįžusi vėl įsijungė į kolonijos lie- 
tuviy veiklą.

— Potras ir Marija Conrad, Chicago, Illi, 
mieste, apsilankė LD redakcijoje ir užsi- 
atostogavo pas savo dukterį Long Beach, 
Calif., apsilankė LD redakcijoje ir užsi
sakė LD 3 metams. P. Conrad yra žinomas 
tofografas Chicagoje.

NAUJOS KNYGOS
Ignas Šeinius, RAUDONASIS TVANAS, 

New York, 1953 m. Išleido Talka, 328 psl.
Antanas Škėma, ŠVENTOJI INGA. Išleido 

TERRA, 748 W. 33rd St., Chicago 16, III. 
226 psl.

Birutė Pukelevičiūtė, METŪGĖS, eil. Iš
leido BALTIJA, 1622 Bloor St. West, To
ronto, Ont. Canada. 96 psl.

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS, rašytojo 
70 mėty sukaktis. Išleido Chicagos Lietu- 
viy Literatūros Draugija, 1953 m. 188 psl.

Adomas Mickevičius, KONRADAS VA
LENRODAS. Vertė V. Mykolaitis-Putinas, 
iš.eido GABIJA, 355 Union Avė., Brook- 
!yn 11, N. Y. 108 psl. Kaina 1.50 dol.

A. J. Jacobsen (Jokūbaitis) su žmona, Boston, Mass. Jis yra senosios kartos Amerikos 
lietuviy poetas-rašytojas, LD bendradarbis ir platintojas.

A. J. Jacobsen and Mrs. Jacobsen, Boston, Mass. He is a writer and contributor to 
"Lithuanian Days".

— A. Audronis, Los Angeles, Calif., re
žisuoja veikalą "Pasaulio Lietuviy Suva
žiavimas" specialiai ALB Los Angeles sky
riaus steigiamam susirinkimui, kuris įvyks 
balandžio 19 d. šv. Kazimiero par. salėje.

Skaitykite ir platinkite 
Plačiai Amerikoje skaitomą laikraštį 

"Darbininką".

DARBININKAS
Išeina du kartus savaitėje aštuoniuose di
deliuose puslapiuose, gausiai iliustruotas 
paskutiniy dieny politikos ir lietuviy vi
suomeninio gyvenimo paveikslais.
"Darbininką" leidžia Tėvai Pranciškonai 

Redaguoja redakcinė komisija 
Prenumeratos kaina metams:

JAV - $5.00, Brooklyne, Kanadoje ir už
sienyje - $5.50. Pusmečiui - $3.00.

ADRESAS:
Darbininkas

680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

LAIŠKAI LIETUVIAMS
yra vienintelis žurnalas, kurs visiems su
prantamu būdu tautiškoje dvasioje nagri
nėja svarbiausias religines ir moralines 
problemas.

Daug dėmesio kreipia į šeimos ir jau
nimo klausimus. Rašo apie krikščioniškąjį 
meną, duodamas gražiy klasišky iliustra- 
cijy. Supažindina skaitytojus ir su kity 
tikyby pagrindais, kiekviename numeryje 
rašydamas apie kokią nors labiau papli
tusią sektą.

Šių dieny žmogui, negalinčiam daug 
laiko skirti religinėms bei moralinėms stu
dijoms ir vis dėlto norinčiam susipažinti 
su svarbiausiomis problemomis, "Laiškai 
Lietuviams" bus geriausias mokytojas ir 
vadovas.

Metinė prenumerata - $2.00

ADRESAS:
"Laiškai Lietuviams"

5541 S. Paulina St., Chicago 36, III.

O ■«> (>-W- O-«»()-«■»( )-K

— J. Bertulis, Los Angeles, Calif., LD 
bendradarbis, Kultūrinio Sambūrio balan
džio mėn. susirinkime padarys pranešimą 
iš lietuviy muzikos.

Dalia-Marija Keblinskaitė, jauniausia 
skaitytoja iš Brockton, Mass. ,

Dalia-Marija Keblinskaitė, youngest 
thuanian Days" subscriber, Brockton, ass



Milwaukee^, 1952 m. ^kurioje tarp kitV tautybę dalyvavo ir lietuviai. Prie lietuviV stalo stovi V. TolmaSenė su dukrele Kristina, V.

Plečkaitis ir V. Balčiūnas.

The Lithuanian American Community
By WALTER M. CHASE, Hartford, Conn.

Since the enthusiastic assemblage of about 700 American- 
Lithuanian civic leaders, men and women, at the Hotel Statlei in 
New York City on Nov. 18th, 1951, almost a year and a half has 
elapsed. On that memorable day of highlighted enthusiasm the 
decision was made by that assembly of American-Lithuanian civ ,c 
leaders to establish the Lithuanian American Community of the 
United States of America, and to seek to attain unity of American 
Lithuanians and thereby strengthen their national and cultural 
life in America.

donai Committee of nine members by that assembly immediately 
"ent to work. They wrote a statute or by-laws for the Lithuanian- 
American Community of USA., set up procedures to govern and 
djrect cultural and educational activities, and defined the rights 
aiK‘ duties of the members of this new organization incorporated 
under the laws of the State of Connecticut. Thus the new organiza- 

1011 became legally and factually established.
The executive members of the Temporary Organizational Com- 

Rdp6’ un^er the guidance of their able Chairman, Msgr. Jonas 
‘Ukunas, completed their organizational work in a minimum of 

nne. It was not an easy task to achieve such a tremendous job while 
y^r].ineni^ers the Committee resided far apart, between New 

Ork and Chicago; frequent meetings of the Committee were im
possible because of the distances separating the members; all deli
neations, exchange of views, discussions and many decisions had 

)e made by correspondence; however, despite the difficulties 

the task was accomplished. The Lithuanian American Community 
of the USA became a reality, a living and constantly growing new 
organization with many of its locals and districts already organized 
in many parts of our vast country.

This new organization is long overdue, we need it badly. I 
believe that most readers will agree with me on this issue. It is true 
that we have many societies, clubs and organizations all over the 
country; however, most of our societies and clubs are either poli
tical. ideological, benevolent or religious in character and purpose, 
their objectives are limited and specific; they are small and weak 
entities unable to attract most of our people, unable to undertake 
a spontaneous movement to unite our people in a common action or 
to take such responsibilities necessary to unite our people and 
strengthen their national and cultural life in America.

We are conscious of our responsibilities and obligations to our 
country as American citizens, we want and must take more ardent 
participation in every American community, in educational and 
cultural affairs and activities, in order to serve our country and our 
local communities much better than formerly; we therefore need 
such an organization as the Lithuanian American Communitv of 
USA, not only for representation of our people, but for many other 
noble purposes, patricularly for organizing our people within the 
Lithuanian American Community of USA.

We must not forget that we live in tumultous times, that poli
tical immorality at home and abroad exists and that we should 
combat it by well-organized educational and cultural means. We
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\N. M. Chase, member of the Lithuanian - American 
Community, Org. Committee, Hartford, Conn., (See his 
article on Page 17.)
W. AA. Chase, Hartford, Conn., Amerikos Liet. Bendruo
menės Laik. Org. Komiteto narys. Žiūr. jo str. 17 psi.

are in accord with our President, Gen. 
Dwight D. Eisenhower, on this important 
issue; therefore we must not neglect or shrink 
from our civic duties and responsibilities, 
particularly in pursuance of a just peace and 
order in the world, based upon freedom and 
independance of all civilized nations.

American Lithuanians must do the utmost 
to help Lithuania to regain its political and 
cultural freedom and independence. We have 
helped our mother country in the past to 
secure her independence, we should help 
her now to free herself from the bondage 
of Russian imperialism and communism. 
These and many other noble objectives of 
our people necessitated and precipitated 
formation of a new organization—the Lithua

nian American Community of USA. The lead
ers of many Lithuanian American commun
ities who came from many States into that 
great assembly in New York on Nov. 18th, 
1951, had in their minds and hearts these 
noble objectives which have since been in
corporated into the Statute of the Lithuanian 
American Community of USA. I therefore 
urge you all to join this new organization, 
to adhere to its noble ideals and objectives, 
if you desire to help strengthen American- 
Lithuanian cultural life in America and save
guard our democracy, and restore independ
ence to Lithuania.

The unprecedented crisis of the Lithua
nian nation compels us to unite, to fight 
Russian imperialism and communism with 
all our might! We are aware of the danger 
of Russian imperialism and communism to 
our democracy, to the freedom of all civi
lized nations and particularly to Lithuania, 
a small but very old and brave nation strug
gling for survival in this unprecedented cri
sis in its history. One of our great Presidents, 
Abraham Lincoln, has said: ” United we 
shall stand, divided we shall fall.” That 
great statement indicates the meaning and 
importance of the unity we need in our 
national crisis. We must be united and strong 
if we want to survive as a nation. We believe 
that we can attain our national unity and 
strength through the Lithuanian American 
Community of the United States of America.

J. Boley, long-time chairman of the Supreme Council of 
the Knights of Lithuania, New York, N. Y. (See his artic'e 
on Page 19.)

J. Boley, New York, N. Y. ilgametis Lietuvos Vyčiu 
Centro Valdybos pirm., aktyviai besireiškiąs lietuviu vei
kime. Žiūr. jo str. 19 psl.

»0i

Dr. AA. Colney, Waterbury, Conn., žymus lietuviy veikėjas ir didelis liet, tremtiniu rėmėjas Vokietijoj, Pries 
metus Velykę sekmadienį atvykęs į Ameriką.

Dr. AA. Colney, long a resident of the U.S. (51 yrs.) and active in Lithuanian affairs, Waterbury, Conn.
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IDEALS DON'T DIE
THE 40TH ANNIVERSARY OF THE 
KNIGHTS OF LITHUANIA 
ORGANIZATION

By Joseph Boley, New York, N. Y.

On April 27, 1913, in Lawrence, Mass., a 
small group of individuals gathered in con
vention and formed a new social organ, 
which several months later received the 
proud name of Knights of Lithuania. Hope
ful and determined though they must have 
been, this band of Lithuanian pioneers could 
hardly have forseen the increasing import
ance their organization would assume with 
each passing decade. They too must have 
been assaulted by the usual skeptics both 
within and outside the organization who 
were certain that a venture founded, as it 
were, on nothing more substantial than an 
ideal has little chance of surviving after the 
novelty has worn off.

Until the founding of the Knights of Li
thuania the motives for organizing the Li
thuanian community seem to have been more 
’’practical.” It was for the purpose of helping 
one another in sickness and misfortune that 
hundreds of St. Casimir’s, St. Ann’s, St. And
rew’s and other societies sprang into exist
ence. The big Susivienijimas was but a more 
solid and better organized benefit society 
on a national basis.

But the Knights were founded with no 
personal ’’benefits” in mind. The intended 
beneficiaries were the Lithuanian people as 
a whole. A two-fold ideal dominated the 
thinking behind the new organization: pre
servation of their faith and preservation of 
their nationality. Nothing else seemed to 
matter.

According to the stories told by the old 
members, those early days were not without 
strain and difficulties. The battle for their 
faith was real, for the ’’free-thinkers” of that 
period were an uncouth and hardy lot who 
on some occasions employed fisticuffs to 
prevent the youth from joining this new 
Catholic organization. But the militancy of 
the Knights found immediate acceptance in 
dozens of Lithuanian communities, and with 
enthusiastic lecturers-organizers touring from 
parish to parish, the eastern half of the 
country was soon dotted with active K. of 
L councils.

Time and world events have changed the 
complexion of the organization, but they 
law not changed its heart and its meaning.

ere in the early days the majority of the 
members were recent immigrants from Li- 

uania, in recent years the overwhelming 
majority of the membership is American- 

m youth. In some cases we find second 
the^K^011 ^meric^lls proudly dispalyhig 

?lr L- membership cards. And it is 
dm memcership in name only. They are 
hasW11?g same indomitable spirit that 
y characterized the organization during 

in b 1 a 40 Tears. They are still fighting, not 
tbn £nC t? . and combats, to be sure, for 
coni [eeThmkers” of old seem to have be- 
weiantag°uistic or more cultured. The 
serwc ° has shifted to the pre-

1011 °ur nationality. The last half

Prel. J. Balkonas, Maspeth, N. Y., Amerikos Lietuviy Bendruomenės organizacinio komiteto pirmininkas, švenčiąs savo 
50 mėty amžiaus sukaktį.

Monsignor J. Balkonas, organizational committee chairman for the Lithuanian-American Community, celebrates 
his 50th birthday anniversary, Maspeth, N. Y. V. Maželio foto

dozen years have Seen the development of 
a very potent weapon in behalf of the Li
thuanian cause. This weapon is the Lithua
nian Affairs Committee, which in a well- 
organized way has been working ceaseless
ly against all Communist inspired smears and 
all misinformation found in the U. S. press, 
radio, legislative assemblies or emanating 
from speakers’ platforms. Tens of thousands 
of letters have gone out from these vigilant 

committees in their quiet, efficient manner, 
enrolling thousands of new friends for the 
cause of Lithuania’s freedom. Seeing the 
priceless work done in this single sphere of 
influencing public opinion, one is inclined 
to agree that perhaps it is Providence itself 
that has guided those visionaries of 40 years 
ago to planting the seed that is now bearing 
such wonderful fruit in our people's hour of 
need.
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The K. of L. members are the most sought- 
after workers by every parish and every 
society because of their experience and train
ing which they receive in the organization. 
Their well-tested qualifications in leader
ship are soon found to be an invaluable as
set even outside the organization. They are 
proud of their origin and their ancient herit
age, for they are frequently reminded of 
their glorious past, more so than perhaps in 
any other Lithuanian organization.

The 40 intervening years since the first 

Lithuanian choir, Windsor, Ont., Canada. P. Sinkevičius (center) is choirmaster.
Windsor, Ont,, Canada, lietuviy choras su vadovu P. Sinkevičium vidury. V. Leparsko foto

The Stasys Šimkus Choir, Los Angeles, Calif. Choirma ster is J. Bertulis, relieving V. Baltrušaitis who is now in 
Chicago, III.
St. Šimkaus vardo lietuviy choras, Los Angeles, Calif., su savo vadovu V. Baltrušaičiu, neseniai išsikėlusiu j Chicago, III. 
Dabar chorui vadovauja muz. J. Bertulis. P. Gasparaičio foto

convention have proved the soundness and 
durability of the original aims and purposes 
of the Knights of Lithuania. They make us 
reflect that, as in the life of an individual, 
so in the life of an organization, a worth
while ideal is of greater permanence than 
material gains and objectives that motivate 
our actions so frequently.

It is the wish of the Lithuanian community 
that the Knights continue to keep their 
escutcheon bright and untarnished in the 
years ahead.

John Jeannette, contributor to "The Windsor Daily Star" 
and announcer for the local Lithuanian radio program 
over CBC, Windsor, Ont., Canada.

John Jeannette, kanadietis radijo pranešėjas ir "The 
Windsor Dai.y Star" bendradarbis, vadovaująs lietuviš
kiems radijo pusvalandžiams per CBC radijo stotį, Wind
sor, Ont., Canada.

STATEMENT BY SECRETARY OF 
STATE DULLES FOR LITHUANIAN 
AND ESTONIAN NATIONAL DAYS

“35 years ago the Lithuanian and Estonian 
nations won their independence, only to fall 
victim later to a ruthless Soviet imperialism. 
Deeply conscious of the suffering that the 
Baltic peoples are now enduring, I take this 
occasion to send warm greetings and best 
wishes to the Estonians, Latvians and Li
thuanians.

“This year has special significance to Li
thuania, as the 700th anniversary of the 
Lithuanian State. 700 years ago Mindaugas 
was crowned the first King of Lithuania.

“In refusing to recognize the incorporation 
of the Baltic States into the Soviet Union, 
the Government of the United States has 
expressed the conviction of the American 
people that justice and law must govern the 
relations between the nations, great and 
small.

“It is not the number of people nor area 
and wealth which make nations great. Rather 
it is their spiritual and moral strength an 
their love of freedom and liberty. These 
qualities have carried your nation over many 
difficulties in the past. I am confident tha 
they will also carry you, with the help d 
God, over the present period of oppressmn 
to a new day of freedom.”

(Released Feb. 16, 1953, on the occasion 
of commemoration of Lithuania’s Indepe'1 
ence Day.)
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LITHUANIANS MAKE NEWS
The ’’Australian Ring Digest’’ 

had tor its cover a photo of Li
thuanian Boxer Pranas Minkus, 
one of Melbourne’s most promis
ing middleweight contenders in 
Australian ring competition. He 
is managed by A. Palmer.

The U.S. Congress set aside an 
hour from their deliberations and 
marked Lithuania’s 35th Inde
pendence Day celebration (Feb. 

, 16). E.ght Senators and 19 Con
gressmen gave speeches on the 
occasion.

The Batlic Institute met in 
conference in Bonn, Germany, in 
January and elected Latvian His- 
tor.an oturms Rector and Lithua
nian A. Maceina Vice - Rector. 
The Baltic Institute is an acade
mic organization comprised of 
Lithuanian, Latvian and Estoni
an scholars doing research in his
tory, languages, literature and 
geography.

Povilas Vaitonis, Canadian-Li
thuanian chess champion, earned 
himself the title of Master in a 
match in Ontario (1953).

The Lithuanian Writers’ Socie
ty, headed by Chairman V. Ra
monas, Secretary Povilas Gau
dys, and Members Stasys Tarau
tais and Gražina Tulauskaitė, 
in unanimous decision awarded 
the Young People’s Literary Prize 
(3100.00) to Petronėlė Orintaitė 
for her collection of short stories, 
Viltrakių Vaikai.

A special committee of the Li
thuanian Journalists’ Society an
nounced that the following jour
nalists were elected to office 
(Jan. 9) - Central Committee 
Members (New York, N. Y.): A. 
Šalčius, S. Narkeliūnaite, V. Ras
tenis D. Penikas and A. Merke- 
ls, Revisory Committee Mem
bers (Chicago, Ill.); J. Prunskis,

• Smogą and G. Galva; Hono- 
la’y Court Members (Los An- 
£ees’ Calif.); M. Biržiška, V. 
M’umpa and J. Vitėnas.

p/.y^cia^s °f the Government of 
„He honored the 150th anniver- 
.„X0 rthe death °f 1^nas D°- 
nn ' a’ Lithuanian scientist, who 
C7?-' /°i Lhile as an exile from

ns -dominated Lithuania and 
trv’ ni\1C 1 to advance that coun
it,•_s educational system. He was

Santiago University 
(lsc°verer of several metals.

Mazalaite was awarded 
e’rize in Belles-Lettres ($500.

the Lithuanian Writers’

Society for her book of legends, 
Gintariniai Vartai (Jan. 22).

Artist E. Kulvietis exhibited his 
canvases for the fourth time in 
Columbia, South America.

Irena Jasevičienė, M.D., has 
been given a professorship at 
the State University in Colum
bus, Ohio. She will teach medi
cine.

T. Bubuškinaitė, Lithuanian 
ballerina, has two schools of bal
let, one in Boston and another 
in Worcester, Mass. She is also 
instructress at the Plymouth Art 
Institute.

Eugenija Gurskis, M. D., is 
head of a Lithuanian cultural 
society at the International In
stitute, Detroit, Mich.

A. Valeišaitė and Grigaliūnaitė 
have a school of modern dance 
in Chicago, Ill.

Pope Pius XII decorated Li
thuanian Priest S. Petraitis, staff 
member of the Vatican organ 
L’Osservatore Romano, with a 
medal and scroll for his services 
as administrator.

The first Lithuanian doctor in 
New York, Karolius Kurčius, ar

S. Lozoraitis, Lithuanian minister to Italy (third from left, seated), with wife and 
friends, on the occasion of his 30th wedding anniversary, Rome, Italy.
Min. St. Lozoraitis su žmona artimyjy rately savo vedybinio gyvenimo 30 mėty sukak
ties proga vasario 11 d. Romoje. Sėdi iš kairės dešinėn: min. S. Girdvainis, P. Klimas Jr., 
min. S. Lozoraitis; stovi: S. Lozoraitis Jr., B. Klimienė, V. Lozoraitienė ir K. Lozoraitis.

Mirga Žadeikyte, daughter of the Lithuanian Minister at Washington, D. C., attend
ing President Eisenhower's inauguration.
Mirga Žadeikytė, Lietuvos ministerio Washingtone duktė, dalyvavusi prezidento Eisen- 
howerio inauguracijos pokyly Washingtone.

rived there in 1653. He taught 
Latin and then practiced medi
cine. This year marks the 300th 
anniversary of his coming.

The President of Venezuela 
presented diplomas to graduat
ing Lithuam n nuns R. Stankute 
and R. Malskytė, at Caracas.

A distinguished citizen of Am
sterdam, Holland, C. W. Billing, 
is studying the Lithuanian lan
guage in order to capture its 
mellifluousness.

The Eita Bulletin is now be
ing printed in the German lan
guage. Under the name of Elta- 
Presse Dienst, it is circulated 
among international news-gath
ering services, and reports events 
touch ng Lithuania and the Balt
ic countries.

Prof. Dr. Z. Ivinskis, a dis
tinguished historian, is now stu
dying the archives of the Vatican 
and collecting from the Vati
can’s records previously un
known facts on the history of 
Lithuania.

Dr. J. Piktinas, former presi
dent of “Ateitis students As
sociation and a member of Pax 
Romana s Directing Committee, 
is now on the faculty of the 
Psychology Department of Det
roit University.
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LITHUANIAN AFFAIRS
IN THE U. S. PRESS
Los Angeles Examiner (Feb. 8). Article by Karl von 

Wiegand on Korean policy. "Eisenhower's bold and long- 
overdue repudation of the Yalta and Potsdam secret 
agreements is widely acclaimed. / If this repudiation 
includes Roosevelt's and Churchill's tacit ceding to Rus
sia of the Baltic republics of Lithuania, Latvia and Esto
nia, a member of one of the exiled governments tells 
me it will inspire new hope in what remains of the 
original populations of these countries."

The Bayonne Times, Bayonne, N. J. (Feb. 16). Editorial 
on Lithuania's 35th anniversary. "The masters of Soviet 
Russia believe they have obliterated the Lithuanian 
people, but on this 35th anniversary of Lithuanian inde
pendence the people of the world know it is not so."

Springfield Daily News, Springfield, Mass. (Feb. 16). 
Article marking Lithuania's 35th anniversary of inde
pendence. "Lithuania, free in the 13th century but en
slaved in the 20th, teaches the world the bitter lesson 
that liberty is not part of progress which does not re
cognize justice."

Detroit News (Feb. 16). Article by John J. Najduch on 
a Lithuanian rally. "With one-sixth of Lithuania's popu
lation murdered or sent to forced labor camps in Siberia, 
the local Lithuanian community appealed to the United 
States Senate to ratify the Genocide Convention and 
press charges of mass murder against the Soviet Union 
before the United Nations."

New York Journal-American (Feb. 19). Article "Soviets 

Tighten Grip in Europe," by Karl H. von Wiegand. Men
tions deportations in Lithuania, Latvia and Estonia.

The Boston Sunday Globe (Feb. 1). Photo of Lithuanian 
DP tots Gera Karosas and Bertha Paukštys.

The New York Times (Feb. 16). Item: "Governor Dewey 
declared today that the people of the Baltic Republics 
of Latvia, Lithuania and Estonia 'must regain their free
dom.' "

Norwood Tribune, Norwood, Mass. (Feb. 12). An
nouncement of Lithuanian Day by Norwood Board of 
Selectmen.

The New York Times (Feb. 16). Article on Lithuania's 
anniversary as an independent nation.

New York Journal-American (Feb. 19). Article "Mass 
Race Murder An Old Russian Policy", by John H. Mar
tin. "The Baltic states now are being colonized by 
native Russians who have taken over all responsible 
posts. The Balts have been reduced to serfdom, are los
ing their cultural identity. It is only a matter of time 
before they will cease to exist behind the iron curtain."

The Catholic Standard and Times, Philadelphia, Pa. 
(Jan. 16). Article on Red persecution of 161 Bishops, in
cluding Latvians, Lithuanians and Estonians.

The Evening Sentinel, Ansonia, Conn. (Feb. 17). Tri
bute to Lithuania by Connecticut Senators Bush and Pur- 
tell on the 35th anniversary of her independence.

Boston Post (Feb. 16). Announcement of Lithuanian 
Independece Day.

(Courtesy of the Lithuanian Affairs Committee of the 
Knights of Lithuania. — The Editors welcome readers 
and others to send in press clippings on Lithuanian 
subjects.)

Former Choirmaster A. Skridulis (center) and members of St. Casimir's Lithuanian Parish Choir, Los Angeles, Calif. A. Skridulis is now with Our Lady of Wilna Parish in Chicago, 
Los Angeles, Calif., šv. Kazimiero parapijos choras su vadovu A. Skriduliu (vidury), prieš jam išvykstant į Chicago, III., Aušros Varty parapijon toms pačioms pareigoms.

P. Gasparaičio foto
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JOSEPH J. GRISH
Licensed Real Estate Broker 

and Insurance Agent
Notary Public

Income Tax Service
630 East Colorado Street 

Glendale 5, Calif.
Telefonai:

Res.: Citrus 4-1380
Bus.: Citrus 3-8162

Kam Nepriklausoma Lietuva yra tikslas, 
tas skaito

Nepriklausoma Lietuva
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ leidžia 
Kanados Lietuvių Centro Taryba, apjun
gianti Įvairių politinių pažiūrų bei par
tijų ir visokių religinių bei nereliginių 
įsitikinimų lietuvius bendru tikslus Lie
tuvių Tautos progresas ir Lietuvos Ne
priklausomybe.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA spren
džia neišspręstus Lietuvos ateities klau
simus bei aktualias problemas, daugiau
sia rašo apie gyvenimo ir įsikūrimo sąly
gas Kanadoje ir kituose kraštuose.
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS kai
na: Kanadoje $5,00, visoje Amerikoje 
$5.50 ir kitur $6.00.

yVdi'cstis *
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 

7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal, P. Q., Canada

Lietuviams patarnauja jau 25 metus

JONES & HAMROGK
MORTUARY

731 W. WASHINGTON BLVD LOS ANGELES IS

PROSPECT oosi

LIETUVIU RADIJO
PROGRAMOS

Chicago, III.
Sophie Barčus Radio Hours

Chicago - WGES - 1390 kilocycles 
Mo. - Fri. 8:45 - 9:30 A. M.

Sat. - 8:30 - 9:30 A. M.
Mondays (Lietuviškos vakaruškos) 

7:00 - 8:00 P. M.
Sophie Barčus, 7121 So. Rockwell, 

Chicago 29, III. - Tel. 42413

MARGUTIS - Kasdieninė Lietuvių Radijo Programa 
Cicero - Chicago — WHFC — 1450 kilocycles 

Programa kiekvieną vakarą 9:15 vai. 
Ketvirtadieniais dvi programos: 7:C0 ir 9:15 

Sekmadieniais 1:00 p. m. 
Vedėja - Lilija Vanagaitienė

Margutis - 6755 S. Western Ave., Chicago, III. 
Telef. GRovehill 6-2242

The Saltimieras Lithuanian Show 
Chicago WGES - 5000 Watt - 1390 kc 

Monday thru Friday from 8:00 to 8:30 P. M. 
No recordings - Live talent only 

Paul B. Saltimieras, Director 
6801 So. Talman Ave., Chicago 29, III. 

Telephone Financial 0650

Baltimore, Md.
Lithuanian Melody Time

Baltimore, Md. - WBMD - 750 kilocycles 
Sundays 12:30 to 1:00 P. M.

Director :
A. Juškevičius, 4515 Wilmslow Rd., Baltimore, Md.

So. Boston, Mass.
Lietuvių Radio Korp. Programa

Boston, Mass. - WBMS - 1090 kilocycles 
Sundays 12:00 Noon to 0:30 P. M.

Director S. Minkus
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. SO. 80489

Brooklyn, N. Y.
Lithuanian Radio Program

Brooklyn, N. Y. - WWRL - 5000 kilocycles 
Saturdays - 2:00 - 3:00 P. M. 

Joseph Ginkus, Director
495 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. - Tel. EV. 4-9293

Detroit, Mich.
"Baltic Melodies"

Detroit - WJLB - 1400 kilocycles 
Saturdays 8:30 - 9:15 P. M.

Director Helen Rauby 
16926 Pinehurst, Detroit 21, Mich.

Telephone UNiversity 1-1072

"Lithuanian Melodies"
Ann Arbor - WPAG - 1050 kilocycles 

Sundays 3:00 - 3:30 P. M.
Director Ralph Valatka

15756 Lesure Ave., Detroit 27, Mass.
Telephone BRoadway 32224

Hillside, N. J.
Memories of Lithuania

Hillside, N. J. - WEVD - 1330 kilocycles 
Saturdays - 4:45 - 5:30 P. M.

Director Jack J. Stukas
1264 White St., Hillside, N. J. - Tel. WA. 6-3325

Pittsburgh, Pa.
Lithuanian Catholic Hour

Pittsburgh Pa., - WLOA - 1550 kilocycles 
Sundays - 1:30 - 2:00 P. M.

Produced by Knights of Lithuania 
Pittsburgh District 

WLOA, Braddock, P.

Waterbury, Conn.
"Lithuanian Memories" 

Waterbury - WWCO - 1240 kilocycles 
Saturdays - 6:35 to 7:30 P. M. 

Director Dr. M. J. Colney 
148 Grand St., Waterbury, Conn. 
Assistant Director Bronius Dūda

Cleveland, Ohio
CIevelando Lietuvių Radijo Valanda

Cleveland, Ohio - WSRS - 1490 kilocycles 
Programa kiekvieną penktadienį 7 vai. vak. 

Pirm. J. Stempužis, 1152 Dallas Rd., Cleveland 6. Ohio
Telfonas TY. 1-1900.

Programos vedėjas B. Auginąs, 1359 E. 94th St. Cle
veland 3, Ohio, tel. EX. 1-5393.

Reikalų vedėjas V. Rocevičius, 1319 E. 89 St., Cle
veland 6, Ohio, tel. RA. 1-9936.

Los Angeles, Calif.
Lithuanian Melody Hour

KOWL - 1580 kilocycles - Santa Monica, Calif. 
Saturdays - 10:00 - 10:30 A. M.

Direktorius - Bruno Gediminas, 1011 Cole Ave., Holly
wood, Calif., Phone Hillside 0437

Reikalų vedėjas - George Rudelis, 5027 Zelzak St., 
Encino, Calif.

Programos vedėjas Vladas Bakūnas, 922 W. 36th St., 
Los Angeles 7, Calif. Phone Rl 1780.

Be Sure to Renew

Your 1953 Subscription 

Without Delay

GOOD REALTY CO.
]■ J. BAKUS, Lithuanian Real Estate Broker

Multiple Listing Service
4728 So. Normandie Los Angeles 37, Calif.
Office: AXminster 7900 Res.: PLeasant 3-6590

HELEN’S
HOUSE OF BEAUTY

HELEN MOCKUS

PHONE HO. 9-4600

1722 N. WESTERN AVE.

HOI 1 VWOOD 27, CALIF.

LITHUANIAN REALTY CO.
Real Estate — Loans & Insurance

Fire, Automobile <& Other Insurance
CHAS. LUKSIS, Manager

3502 W. Pico Blvd. Phone RE. 8278

f Car & Home Liability <& Fire Insurance Consult

WILLIAM W. SKETRES
^us. Phone - Hillside 6168 Res. Phone - VErmont 8-7526

Tabash Rug & Carpet Co.
Large Selection of Rugs and Carpets 

at Reasonable Prices

Al Tabash,Owner
LITHUANIAN. SPOKEN .

5374 W. Pico Blvd., Los Angeles, Calif. Phone WYoming 2725



lietuviu

DIENOS

LIETUVIS RISTIKAS KAZYS GOLDIKAS, Dayto
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