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Čiurlionietės šoka blezdingėlę Chicagoje koncerto metu. / "Čiurlionis" dancers in Chicago. Pr. Urbučio foto

Ruošiantis Lietuvos Atstatymui
K. MOCKUS

Šiais metais sueina jau dešimtmetis nuo to laiko, kai smurtu 
paremta sovietinė santvarka buvo įvesta Lietuvoje, kai nustojo 
funkcionuoti joje normalus krašto gyvenimas.

Darydami visa, kas įmanoma šiandieninėse aplinkybėse 
kovos už krašto išvadavimą fronte, kartu turime ruoštis ir tam 
atvejui, kai reikės konkrečiai imtis krašto atvadavimo darbo. 
Nėra abejonės, kad pagrindinį vaidmenį krašto atvadavime at- 
1‘ks tie, kurie išsilaikys pačioje Tėvynėje. Jiems priklausys ir 
sprendžiamas žodis dėl tolimesnės ateities Tėvynėje. Tačiau 
emigracijoj esančiai tautos daliai taip pat tenka dideli uždavi
niai. Šiaip ar taip, nežiūrint išsibarstymo ir patekimo daugeliu 
atveju į gana skurdžias aplinkybes, mes kvėpuojame laisvės 
oru ir galime daug ką padaryti. Šiuo metu pagrindiniu savo už
daviniu laikome pasaulio viešosios opinijos nuolatinį veikimą 
mūsų naudai. Tai labai svarbu ir tai turime daryti ir toliau. Tu
rime sugebėti sukaupti lėšas tam svarbiam reikalui. Tačiau tai 
jokiu atveju neviskas. Kai ateis sprendžiamoji valanda, reikės 
galėti ne tik propaganda, bet ir realesne jėga paremti laisvės 
siekimus. Žlugus sovietinei okupacijai, dar iškils krašto laisvei 
panašūs pavojai, kaip jie iškilo 1918-1920 metais. Tat jau laikas 
konkrečiau rengtis, kad netektų tuščiomis rankomis vėl pradėti 
laisvės kovų.

Kai kalbame šiandien apie Nepriklausomybės atsta
tymą, dažnai gal per lengvai įsivaizduojame, kad turės atsistoti 
kažkas, jei ne tolygaus, tai bent panašaus, kaip turėjome prieš 
paskutinį kara. Žinoma, iš esmės šis manymas yra teisingas, ta
čiau kartu reikalingas žymių rezervų. Praeitis niekada negrįžta. 
Išgyventasis laikas nalieka savo atspaudą. Kiekvienas naujas 
laikotarpis turi ir savo naujus reikalavimus. Ne tik mes, ne tik 
sovietų okupuota Europos dalis, bet ir laisvu gyvenimu tebegy

venanti Europos dalis išgyvena didžiulę krizę. Po daugelio 
šimtmečių Europa pirmą kartą yra praradusi vadovaujamą 
rolę pasaulio politikoje. Ir tai įvyko ne del stokos kūrybinės 
dvasios, bet del per didelės nesantaikos Europos tautų tarpe. 
Už tat visi šviesesnieji Europos protai šiandien siekia labiau 
suvienytos Europos. Mes taip pat glaudžiamės į tą Europos 
susivienijimo sąjūdį. Busimosios Europos jungtinės valstybės 
daugiau ar mažiau apribos atskirų kraštų savarankiškumą 
tarptautinės politikos ir militariniais atžvilgiais. Bendros gero
vės vardan ne tik mažosios, bet ir didžiosios valstybės turės 
aukoti savo suverenumo dalį europinio atkutimo sąskaitom Ši
ta linkme vykstąs sąjūdis yra šiandien pajėgesnis, negu jis yra 
buvęs bet kada nors ligi šiol. Tat ir būsimą savo laisvą Tėvynę 
turime vaizduotis demokratine dvasia paremto europinio soli
darumo ir tautų laisvės pagrindais organizuoto vienalyčio 
europinio kūno nariu. Tam naujajam kūnui gerokai dar teks 
pasikamuoti, kol suras iš naujo tuos tvirtuosius dvasinius pa
grindus, kuriais per šimtmečius rėmėsi europiečių kūrybinis 
genijus. Tame sąjūdyje mes neliksime stebėtojais, o turėsime 
būti aktyvūs ir įtakingi jo nariai. Turėsime pasirūpinti, kad ne
išsemiami dvasinio pajėgumo šaltiniai, padėję pagrindus krikš
čioniškajai Europos kultūrai, nauja gaivinančia srove pažadin
tų mus visus naujam taikos, tarpusavio sugyvenimo ir pozity
vios kūrybos periodui.

Kai galvojame apie savo mielo krašto atstatymą, apie su
grįžimą į jį, neturime išleisti išleisti iš akių ir to proceso, kuris 
prieš mūsų norą vis dėlto vyksta mūsų krašte. Ten iš esmės pa
keičiama socialinė struktūra, su didžiausiais nuostoliais vykdo
mi ūkinio gyvenimo pakeitimai. Ryšium su jais gerokai nuken
čia ir mūsų tautinis reikalas, nes vykdomų deportacijų pagalba
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žymi dalis aktyviausio tautinio elemento iš krašto išskiriama, 
o į jo vietą atgabenamama slaviškų kolonistų. Atsistačiusioji 
Lietuva, žinoma, pasirūpins, kad prievarta atgabentieji kolonis
tai ko geričiausiai surastų laimingo sugrįžimo kelius į savo kil
mės vietas. Tai nebus jau toks sunkus klausimas. Daug sunkes
nis klausimas bus, kaip surasti protingus pagrindus įvesti kraš
te normalią teisinę, socialinę ir ūkinę santvarką. Neprotinga 
būtų galvoti, kad atstatysime status quo ante, kaip buvo prieš 
okupaciją. Nelengva tai buvo padaryti 1941 m. po vienerių 
bolševikinės okupacijos metų. Šiuo atveju tai bus visai neįma
noma. Be abejo, teks iš karto šalinti bolševikinę beprotystę, 
bet kartu teks rūpintis, kad tas šalinimas būtų vykdomas pro
tingai. Teks pasirūpinti, kad naujai kuriamoji santvarka ge
riausiai atitiktų socialinio teisingumo ir mūsų laikų statomus 
reikalavimus.

Krašto kultūrinis gyvenimas metai iš metų vis labiau sta
tomas į sovietiškas vėžes. Marksistinė materialistinė pasau
lėžiūra žinomu bolševikiniu brutalumu skiepijama mūsų jau
nojoj kartoj. Visa tai neliks be pėdsakų. Reikia labai rimtai pla
nuoti, kokiu būdų galėsime atgaivinti mūsų jaunuolių apnuo
dytas sielas. Kai kurios kultūrinės sritys, kaip teatras, muzika, 
tapyba seksis greičiau atgavinti. Daug sunkiau bus atstatyti į 
normalias vėžes lietuviškąją mokyklą, ypač bendrąjį lavinimą 
ir auklėjimą. Mokslo lygis mokyklose yra labai smarkiai kritęs. 
Nelengva bus tą lygį vėl pakelti. Krašte likę švietėjai, jei ir iš
silaikys, neturės jokios galimybės planuoti kultūrinio gyvenimo 
atstatymą. Emigracijoje šiuo metu turime nemažai kultūrinin
kų. Tiesa, jie daugumoj įstatyti į nenormalias aplinkybes ir kū
rybiniu atžvilgiu nepakankamai pajėgūs, tačiau jei norime tu
rėti kultūrinio krašto atstatymo planus, turime įgalinti atitin
kamus žmones tuos planus paruošti. Kitaip nepateisinsime 
emigracijo sir nebūsime reikiamai pasiruošę grįžti į krašto at
statymą.

Mus, be abejo, domina busimoji mūsų krašto vidaus poli
tinė santvarka. Neabejojame, kad ji bus demokratinė, tačiau 
nebūtinai ji turės reikštis tomis pačiomis formomis, kokiomis 
reiškėsi anksčiau. Sunku šiandien konkrečiau numatyti krašto 
politinį susitvarkymą, tačiau kai kurie bruožai, galį turėti įta
kos į krašto vidaus struktūros pasikeitimus, jau šiandien galima 
pastebėti. Pagrindinis lietuvio verslas buvo ir, žinoma, liks že
mės ūkis. Lietuvis ūkininkas ir žemės ūkio darbininkas buvo 
pagrindinis ramstis 1918 m. atsistačiusios Nepriklausomos Lie
tuvos. Pačios stambiosios partijos rėmėsi ta visuomenės dali
mi, kuria paprastai vadinome ūkininkais. Sovietai stambesnius 
ūkinikus išgabeno, o kitus pavertė ’’valstiečiais”, likusiais dirb
ti ant asvo žemės, o dabar jau baigia paversti ’’kolūkininkais.” 
Žinoma, mūsų tikslas vėl bus atstatyti pajėgius žemės ūkio vie
netus ir grąžinti žemės darbo meilę bei ją dirbančių žmonių 
kūrybiškumą. Betgi kiekvienu atveju nebeturėsime tų pačių 
ūkininkų, kokius anksčiau turėjome. Atitinkamai teks taikinti 
ir politinių partijų programas arba organizuoti partijas naujais

Lietuvos gamtos romantika. / The romance of Lithuanian landscape.

pagrindais. Šiandien krašte veikiančio j rezistencijoj turės su
bręsti naujų politinių formų bruožai. Emigracijoj esą žmonės 
tiek galės turėti įtakos į krašto ateitį, kiek jie sugebės pagauti 
rezistencijoj išvargusių žmonių nuotaikas ir jas pakreipti kū
rybiniam darbui.

Laukdami Tėvynės Prisikėlimo, visiems tiems klausimams 
negalime būti abejingi. Juos savo protuose ir širdyse nuolat 
turėkime, jais sielokimės. Tokiu būdu liksime arčiau tautos 
kamieno, kenčiančio nuožmiausios okupacijos jungą.

Audra Baltijos pajūry. / The Baltic sea bufetted by a gale.

Netrukus išeis plati naujausios lietuvių 
POEZIJOS ANTALOGIJA

ŽEMĖ
Antologiją redagavo Kazys Bradūnas. Studijinį knygos 
įvadą parašė Juozas Girnius.
ŽEME yra poaistinės ir pobrazdžioninės mūsų poetų 
kartos manifestacinis leidinys.
ŽEMEJE savo brandžiausią kūrybą spausdina: Juozas 
Kėkštas, Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka Niliūnas, Vy
tautas Mačernis ir Henrikas Nagys.
Antologija yra puošnaus ir didelio formato knyga.

Ja leidžia ’’LIETUVIŲ DIENOS”, Los Angeles 
Kiekvieno lietuvio knygų lentynoje šitas leidinys bus 
niekuo nepamainomas.
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PASIKALBĖJIMAS SU PROF. MYKOLU BIRŽIŠKA

—Kaip Tamsta vertini lietuvybės pa
dėtį Amerikoje? Tamstai teko anksčiau 
lankytis Amerikoje; ar didelį skirtumą 
pastebite lietuvybės atžvilgiu?

—Dėl Pietų ar Vidurinės Amerikos 
valstybių, o taip pat dėl Kanados lietu
vių gyvenimo ne ką tegalėčiau pasakyti 
—tą gyvenimą tik kiek iš rašto, iš spaudos 
tepažįstu, taigi tiek, kiek ir kiti, kurie 
ten negyvena. JAV lietuvių gyvenimą, 
tiesa, ne tik iš rašto gaunu pažinti, bet 
ir prieš 19-20 metų betarpiškai su juo 
susiduriau, važinėdamas per mūsų kolo
nijas su pranešimais, kaip mūsų kovoja
ma dėl Vilnius, ir dabar nuo praėjusių 
metų rugsėjo mėn. pabaigos vis labiau 
į jį įeinu. Anuomet apie 40 kolonijų gavau 
pervažiuoti ir labiau-mažiau su žmonė
mis pabendrauti, pasikalbėti, šį bei tą 
iš jų apie amerikinį gyvenimą patirti, kai 
ką ir pats pastebėti, o dabar pavirtus 
tremtiniu-išeiviu, kad ir stipriau tenka 
susirišti su senųjų Amerikos lietuvių gy
venimu, jį stebėti ir juo iš dalies sekti, 
bet daug šiauresniame plote: puspenkto 
mėnesio Devenių Rocklodge fermoje Wa- 
terburio (Connecticut) apylinkėse, apie 
savaitę Pittsburghe (Pennsylvania) pas 
saviškius-viekšniškius Dargius, dvi savai
tes iš Cicerinės kun. Ign. Albavičiaus kle
bonijos sukinėjantis po Chicagą, pagaliau 
- dabar nuo šv. Kazimiero dienos du mė
nesiu gyvenant anuomet mano dar ne
pasiektame Los Angeles mieste (Califor
nia). Tad ir nekiek čia medžiagos lietu
vių gyvenimui lyginti prieš dvidešimt 
metų ir dabar, net iš viso rimčiau jam pa
žinti, ir begalima kalbėti ne apie jo pa
žinimą ar patyrimus, tik apie šiokius to
kius įspūdžius, susijusius su vietos ir ste
bėjimo sąlygomis, vengiant perdrąsiai 
juos apibendrinti.

Čia betgi kiek padrąsina amerikinės 
lietuvių spaudos pagalba — joje randama 
medžiaga, korespondencijos, keliami 
klausimai, vykę ar nevykę ginčai ir iš vi
so jos laikymasis. Mes girdime nusiskun
dimų dėl sunkios mūsų laikraščių padė
ties (iš viso, bet ypačiai vienų ar kitų), 
vertimos i ne tiek iš prenumeratos, kiek 
iš skelbimų ir kitų šaltinių nepritekliui 
padengti, negalėjimo honorarų mokėti 
už straipsnius ir pan., bet ar ne įsidėmė
tina — mano bene kitur kur jau nurodyta, 
jog kai anuomet atsisveikinant su Ame
rikos lietuviais daug kas jųjų mane įspė
jo, kad po 10-15 metų nei susipratusių, 
nei lietuviškai tebekalbančių lietuvių, su
prantama — nei lietuviškos spaudos JAV 
nebebus ą, ligšioliai teberandame čia ne 
tik lietuvių, jų bažnyčių, organizacijų, 
laikraščių, bet ir — kalbant apie spaudą — 
skaitau tuos pat amerikinius laikraščius, 
kuriuos skaičiau 1931 metais, be to daž
nai tų pat redaktorių redaguojamus - P. 
Grigaičio, L. Šimučio, M. Vaidylos, M. 
Zujaus...

Gaila, kad mūsų spauda per mažai 
naudojasi ir patiekia žinių iš kitų JAV 
tautų gyvenimo ir spaudos, pavyzdžiui, 

lenkų ar ukrainų (ukrainiečių), kas ne
mažai padėtų lyginti amerikinės lietuvy
bės padėtį su kitomis amerikinėmis tau
tybėmis, tad ir geriau, drąsiau įvertinti 
kas kaip pas mus yra.

Šiaip, žinoma, nesunku pastebėti vi
suotinis JAV lietuvių gyvenimo reiškinys
— nutautinanti, atimanti iš mūs kalbą 
ir iš viso dvasinį savaimingumą ameri- 
konizacija, jos pažanga su kiekviena kar
ta (ar didesne negu pas kitas JAV tautas
— nežinau), tad ir neišvengiamas lietu
vybės siaurėjimas, senėjimas, pasyvėji- 
mas, stingimas... Tą vieną turint galvoje, 
reikėtų stebėtis, kodėl liūdni pranašavi
mai nebus dar visuotiniai išsipildę — prie
šingai, atvykusioms į JAV mūsų dypu- 
kams daug kas pas čionykščius lietuvius 
atrodo svetima, ne kartą keista ar nepa
trauklu (lyg jau dypukas toks būtų idea
lus ir patrauklus), kad ir bažnyčiose, mo
kyklose, organizacijose, viešame ir priva
čiame gyvenime kur kas mažiau gauna 
dypukai pastebėti lietuvybės reiškinių ne
gu vykdami Amerikon jie laukė ir tikėjosi 
pamatyti, kad ir dėl to vietinių ir dabar 
atvykusių tarpe kyla vienų kitais nusi
vylimų, ginčų ir nesusipratimų, vis dėlto 
čionykštė lietuvybė nesirengia dar būti 
palaidota ii' tebepasireiškia ne kartą ne
paprastai reikšmingai ir efektingai. Maža 
to - giliau palyginus, kas buvo, su tuo, kas 
yra,galima pastebėti, jog dabartinė mūsų 
lietuvybė reiškiasi čia ne vien kaip senes
nė, pasyvesnė ir pan., bet ir kaip vyresnė, 
tad rimtesnė, jautrumo ir gailestingumo 
veikiama ne kartą nusikračiusi savo ap
snūdimo, linkusi į žygį ir veržlumą, tebe- 
jaučianti savyje kraujo ir gyvybės. Kas 
per atmainos, kas per prajovai, ir kas per 

Prof. Myk. Biržiška su žmona savo žento šeimoje Los Angeles. Iš kairės į dešinę: Br. Biržiškienė, prof. 
M. Biržiška su anuku Mykolu-Vytautu, K. Barauskas su dukre e Marija-Venta, ir Ona Biržiškaite-Baraus- 
kienė. V' Pažiūros foto

akiniai anamečių ir mūsmečių kranklinių 
pranašų? Per daug nesismerkime ir per 
pigiai stebuklais nesišvaistykime.

Čia turime reikalo su tautinės gyvybės 
gajumu — čia jai betemstant, čia ir vėl 
prašvintant, kur — atrodo — jokis prana
šas, ypačiai juodpranašis, neturėtų per 
daug savim pasitikėti — savo perverian
čiu dabartį ir ateitį žvilgsniu, pastabumu 
.r net patyrimu. Ne vien kas matoma, bet 
ar kas nematoma — tautos gyvybei yra 
reikšminga. Gražiai — be prievartos nai
kinama čia lietuvybė — kvotinės aritme
tikos skaitmenimis atskirta nuo šviežio, 
gryno kraujo iš Tėvynės įsiliejimo į jos 
gyslas — Nepriklausomos Lietuvos bemaž 
visai neparemta — gyvybės nenustojo, tik 
savo kilmės kraujo ir ypačiai daugelio 
šimtmečių išgyvenimų paveldėjimo vis 
T vis veikiama, čia silpniau, čia stipriau 
pasireiškia; ypačiai kai kurie veiksniai 
smarkiau ją paliečia, įjaudina ir sujudina. 
Antrojo pasaulinio karo ir pokarinio lai
ko Lietuvos ir lietuvių tautos kančios, 
tremtinių gelbėjimas ir dypukų įkurdini
mas sukėlė žmoniškus, krikščioniškus mū
sų iše:vijos jausmus ir perbraukė tiksliau
sius laidotojo apskaičiavimus. O toliau 
žiūrėk’me, nesnauskime ir nesiduokime!
—Kaip Tamstai atrodo lietuvių Amerikoj 
tarpusavis sugyvenimas?

—Žmogiūkščių, be abejo, visados rasis, 
kurie mėgs drumsti gryniausią ir ramiau
sią vandenį. Vargiai ir Kanados lietuvių 
tarpe toks būtų negudrus nesugyvenimas, 
kaip tūlų neaukštos markės koresponde- 
tų kad pavaizduojama. JAV-se grupinis 
lietuvių įvairumas yra natūralus, ypačiai 
demokratinėje santvarkoje sveikas, vi
suomeninis reiškinys. Čia gali būti ir ne
sveikų iškrypimų, net visiško pakrikimo, 
bet juo tautinė bendruomenė yra labiau 
subrendusi kultūriniu ir visuomeniniu at
žvilgiu, juo tokių nesveikų reiškinių ma
žiau rasime. Kiek anuomet, kai pirmą 
kartą buvau JAV lietuvių tarpe, aiškiai 
jutau, kaip srovingumas ne kartą aštriai
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kenkė bendram tautos reikalui, tiek da
bar aš tai mažiau juntu. Priešingai, gali
ma aiškiai pabraukti, kaip tuo atžvilgiu 
sveikai sveria čia mūsų bendruomenės 
tarpsrovinė ALT ir BALF-o veikla — ge
riausia šiuo tarpu mūsų visuomeninio 
bendravimo mokykla.

Žinoma, aš čia nekalbu apie ’’laisvinin- 
kų” ir ’’vilnininkų” veiklą, kur ją nustato 
ne savi bendruomeniniai reikalai, tik sve
timos instrukcijos svetimųjų reikalų nau
dai. Juo kuris greičiau nusikratys sveti
momis sugestijomis, juo sveikiau bus ir 
jam pačiam ir mūsų bendriesiems reika
lams.

—Kokiu būdu būtų galima lietuvybė 
Amerikoje sustiprinti?

—Čia toks svarbus klausimas ir reika
lingas tokio plataus atsakymo, jog dabar
tiniame mūsų pasikalbėjime gal geriau 
būtų jo ir neliesti. Palietus gi tenka tik 
trumpai, nepilnai ir gan neaiškiai prasi
tarti. Nurodysiu tik viena kita toki ’’bū
da”: c

a) stiprinti tokias organizacijas kaip 
ALT ir BALF-a;

b) plėsti tokias kultūrines organizaci
jas kaip TMD ar Kultūros Fondą, iš viso 
kurti kuo daugiau kultūrinio pobūdžio 
(ne vien iš vardo!) organizacijas;

c) rimtai, planingai ir taktingai veikti 
parapinę bendruomenę, kad šeimose, sa
vo bažnyčiose ir mokyklose stiprintų lie
tuvių kalbos poziciją anglų kalbos at
žvilgiu (nepriklausančius parapijoms 
veikti neparapinėmis priemonėmis);

d) pratinti visuomenę skaityti ir gerb
ti ne tik lietuviškąjį laikraštį, bet ir lie
tuviškąją knygą;

e) suprantama, su d) susieta — ne vien 
prenumerata ir skelbimais, bet ypačiai 
raštais remti periodinę spaudą ir duoti 
visuomenei knygą;

f) skirti didžiausi dėmesį ir visas jėgas 
vaikams ir jaunimui, jų tarpe užlaikyti 
lietuviškąją kalbą ir užgrūdinti lietuviš
kąją sąmonę;

g) neaplenkti nė vieno nutautusio ar 
tik lietuviškai nebemokančio lietuvio ne
suradus tinkamo taško, iš kurio galima 
būtų jį artinti savo tautinei bendruome
nei;

h) drąsinti ir moraliai remti mišrių tau
tiniu atžvilgiu šeimų lietuvius savo ir sa- 

Dayton, Ohio, Šv. Kryžiaus liet. parapijos choristy 
grupė. / Members of Holy C oss parish choir in 
Dayton, Ohio Kun. V. Katarskio foto

vo vaikų lietuviškajai tautybei išlaikyti, o 
taip pat ir nelietuviui vyrui ar nelietuvei 
žmonai įeiti į lietuviškąjį gyvenimą.

Tai kelios palaidos, nesustemintos min
tys, kurių kiekvieną būtų reikalinga tiks
liau būti išryškinta, plačiau išdėstyta.

— Kaip Tamsta žiūri i tremtiniuose 
tebesamą gyvą Lietuvon grįžimo mintį? 
Ar pateisinamas kai kurių dėl to nepasi
tenkinimas?

—Toks ’’kai kurių” nepasitenkinimas 
man toks svetimas ir ir viso nesupranta
mas, jog aš nemoku ir nenoriu dėl to ir 
sakytis. Anuomet, kai mūsų tebekovota 
dėl Vilniaus, ir Lietuvoje turėjome tokių 
pat dėl jo ’’netikėlių”, kurių kiti net mėgi
no su lenkais uostytis jį aplenkiant, bet 
ryžtingesnis lietuvių tautos daugumas 
tvirtai stovėjo savo vilnietiškoje pozici
joje ir - jau dešimt metų, kai Vilnius yra 
drauge su Lietuva; Lietuva kenčia - ir jis 
kenčia, bet vis jau drauge, o tas jau daug 
reiškia.

Kas dėl pačios Lietuvon grįžimo ’’min
ties” - čia neturi būti kokių dvejojimų ir 
svyravimų, tik tvirta, ryžtinga valia, kuri

KARAS TIK
Sprendžiant iš dienraščių pranešimų, 

atrodo, kad karas tarp Sov. Rusijos ir 
JAV yra tik dienų klausimas. Kartas nuo 
karto paskelbiamos net datos, kada jis 
turi prasidėti. Todėl pasakymas ,kad ka
ras gali prasidėti tik už 10 metų, ne vie
nam šiuo metų gali atrodyti nerimtas. 
Kaip ten bebūtų, reikia pripažinti, kad 
yra rimtų autoritetų, kurie nepasisako 
už greitą karą. Šitą nuomonė taip pat 
yra rimtais faktais bandoma paremti 
nepažymėto autoriaus straipsny, tilpu- 
siame amerikiečių žurnale ”US News and 
World Report” kovo 24 d. numery..

Esą, tiek Sov. Rusija, tiek JAV nenei
gia karo galimybės, tačiau nė viena iš jų 
nemano, kad karas prasidėtų 5 metų bė
gy. Naujausi daviniai rodo, kad Sov. Ru
sija, nežiūrint visų incidentų, karo ne
pradės prieš 1960 metus. Preventyvinio 
karo mintis iš JAV pusės yra mirusi po 
to, kai Sov. Rusija pasigamino atominę 
bomba.c

Kada kuris kraštas laukia prasidedant 
trečio pasaulinio karo, matyti iš šių da
viniu :c.

Jungtinės Valstybės, žiūrint jų krašto 
gynybos planų, nenumato karo laike pen- 
kerlų metų. JAV Jungtinių Štabų šefas 
gen. O. N. Bradley Kongresui pareiškė, 
kad numatytas karo biudžetas - 13,5 bi
lijonų dol. - yra pakankamas prie dabar
tinės karo rizikos. Šis biudžetas yra nu
matytas sekantiems metams, kurie prasi
dės ateinančio liepos men. 1 d. Jis rodo, 
kad yra norima dar sumažinti JAV ka
riuomenės skaičių, iš 9.200 kovos lėktu
vų palikti tik 8.800, o laivyno kovinį pa
jėgumą sumažinti trečdaliu.

Pagal numatomas gynybos reikalams 
sumas reikės 5 metų, kol JAV greitųjų 
bombonešių pajėgumas pasieks aukš
čiausią ribą. Taip pat praeis 5 metai, kol 

reikštųsi kietais, aiškiais, su kits kitu su
derintais darbais ir kurių tikslas būtų 
vienas ir tas pats: padėti Lietuvai nusi
kratyti maskolių jungo ir atgauti savo ne
priklausomybę.

Tokie tremtiniai, kurie bus nustoję to
kios minties, man neįdomūs nei kaip lie
tuviai, nei kaip žmonės; teeinie jie bend
rai! Amerikos katilan kad ir negrįžtamai!

—Kaip Tamsta apskritai vertini Lietu
vos vadavimo padėtį?

—Tiek mūsų įstaigomis, tiek ir vyrais, 
kurie tam darbui pasiskyrę, pilnai pasiti
kiu; kuo galiu ir sugebu, stengiuos jiems 
padėti ir ypač sąžiningai atlikti, kas ka
da man pavedama. Suprantama, daug ko 
vadavimo darbe nežinau ir neprivalau 
l'inoti, tad visokias to darbo ’’kritikas” pri
imu labai atsargiai, pats į tą sportą ne
linkęs įsivelti. Geriau valdykime jausmus 
ir liežuvius, daugiau tyliai dirbkime. Ple
pumas — mūsų rykštė, dar blogiau — bū
das destrukciniam priešo darbui paremti. 
Šiaip ar mes plepėsim ar neplepėsim, Lie
tuva bus išvaduota, nes ji turi būti išva
duota.

UŽ 1O METU
JAV pasigamins pakankamai vairuoja
mų bombų, sukurs efektyvią orinę gyny
bą, parašiutininkų armijas bei gerai ap
ginkluos savo sąjungininkus Vakarų Euro 
poje.

Daviniai taip pat rodo, kad mažiausiai 
5 metai yra skiriami pasiruošti civilinei 
gynybai. Šia baze yra paremti Civilinės 
Mobilizacijos Įstaigos planai, kurie bus 
netrukus paskelbti.

Sov. Rusijos kalkuliacijos matyti iš 
jos paskelbtų planų sukurti karo pramo
nei. Keliai iš Rusijos į Vakarus yra būti
ni stambesnio masto karo operacijoms 
Dabartiniai keliai, sugriauti per karą, yra 
netaisomi, ir naujų nestatoma. Drabu
žių, maisto ir kitų vartotojų reikmenų 
gamyba yra padidinta pagrindinės, karui 
būtinos, pramonės nenaudai. Vyrų skai
čius sovietų kariuomenėj, kelis kartus

Michigan - Ohio apskrities vyčiy grupelė; Kairėj - 
apskr. vyčiy pirm. Pr. Gudelis, dešinėj dr. V. Viliamas 
Michigan-Ohio District Knights of Lithuania and 

President P. Gudelis
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po karo sumažintas, nėra didinamas. Ry
tų Europoje sovietų kariuomenės skaičius 
mažinamas, bet nedidinamas.

Be to, Molotovas rusų tautai pareiškė, 
kad Sov. Rusija gali ’’taikingai” gyventi 
su kapitalizmu. Tai rodo, kad masių dar 
neruošiama greitam karui.

Labai daug pasako sovietų turimi naf
tos, plieno, anglies ir kitų pagrindinių 
dalykų ištekliai. Jie rodo, kad Stalinas 
negalėtų pakelti ilgesnio karo be para
mos iš šalies. Šių šakų paskelbti gamybos 
planai rodo, kad reikiami kiekiai numato
mi pasigaminti 1960 metais ’’anksčiausia”.

Nafta moderniame kare yra reikalinga 
didžiuliais kiekiais. Didesnis S. Rusijos 
ruošiamas lėktuvų bei tankų skaičius ro
do, kad jai naftos reiks daugiau negu pra
ėjusiame kare. Dabartinė Sov. Rusijos 
naftos gamyba per metus siekia 35 mik 
tonų, kas sudaro mažiau kaip aštunta
dalį JAV gamybos. ’’Išvengti nenumaty
tiems įvykiams” Sov. Rusija yra numa
čiusi 1960 metais pagaminti 60 mil. tonų 
naftos.

Plieno taip pat daug reikia karo pra
monei. Dabartinė Sov. Rusijos plieno 
gamyba siekia 23 mil. tonų, kurių vos už
tenka pagrindiniams taikos meto reika
lams. Jie nori šią gamybą padidinti iki 
60 mil. tonų anksčiausiai tiktai 1960 me
tais.

Anglies, kuri reikalinga Rusijos karo 
pramonei varyti, per metus tepagamina- 
ma tik 260 mik tonų. Sovietai planuoja 
per ateinančius 10 metų šį kiekį padvigu
binti ir tuo pasiekti JAV taikos meto 
anglių gamybos lygį. Išskyrus keletą hy- 
droelektrinių projektų, visa Rusijos pra
monė remiasi anglimi.

Šitie ir kiti sovietų pramonės silpnu
mo faktai rodo, kad Sov. Rusija yra ne
pajėgi vesti karo mažiausiai per ateinan
čius 10 metų.

Be to, Sov. Rusijos karinius apskai
čiavimus veikia ir kiti veiksniai, kurie 
sunku įvertinti, bet yra labai svarbūs ka
ro laimėjimui pasiekti.

Stalinas pirmoj vietoj stato politinius, 
bet ne karinius, laimėjimus. Vienas at
sakingas JAV diplomatas, kuris turėjo su 
Stalinu daugiau ryšių, kaip bet kuris ki
tas amerikietis diplomatas, tvirtina, jog 
Stalinas jam daug kartų pareiškęs, kad 
didžiausia Hitlerio klaida buvusi ta, kad 
jis nacių šaltąjį karą pavertė karštuoju 
karu: grasinimu ir politiniu spaudimu 
Hitleris galėjo gauti 99% to, ko jis no
rėjo.

Rusijos stiliaus politinio laimėjimo re
zultatai aiškiai matyti. Nuo karo pabai
gos 1945 m. Sov. Rusijos įtaka išplėsta 
nuo 193 mik iki 795 mil. žmonių su sa
telitinėmis vyriausybėmis Rytų Europoje 
ir didesnėj daly Azijos. Tolimesnei eks
pansijai šaltasis karas tęsiamas Pietų Azi
joj.

Tikėjimas JAV žlugimu iš vidaus — 
marksistinė mintis, kad kapitalizmas pats 
savy slepia savęs sunaikinimo pradus — 
taip pat yra labai gyva Sov. Rusijos va
duose. Jie šia dogma tiki ir yra linkę pa
laukti, kol pats Vakarų kapitalizmas su
žlugs, negu prieš tai pradėti karinį kon
fliktą. c

Sukilimo pavojus sovietų užimtose sri

tyse, jei prasidėtų karas, yra kitas stip
rus faktorius sovietų kariniuose apskai
čiavimuose. Rusija jaučia, koks stiprus 
priešsovietinis nusistatymas vyrauja vi
soje užimtoje Rytų Europoje.

Atsižvelgiant į visus suminėtus faktus, 
atrodo, kad Sov. Rusija negalėtų pakelti 
karo, nors su savo dabar turimomis jė
gomis ji galėtų užimti Vakarų Europą. 
Jiems trūktų kuro ir karo pramonės ža
liavų. Atrodo, kad sovietų vadai yra įsi
tikinę, jog šiuo metu jie ir be karo gali 
pasiekti savo tikslus, naudodami grasini
mus ir kitas šaltojo karo priemones.

Tokiu būdu karo galimybė, žiūrint iš 
JAV ir Sov. Rusijos pusės yra tokia:

Dabar arba laike kelių sekančių mėne
sių ir metų karui prasidėti šansai yra la
bai maži. Nė viena pusė nėra pasiruo
šusi greitam konfliktui. Jei šiame laikotar

Iš VyčiŲ šventės Phnadelphijoj, Pa. Viršuj - garbės prezidiumas: P. Antanaitienė, kun. dr. Šimkus, prof. A. 
Senn, prof. Vasiliauskas ir kun. Budreckas. Šventė įvyko kovo 5 d./ Knights Lithuania celebration in 
Philadelphia, Pa. Top: Honorary Presidium. A. Stankaus foto

py karas prasidėtų, tai jis būtų atsitikti
numo bei diplomatinio blefavimo rezul
tatas, o ne suplanuotas užpuolimas.

Laike penkerių metu taip pat nenu
matomas karas nei pagal JAV, nei Sov. 
Rusijos apskaičiavimus. Šaltasis karas bus 
tęsiamas su nenumatomais įvykiais.

Laike 10 metų šansai taikai yra dideli 
Taika galės išsilaikyti mažiausiai iki 1960, 
kol Sov. Rusijai kariškai ir ūkiškai pasi
ruoš didesniam konfliktui.

Po 10 metų karo galimybė priklausys 
daugiau nuo Sov. Rusijos noro pradėti 
karą, negu jos pajėgumo tokį karą vesti. 
Kol pasaulio padėtis drastiškai keičiasi 
laikui bėgant, atrodo, kad sovietai pir
menybę duos politiniams laimėjimams, 
negu netikros karinės akcijos atsitiknu- 
mui. A.D.
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Partizanu laikraščiai Lietuvoj
Lietuvoj, kaip žinia, visa viešoji spau

da yra komunistų rankose. Nėra nė vieno 
viešo laikraščio, kuris nebūtų komunistų 
partinės propagandos įrankiu. Iš jų todėl 
sunku patirti tikrąją padėtį.

Greta šios komunistinės spaudos slap
tai eina partizanų laikraščiai, kurių Lie
tuvoj priskaitoma apie 10. Jų leidimą 
tvarko politinė partizanų vadovybė, kuri 
radijo pagalba seka visą tarptautinį gy
venimą ir per savo slaptai leidžiamus 
laikraščius turi galimybę žmonėms duo
ti tikslesnį vaizdą. Taip pat per savo laik
raščius jie skelbia įvairius pranešimus bei 
įspėjimus apie numatomus vidaus įvy
kius. Partizanų laikraščiai demaskuoja vi
sus komunistinės spaudos melus ir iške
lia okupantų kėslus.

Partizanų laikraščiai yra platinami nak
timis ginkluotų partizanų. Gyventojai 
mėgsta partizanų laikraščius, nes iš jų jie 
sužino visą teisybę. Gautas partizanų laik 
rastis tuojau eina iš rankų į rankas.

Sovietų karinė valdžia žino, kad Lie
tuvoje partizanai leidžia visą eilę laik
raščių ir kad juos žmonės noriai skaito. 
Už partizanų laikraščių bendradarbių, 
leidėjų, redaktorių, platintojų ar skaity
tojų nurodymą skiriamos didelės pinigų 
sumos. Nežiūrint to, išdavikų retai pasi
taiko, ir laikraščiai eina kaip ėję.

Partizanų laikraščiams sustabdyti so
vietai griebiasi įvairių priemonių. Pirmoj 
eilėj yra suvaržytas popierio pardavimas. 
Iš fabriko popierio išvežimas yra labai 
suvaržytas. Išvežant popierį reikia turėti 
visą eilę leidimų, kurie įrodytų, kad po- 
pieris imamas komunistiniam reikalui. 
Mažiausias įtarimas baigiasi suėmimu. 
Popierio fabrikuose daugumoje dirba tik 
komunistams patikimi žmonės. Visus po
pierio fabrikus saugo MVD sargybos.

Gauti popierio gabalą krautuvėje yra 
gana sunku. Daugumoje krautuvių po-

"Savo žemėje aš noriu mirti." Scena iš Gasparo 
Veličkos veikalo "Neparduodamas vargas", su
vaidinto Waterbury kovo 5 d. / A scene from a 
play by G. Velička, representing the struggle of 
the Lithuanian partisans. Vaitkaus foto

pierio visai nėra. Įstaigos popierio gau
na tik su ypatingai leidimais. Kaune ar 
Vilniuje gauti lapą popierio yra didelė 
retenybė. Krautuvėse, kur popieris par
davinėjamas, visi tarnautojai yra MVD 
agentai. Kas dažniau teiraujasi popierio, 
tas yra sekamas. Jei kas paprašytų kelių 
šimtų lapų popieriaus, tas vietoje būtų 
suimtas.

Bet šitas jų planas neturi pasisekimo. 
Dažnai tik po gero pusmečio paaiškėja, 
kad su visais ypatingais leidimais iš 
fabriko išvežtas popierius tyliai pradin
go. Skubiai aliarmuojama surasti kal
tininkus, bet būna jau per vėlu, nes pla- 
vykdytojas būna pasitraukęs iš fabriko, 
policijos ar kitos popieriaus išėmimui 
reikšmingos vietos.

Partizanų laikraščiai yra skaudi rakš
tis Lietuvos okupantams. D.

Taip lietuviai partizanai dabar spausdina savo 
laikraščius. / Lithuanian partisans printing news
papers in Soviet occupied Lithuania

UPES BEGS
Lietuvos partizanu daina

Upės bėgs į melsvą tolį, 
Gervės lėks ir vėl sugrįš. 
Nežinau tik aš, motule, 
Ar pabelsiu į duris.

Nežinau, kur man pareiti 
Per sodelį takeliu.
Tėviškėlė pasikeitus, 
Nėr sodelyje gėlių.

Kur gimta bakūžė rymoj’, 
Kur dainelę dainavai, 
Šiandien viskas tik arimas, 
Iš bakūžės pelenai..-

Kur sugrįžti, motinėle, 
Kas duris man atdarys?
Nėr sodelyje alyvų, 
Nei to beržo nematyt...

Jei pareičiau, kasgi lauktų 
Prie vartelių geltonų? 
Veltui tavo vardą šaukčiau 
Tu toli, ten už... kalnų...

Tu Urale, motinėle, 
Tėtis jau šaltuos kapuos.-. 
Kas paklos man patalėlį, 
Kas nuvargusį paguos?

Kas nušluostys karštą veidą, 
Atsigerti kas paduos?
Nemunėly saulei skęstant, 
Kas dainelę padainuos?

Kas dalgelį lankoj traukiant 
Pradalgėlį išvartys?
Kas saulužę man pramiegant 
Iš sapnelio prabudys?

Kloja guolį uogienojai, 
Guodžia mus giria plati, 
Nenušluoštyti rasoja 
Skruostai skausmo išgelti.

Mingant dainą staugia pūgos, 
Varto kalnuose medžius...
O mes priešo nepabūgom, 
Skruostai tik kovoj nudžius...

Ugnį spiaudo mūsų gretos, 
Dūmų — kiek tik užmatyt. 
Ugnimi mes jau papratom 
Priešui skolą atskaityt.

Tai tave, brangi mamyte, 
Mūs ginklų daina paguos 
Ir tėvelį, kuris guli 
Rusijos šaltuos kapuos..-

Ginklą kelti mes išdrįsom, 
Vėtros mūs nepabaugins. 
Savo mielą, gimtą sodžių 
Partizanai vėl apgins.

Vėl daržely svyruos rūtos, 
Švilps varnėnas tarp šakų. 
Dienų, darbui mes sukrutę, 
Dar turėsime gražių.



Čiurlioniečiai koncerto metu Chicagoje. / The "Čiurlionis" Ensemble presenting a concert in Chicago, III. Pr. Urbučio foto

Čiurlionio ansamblis atsikūrė
Ilgai lauktas atvykstant ir daug kalbė

ta apie jo pasirodymus, pagaliau garsu
sis ’’Čiurlionio” ansamblis pradeda lan
kytis po lietuvių kolonijas. Po pirmo pa
sirodymo Clevelande, savo gyvenamoj 
vietoj, kovo 16 d. jis davė koncertą Chi- 
cagoj, didžiojoj operos salėj.

Ansamblis savo pradžią veda iš 1940 
m., kai tuo metu įsikūrė Vilniuje. Iš jo 
į Ameriką atvyko patsai dirigentas A. 
MIKULSKIS ir dar keletas, o pati dau
guma sukolektuota tremty, Vokietijoj ar 
čia, Amerikoje. Chicagoje ansamblis pa
sirodė su 50 žmonių, maždaug po lygiai 
vyrų ir moterų.

Ansamblis programoj pasirodė, kaip 
mišrus choras, vyrų choras, moterų cho
ras, lietuvių tautinių instrumentų orkes
tras ir liet. taut, šokių šokėjai.

Aprašydamas ’’Čiurlionio” ansamblio 
pasirodymą Chicagoje J. Prunskis ’’Drau
ge” pažymi: ’’Čiurlionio ansamblis pasie
kęs ypatingai aukštą meninį lygį. Ypač

SAN FRANCISCO, Calif.

Bal. 30 d. BALF skyrius surengė šokių 
vakarą. Skyriui vadavauja A. Jasaitis, 
pirm., R. Lane, vicep., J. Liesytė, sekr. 
ir O. Škėmienė, ižd.

Į San Francisco apylinkę yra atvykę 
apie 10 tremtinių: J. Liesytė, G. Zobars- 
kienė, M. Škėmaitė, S. Rusteika A. Pranys 
Grebliauskas ir Pavelio šeima.

Bal. 23 Gen. Zobarskienės gimtadienio 
proga Ann ir Sig. Škėmos suruošė pietus. 

paskutinėje dalyje parodė savo ypatingą 
pajėgumą, pademonstruodamas, kaip 
liaudies instrumentų, kanklių orkestrai 
ir patsai choras gali išaugti į vieną dar
nų ir disciplinuotą vienetą.”

Buvęs koncerte kompozitorius Sarpa- 
lius pastebėjo: ’’Kanklės sužavėjo. Ne
maniau, kad galima tokį dalyką padary
ti. Choras ir liaudies instrumentų mu
zika — puikūs. Skudučiai — sunkus in
struments, bet čia nė kartą nė vienas sa
vo balsu neprasikišo.”

Žinomas liaudies šokių specialistas V. 

Čiurlionio ansamblis Chicagoj. / "Čiurlionis" Ensemble in Chicago Pr. Urbučio foto

Beliajus pareiškė: ’’Puikiai, labai puikiai. 
Lietuviai gali didžiuotis. Bet kada gali 
prilygti Dono kazokams, kurie Amerikoje 
turi žymų vardą.”

St. Vaz—s apie koncertą ir ansamblį ra
šo: ’’...padarytas įspūdis buvo toks didelis 
kad visą, kas primena š’’a nepaprastą me
no šventę, prašosi būt' saugojama, kaip 
relikvija. Kai prisimenu čiurlioniečius 
tremty, tai man ir kitiems atrodė, kad 
ansamblis dabar yra dar tobulesnis... Be 
ginčo Mikulskio ansamblis yra tarptau
tinio masto ir stačiai tragiška, kad jis 
negali išsiversti iš koncertų, siekdamas vis 
didesnio tobulėjimo, bet priverstas yra 
pelnytis duoną, naudodamasis raume
nų jėga. Priežastys visiems aiškios...”

J. R.

9



Kun. J. Tamulis, atvykęs iš Australijos, lankosi "Lietuviy Dieny" redakcijoj. Atvaizde jis matyti su "LD" lei
dėju A. Skiriu. / The Rev. J. Tamulis visiting here recently with A. Skirius, Publisher of "Lithuanian Days".

rai apsirengia, pavieniai jaunesni vyrai 
įsigija motociklus, o šeimos pradeda sta
tyti savo namus.”

AUSTRALIJOS LOVIAI PAGEDAUJA
S AMLRIK LW

KUN. J. TAMULIS APIE AUSTRALIJOS LIETUVIŲ NUOTAIKAS.

Australija paskutiniu metu priglaudė 
nemažai lietuvių tremtinių. Manoma, kad 
jų skaičius šiame krašte siekia 7.000. Ka
dangi tremtinių imigracija dar nėra užsi
baigusi, todėl laikas nuo laiko į Australiją 
atvyksta vis naujų lietuvių tremtinių iš 
Europos.

Australijai pradėjus rūpintis tremti
nių priėmimu (1948 m.), Sydnejaus arki
vyskupas pasikvietė kun. Joną TAMULĮ 
(tuomet gyvenusį Los Angeles, Calif.) 
padėti Australijos Fed. Katalikų Imigra-

timos aplinkos bei klimato”.
KAIP LIETUVIAI ĮSIKŪRĖ 
AUSTRALIJOJ?

’’Sydnejuj yra pri 
skaitoma apie 1.000 
lietuvių šeimų, iš

kurių beveik pusė jau turi arba namus, 
arba sklypą arba kelis šimtus svarų susi
taupę. Atrodo, kad materiališkai visi ge
rai įsikurs, nes kliūčių nėra: darbo daug, 
atlyginimai aukšti. Nemažai tremtinių, 
norėdami daugiau susitaupyti, dirba virš
laikius. Keliems mėnesiams po atvykimo

’’Nors materiali
nė padėtis yra gera 
bet svetima aplin

ka ir neįsijungimas į Australijos gyveni
mą, jo papročius bei galvoseną, nepaten
kina tremtinių ir jie nuolatos galvoja apie 
Lietuvą ir sugrįžimą. Daugelio akys 
krypsta į Ameriką, manydami, kad ji su 
lietuvių kolonijomis ir didesniu veikimu 
yra artimesnė lietuvio sielai negu Austra
lija. Šeimos, kurios pra pastoviai įsikūru
sios, atrodo, pasiliks Australijoj 
laiką.”

’’Valdžios
AUSTRALŲ NUOMONE ,se lietuviai
APIE LIETUVIUS. .v. .moj žinomi kaip 

baltai. Apskritai jie yra užsirekomendavę 
kaip geri darbininkai, laiką savo žodį; 
jaunimas daro įspūdį kaip gerai fiziškai 
išaugęs; taip pat australai pastebi, kad 
tremtinių tarpe daug inteligentų ”.
NUTAUTĖJIMO PAVOJUS , "Australijos V“’ 

litika siekia kuo 
greičiau tremtinius nutautinti. Tam tiks
lui yra įvesti visose stovyklose ir darbo
vietėse nemokami anglų kalbos ir austra- 
lizacijos kursai. Gana nepalankiai yra žiū
rima į tautinių kolonijų kūrimą. Tačiau 
atrodo, kad lietuviai ne tik nenutautės, 
bet, priešingai, tautiniai net sustiprės. 
Nors valdžia stengias visais būdais nu
tautinti, bet patys australai, būdami ang
liškos kilmės ir jausdamiesi pranašesni 
už bet kokius kitus svetimtaučius, sudaro 
tą sieną, kuri neleidžia tremtiniams įsi
jungti į Australijos gyvenimą, ir tokiu 
būdu jie yra priversti ieškoti pasitenki
nimo savo bendruomenėj. Jau dabar aus
tralai skelbia, kad senesniųjų nebus ga
lima nutautinti, bet 
dėmėsi i vaikus.” c c

KO AUSTRALIJOS LIE
TUVIAI PAGEIDAUTŲ IŠ 
AMERIKOS LIETUVIŲ?

GAL JIE NEBEMANO 
GRĮŽTI Į LIETUVĄ?

ilgesnį

įstaigo 
daugu-

reikia koncentruoti

’’Pirmiausia Aus
tralijos lietuviai ne
reikalingi iš Ameri
kos jokios materia

linės pagalbos. Tačiau Australijos lietu
viai pageidautų kultūrinės pagalbos. Di 
džiausiąs Australijos lietuvių alkis yra

cijos Komitetui geriau aptarnauti naujai 
atvykusių lietuvių reikalus. Kun. J. Tarnu 
lis gyvai įsijungė į pagalbos savo tautie
čiams darbą, ir iki šiol tebėra šiose parei
gose. Greta to jis aktyviai reiškiasi lie
tuvių veikloj ir turi visą eilę kitokių pa
reigų - jis yra Lietuvos vyskupų tremty 
paskirtas įgaliotiniu lietuviams kunigams 
bei tikintiesiems Australijoj ir Naujojoj 
Zelandijoj, taip pat Lietuvių Katalikų 
Centro Sydnejuj vadovas, liet, skautų 
Australijoj dvasios vadas ir k.

Atvykus jam į Los Angeles ir apsilan
kius Lietuvių Dienų” redakcijoj, buvo 
įdomu iš jo patirti apie lietuvių nuotai
kas bei jų gyvenimo sąlygas Australijoj. 

AUSTRALUOS LIETUVIU /U™“)1 naujai 
NUOTAIKA. ’ atvĄ?slV tremtinių 

įspūdžiai Australi
joj nelabai džiugūs,” sako kun. J. Tamulis 
"Taip yra dėlto, kadangi tremtiniai nere
tai atvažiuoja įsivaizdavę Australiją kaip 
laimės kraštą. Tačiau pagyvenę kurį lai
ką, nuomonę pakeičia ir galima sakyti, 
kad apie 80% atvykusių yra Australija pa
tenkinti. Sunkumų turi dėl kalbos ir sve-

praslinkus, galima pastebėti, kad jie ge-

Melbourne, Australijoj, po lietuviy pamaldy. / A Lithuanian church gathering in Melbourne, Australia
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šiam reikalui surasti koki mainų kelią.”

lietuvių spauda. Šiuo atžvilgiu mes žiū
rim į Ameriką ir laukiam jos pagalbos. 
Norėtumėm, kad Amerikos lietuviai už
verstų mus savo spauda. Kada į Katalikų 
Centrą ateina lietuviškoji spauda, tą pa
ti vakarą ji išgrobstoma ir eina per ran
kų rankas. Iš Australijos užsisakyti Ame
rikos laikraščius praktiškai yra sunku.
Dėl Įvesto sterlingo suvaržymo pinigus 
pasiųsti Į dolerio kraštus sunkiai Įmano
ma. Be to, nuvertinus svarą, Amerikos 
laikraščiai dvigubai pabrango. Reikėtų

ATVYKIMO TIKSLAS. resmus rysius tarp 
Amerikos ir Australijos lietuvių. Taip pat 
norėčiau ištirti galimybes, ar Australijoj
negalėtų būti paskirtas oficialus asmuo, 
kuris lietuvius atstovautų prie Australi
jos valdžios.”

Kun. J. Tamulis iš Australijos bažnyti
nės vyresnybės turi leidimą pabūti Ame
rikoj tris mėnesius. Pabuvęs kuri laiką 
Los Angeles, jis toliau lankysis kitose 
Amerikos lietuvių kolonijose. Lietuviy tautinės šventės minėjimas Sydnejuj; pirmoj eilėj matyti Australijos Liet. S-gos pirm. A. Bauža, 

Sydnejaus kard. pav. vysk. O'Brien, kun. J. Tamulis ir k. / Church dignitaries and residents of Sydney 
observing a Lithuanian holiday.

NAUJAS LIETUVIŲ CHORAS 
LOS ANGELES

Maždaug prieš pusę metų Los Angeles 
susiorganizavęs naujas lietuvių choras, 
pasivadinęs ’’Lietuvių Dainininkų Klu
bu” balandžio 16 d. turėjo savo pirmąjį 
pasirodymą. Po Br. Railos Įvado žodžio 
buvo suvaidintas veikalėlis ’’Vienas iš 
mūsų turi apsivesti”, po to solistas V. Bal
trušaitis padainavo, o paskui pasirodė 
pats choras, vedamas J. Ąžuolaičio. Nors 
ir per trumpą laiką, choras, turis geros 
balsų medžiagos, buvo pasiruošęs gerai 
ir dainos nuskambėjo puikiai. Publikos 
šiltas priėmimas buvo visiškai pelnytas.

V. B.
Lietuvių namo bendrovės paskutinia

me susirinkime, Įvykusiame balandžio 22 
d. paaiškėjo, kad bendrovė jau turi su
kėlusi apie 12.000 dol. lietuvių namo Įsi
gijimo reikalui. Tame susirinkime surink
ta naujų pasižadėjimų arti 1.000 dol. su
mai. Perrinkta nauja direktorių taryba, 
kurion dabar Įeina Lukšys, Račkus, Ma
son, Mordus, Mrs. Stepp, Žilinskas, Ja
nušauskas, Archis ir Batkienė. Prie bend
rovės prisidėjo ir Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klubas, kuris anksčiau buvo ma
nęs savo iniciatyva Įsigyti klubui namus. 
Tokiu būdu dabar jungtinėmis jėgomis 
reikia tikėti, tikslas bus greičiau pasiek
tas. V. B.

Paskutiniame susirinkime Tėvynės My
lėtojų Draugija Los Angeles vienbalsiai 
išrinko prof. M. Biržišką savo skyriaus 
garbės nariu. Tame susirinkime Profe
sorius skaitė paskaita apie Duonelaiti.

V. B'.
Los Angeles ALT nutarė geg. 30 d. su

ruošti prof. M. Biržiškai pagerbti pietus 
parapijos patalpose. Taip pat nutarta pa
minėti birželio 15 d. Įvykius - Lietuvos 
okupacijos dešimtmeti.

—Liet. Taut. Vyrų ir Moterų Pašalpinio 
Klubo piknikas bal. 30 d. Arroyo Seco 
parke gražiai praėjo. Virš šimto dalyvių 
buvo skaniai pavaišinti kalakutiena ir 
dešromis.

Sydnejaus lietuviai pamaldose. / Sydney Lithuanians attending church

Sydnejaus, Australijoj, tunto lietuvės skautės. / Lithuanian girl-scouts in Sydney, Australija
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Venecuelos lietuviai mini lietuviy tautinę šventę Caracaso mieste. / Venezuela Lithuanians commemorat
ing Lithuanian Indepedence Day in Caracas.

Po lietuviy tautinės šventės minėjimo Caracase, Venecueloj. / Lithuanian Independence Day celebrants 
in Caracas, Venezuela.

Venecuelos lietuviai
Iki šiol veikusi Venecuelos Lietuvių 

Savišalpos Sąjunga, kovo 12 d. centro 
vaidybos nutarimu įsijungė į Pasaulio 
Lietuviu Bendruomene ir toliau vadin- c c
sis Venecuelos Pasaulio Lietuvių Bend
ruomene. Ta proga Venecuelos lietuviai 
ragina visas laisvojo pasaulio lietuviškas 
organizacijas ir kolonijas kaip galima 
greičiau jungtis į vienintelę, pajėgiausią 
centrinę organizaciją - Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę - kuriai yra skirtas di
džiulis vaidmuo lietuvių tautos istorijoj. 
Dabartinę Venecuelos Lietuvių Bendruo
menės centro valdybą sudaro Jurgis Bie- 
liūnas, Kun. A. Sabaliauskas, Vladas 
Venckus ir Juozas Kukanauza.

Venecuelos L. B. Valencijos Apylinkės 
Valdyba išleido atsišaukimą, ragindama 
lietuvius prisidėti prie akcijos už pagrei
tintą įvedimą programos lietuvių kalba 
per JAV radiją ’’Voice of America”. ’’Mes 
turime skirti milžinišką reikšmę lietuviš
kai propagandai per JAV radio stotis,” 
rašoma atsišaukime. ’’Lietuviškas spar
nuotas žodis eterio bangomis jungs lyg 
kokiais nematomais ryšiais visus lietuvius 
išsklaidytus visuose penkiuose kontinen
tuose ir tuo pačiu bus didelis tarptauti
nis laimėjimas mūsų lietuviškoje byloje. 
Jei į mus kalbės lietuviškai pasaulio ga
liūnas per keliolika stočių, mūsų egzis
tencija ir interesai bus primenami pasau
liui keletą kartu per dieną.” Toliau ragi
nami visi lietuviai rašyti laiškus ’’Voice 
of America direktoriui ir JAV Kongresui, 
prašant įvesti lietuvišką programą. Vene
cuelos lietuviai kviečiami savo laiškus 
pradėti siųsti balandžio 20 d., kad vienu 
kartu adresatus pasiektų galimai daugiau 
laiškų.

Venecuelos P. L. Bendruomenė yra 
nutarusi išleisti Venecuelos lietuvių met
raštį, kurį parengti apsiėmė A. Diržys, o 
išleidimą finansuos J. Bieliūnas.

Venecuelos lietuviai turi ir savo laik
raštį ” Tėvų Kelias”, kuris išeina kas mė
nuo Caracas mieste. Atsakingas redakto
rius yra kun. A. Sabaliauskas, redaktorius 
- J. Kukanauza. Atskiras numeris išeina 
po 16 psl. ’Tėvų Kelias” jau eina antrus 
metus. Anksčiau jis buvo neperiodinis.

Lietuviy tautiniy šokiy mėgėjy grupė Venecueloj. / A Lithuanian fo.k-dancing group in Venezuela.

SKAITYKITE, PLATINKITE 
IR REMKITE

”Tcvu Kelia”
katalikišką, paveiksluotą jaunutes ir ne
gausios Venecuelos lietuvių kolonijos mė
nesini leidinį.c c

METINĖ PRENUMERATA - 4 dol. 
(visame pasauly)

ADRESAS: ’’Tėvų Kelias”, Colegio 
Salesiano, Apartado 369, Caracas, Vene
suela.

Galima užsiprenumeruoti ’’Lietuvių 
Dienų” administracijoj arba pas ’’Tėvų 
Kelio” atstovą Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse: Paulina Dambrauskas, 4519 So. 
Rockwell St., CHICAGO 32, Ill.

12



J. PABEDINSKAS
— Padre Bronis! Padre Bronis! - kas ke

lios minutės išsiskiria iš bežaidžiančių 
vaikų minios keli ispaniukai pas kun. 
BRONIŲ JURKŠĄ su prašymais, kuris 
su stebėtina kantrybe išklauso tūkstan
čius vaikiškų skundų bei pageidavimų. 
Šią nepajudinamą ramybę su kitomis pui
kiomis lietuviškomis savybėmis jis bus at
sivežęs iš Lietuvos.

— Sakykit, Tėveli, iš kur jūs kilęs? - pa
sinaudojęs proga imu klausinėti kun. Br. 
Jurkšą apie jo praeiti.

— Iš Skirsnemunės apylinkės, nuo pat 
Nemuno krantų.

Pamažu vaikštome po didelį amatų 
mokyklos kiemą, kuriame pertraukos me
tu žaidžia apie 2.000 ispaniukų. Nežiū
rint triukšmo, atrodo, kad kun. Bronius 
susimąsto ir nutyla. Puiki čia mokykla, 
Įsteigta Madrido pakrašty. Jos mokinių 
su labai gyvu temperamentu nebuvo ga
lima sutvarkyti, kol auklėtojais nebuvo 
paskirti Tėvai Saleziečiai, kurie su mei
le ir pasišventimu iš jų padarė drausmin
gus jaunuolius. Į šią įvairiausių amatų 
mokyklą priimami pačių neturtingiausių 
tėvų vaikai. Jie namie tėvų mažai pri
žiūrimi yra labai sunku įtikinti, kad ama
tininko gyvenime drausmė ir tvarka yra 
labai reikalingos savybės. Kun. B. Jurk- 
šas yra jų dvasios vadas ir auklėtojas. Jo 
tiesioginėje žinioje yra 800 judrių ispa- 
nuikų. Reikia stebėtis, kaip jis švelniu 
žodžiu ir pabarimu suvaldo tokią vaikų 
daugybę.

— Jūs mokėtės Italijoj? — pertraukiau jį
— Iš Raseinių gimnazijos 1931 metais 

išvykau į Italiją, į kun. A. Skelčio vedamą 
saleziečių naujokyną Torine. Ten sudarė
me 40 lietuvių saleziečių koloniją, iš kurių 
dabar daugelis yra misijose. Pavyzdžiui, 
kun. Saldukas Kolumbijoj, kun. Perku- 
mas Kinijoj ir k. Vėliau kaip vienintelis 
tenykštis lietuvis gyvenau Caracas, Ve- 
necueloj ir ten atlikau pedagoginį prak
tikos darbą saleziečių amatų mokykloje. 
Po to, 1939 m., grįžau į Lietuvą, bet už
ėjus bolševikams teko iš jos pasitraukti 
ti ir atsidurti Madride, kur pradėjau teo
logijos studijas. 1944 m. jas baigiau ir 
gavau kunigo šventimus. Po to ėmiausi 
auklėtojo pareigų. Darbo turiu pakanka
mai, nes po pamokų mokinius lavinu mu
zikoje, turiu suorganizavęs chorą iš 150 
vaikų ir orkestrą iš 60 vaikų. Kartais pa
statome kokį vaidinimą ar operetę.

Prie šių kuklių paaiškinimų reikia pri
dėti, kad kun. Jurkšo vadovaujami mo
kiniai kelis kartus pasireiškė per ispanų 
radio, o transliacijos metu buvo paste
bėta, kad pasirodymo vadovas yra lietu
vis tėvas Bronius. Šiuo metu jis ruošia 
dviejų dalių braižymo knygą, kurią grei
tu laiku žada išleisti ispanų kalba. Lietu
vai atgavus laisvę, jis ją išvertęs į lietuvių 
kalbą tikisi paaukoti kartu su bendra pe
dagogine patirtim atsikuriančiai Tėvynei. 
Dabar jis studijuoja, laukia ir nepameta 
vilties, jog ateis diena, kai Lietuvoj sale
ziečių mokykloje jis išgirs vaikus lietuviš
kai jį šaukiant: Tėve Broniau, Tėve Bro
niau!

Lietuviai auklėtiniai Caracaso sa'eziečiy įstaigoje. / Lithuanian pupils in Caracas, Venezuela.

Kun. dr. J. Prunskis pas Venecuelos lietuvius Maracay mieste. / The Rev. Dr. J. Prunskis meeting Venezuela 
Lithuanians of Maracay.

Venecuelos lietuviy J. Gudelio ir Jakštaitytės vestuvės. / A Lithuanian wedding in Venezuela
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Literatūros vakaras Bradforde, Anglijoj. Savo kūrinį skaito R. Spalis.
R. Spalis reading his work before a literary gathering in Bradford, England.

Bradford©,
The Bradford,

Anglijoj, lietuviy choras. Kairėj - dirigentas J. Juška.
England, Lithuanian choir. Left: Chormaster J. Juška

GYVYLIA WII LIMO VEIKLA
NUOTRUPOS IŠ ANGLIJOS

Po ilgesnes pertraukos ima atgyti Ško
tijos lietuvių gyvenimas. Tremtinių tenai 
nuvyko ne per daugiausia. Atvykęs nau
jas kun. L. Gronis apsistojo Bellshill mies
te, kur nuo 1898 m. įsikūrę gyvena nema
žai lietuvių.. 15 metų ten dirbąs kun. J. 
Gutauskas turėjo plačią apylinkę su ke
liomis katalikiškomis organizacijomis.

Praeitais metais išdygo nauja jaunimo 
draugija ’’Aušra”, kurion įstojo nemažas 
skaičius tiek senųjų, tiek tremties jauni
mo. Taip pat susirūpinta Bellshill mieste 
lietuvių choro suorganizavimu. Buvo pa
kviesta jam vadovauti muz. mokyt. Mu- 
lan-Varnaitytė. Per trumpą laiką choras 
iš 35 choristų išmoko nemažai lietuviškų 
giesmių ir lotyniškas šv. Mišias. Ateity 
numatyta išmokti dainų, ir todėl visi yra 
kviečiami įsijungti į chorą.

Antras Škotijos lietuvių choras Glas- 
gowe vedamas Serapinaitės taip pat ple
čia savo veiklą. Prie jo yra sudaryta liet, 
tautinių šokių grupė, vedama B. Paške
vičiaus; akordionistas Pr. Stumbriutė. Ši 
grupė pirmą kartą pasirodė per praėju
sias Velykas. Buvo pubPkos sutikta su su- 
s’dcmėjimu, nes daugelis tokius šokius 
pamatė pirmą kartą.

LIETUVIŲ GYVENIMO

Gloucester miesto apylinkėse yra iš
sklaidyta arti šimto lietuvių tremtinių. 
Senesniųjų lietuvių čia nesigirdi, ar jie 
nesirodo. Tremtiniai išblaškyti po sto
vyklas būreliais ar pavieniui. Vieni iš jų 
gyvena mieste, o kiti pas ūkininkus. Gy
venimo sąlygos nekokios, ypač stovyklo
se, nes jose esą sugrūsti žmonės po 16-26 
viename kambary. Privačiai įsikūrę lai
kosi geriau, bet ne visiems tenka ši lai
mė, nes yra butų stoka.

Apylinkėj yra 4 DBLS skyriai, kurie 
susiorganizavo šiais metais į Apygardą. 
Stambiausias skyrius yra Elmbridge, ku
ris turi dar apie 30 narių, nors dalis yra 
iškilota. Neseniai gauta iš BALFo rūbų 
ir muilo, kurie išduodami reikalingiau
sioms pagalbos tautiečiams.*

Vyriausia R. Katalikų Bažnyčios gal
va Anglijoj, kard B. Griffin šventė 25 
vyskupavimo sukaktį, kurią paminėjo vi
sos Anglijos katalikų organizacijos bei pa- 
pijos. Neatsiliko ir lietuviai.

Kardinolas yra daug padėjęs lietuviam. 
Jis praeitų metų Kalėdų proga pasakė 
lietuviams: ’’Būdami namie jūs gaudavot 
sveikinimus iš savo vyskupų, o dabar aš 
rašau jums, išsisklaidžiusiems šiame kraš

te, kur jūs esate apsigyvenę. Aš jungiuos 
su jūsų tėvynės vyskupais, nes katalikų 
hierarchijoj vyskupai, kaip apaštalų įpė
diniai sudaro viena vienetą”.

G G

Kardinolas yra lietuvių organizacijų 
sveikinamas įvairiomis progomis, todėl 
jis gerai žino apie Lietuvą ir jos kančias.

Bal. Brazdžionis

— Bradforde jau dveji metai gražiai 
dirba Lietuvių Sąjungos skyriaus choras. 
Nuo pat pradžios jam vadovauja ir su juo 
rūpestingai dirba Jonas Juška. Choras 
labai gražiai gieda pamaldų metu, pui
kiai nuteikdamas susirenkančius lietuvius 
Šiuo metu choras rengiasi didesniam kon
certui. Suorganizuotas ir vyrų kvartetas.

—Coventry Br. Daunoro iniciatyva su
organizuota nedidelė lietuviška spaus
tuvėlė, pavadinta ’’Nidos” vardu. Toje 
spaustuvėlėje spausdinamas jumoro ir 
ivairių linksmų dalykų laikraštis APUO
KAS. Ten baigiama spausdinti R. Spalio 
knyga ’’Trylika nelaimių”.

— Halifaxe suorganizuotas gražus ir 
stiprus choras. Dirigentas - Vladas Čiži
kas. Choras visuomet gieda lietuviškų pa
maldų metu ir spėjo pasirodyti anglų vi
suomenei.

— Lietuvių vaikams savaitgalio mokyk
los veikia Londone, Bradforde, Manches- 
tery, Alsager stovykloje, be to, Škotijoj, 
Bellshill. Su mažaisiais lietuviukais dirba 
mokytojai ir kunigai, kvėpdami jiems Tė- 

( j^vynės meilę.

Ryton Hostel ir jo apylinkėj, Anglijoj, gyveną lietuviai. 
Lithuanian residents of Ryton Hostel, England.

Gloucestershire Anglijos Lietuviy Sąjungos apygardos valdyba. / Members of Dis
trict Committee of the Lithuanian Alliance of Great Britain, at Gloucestershire.

Bal. Brazdžionio foto
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Philadelphijos 
Vyčiu paroda

Vėlų vakarą, kai tautodailės parodos 
lankytojai jau buvo išsivaikščioję, apžiū
rėję dailius ir gražiai sutvarkytus ekspo
natus, nedidelis būrelis žmonių prisėdom 
atsikvėpti ir šnektelti su parodos rengė
jais, Philadelphijos vyčių atstovais.

— Norėčiau kasdien keletą valandų pa
buvoti tokioje malonioje aplinkoje, - išsi
tarė vienas šių vėlyvųjų parodos lanky
tojų, žvilgsniu apmesdamas margų raštų 
audinius.

Iš tikrųjų, tautodailės parodoj, suruoš
toj Šv. Kazimiero parapijos patalpose vy
čių jaunimo iniciatyva ir užsitęsusioje vi
są savaitę (kovo 19-26 d.), lankytojai jau
tėsi patekę, tartum, Į šventovę, kurią gali 
aplankyti tik labai retomis progomis. Di
dokoje patalpoje, sutvarkytoje su skoniu 
ir išmanymu, lankytojai galėjo pasigerėti 
nemažu skaičiumi mūsų tautodailės eks
ponatų. Čia buvo matyti kaišytinių kili
mų, Įvairių audinių, mezginių, siuvinė
jimų. Ištisa eilė odos dirbinių, medžio 
drožinių, pagaliau paveikslų ir knygų. 
Ilsėjosi akys, ilsėjosi siela ir dar kartą Įsi
tikinome, kad mūsų senasis liaudies me
nas vertas didelio dėmesio.

Philadelphijos vyčiai už šios parodos 
surengimą nusipelnė didelės padėkos. 
Reikia priminti, kad tai buvo ne pirmas 
kartas, kada jie duoda lietuviškai visuo
menei pasigerėti. Prėjusiais metais jie du 
kartus suvaidino komediją ’’Piršlybos”, 
surengė eilę mažesnių pramogų ir pa
silinksminimų. Artimoje ateityje yra nu
matę pastatyti lietuvišką kryžių, kuris il
gą laiką bylotų apie Lietuvą, jos žmones 
ir tradicijas.

Vyt. Seirijis

’’SKAUTU AIDAS”
Lietuvių skautų ir skaučių žurnalas.
ADRESAS: RŪTA, P. O. BOX 78,

Rodney, Ont., Canada
METINE PRENUMERATA - $2.

Iš Vyčiy suruoštos Lietuviy Tautodailės parodos Philadelphijoj, Pa. / One of the pieces of Lithuanian 
fo'kcraft at the Knights of Lithuania Exhibit in Philadelphia, Pa. A. Stankaus foto

Nashua, N. H., Lietuviy Šv. Kazimie:o Draugijos auksinio jubi.iejaus banketas miesto haieje. Bankete kalbėjo New Hampshire gubernatorius, Nashua miesto burmistras ir 
k. Draugija turi apie 700 nariy. / The Golden Jubilee Banquet of the St. Casimir Society, the largest and oldest Lithuanian organization in the State of New Hampshire.
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Los Angeles lietuvių, viešnagė pas Ponus Eselunus Long Beach, Calif. / Lithuanians of Los Angeles were special guests of Mr. and Mrs. Eselun at their home, 1445 East
Hill Street, Long Beach, Calif. Photo by V. Alexander

SMAGI IŠVYKA
LOS ANGELES ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KRONIKA

Balandžio 16 d. Long Beach, Calif., 
25 milios nuo Los Angeles, įvyko retos 
iškilmės. Pranas ir Elzbieta Ešelonai su
rengė kan. Kazimierui Steponavičiui su
sipažinimo pobūvį su Long Beach lietu
viais. Susirinko kelios dešimtys vietos 
lietuvių, o iš Los Angeles buvo nuvykęs 
parapijos choras ir Zaikienė su tautinių 
šokių grupe. Choras ir grupė davė pui-

San Francisco lietuviai A. Poškus ir H. Orent su sa
vo laimikiu. / San Francisco Lithuanians A. Poškus 
and H. Orent with a batch of salmon.

kią programą, o šeimininkai Eselunai 
susirmkusius, kurių buvo virš 70 žmonių, 
tikrai puikiai pavaišino. Kan. K. Stepona
vičius yra paskirtas St. Mary’s Hospital 
kapelionu, Long Beach, Calif.

Kovo 31 d. ir balandžio 1 ir 2 dieno
mis buvo mūsų parapijos rekolekcijos, 
kurias sėkmingai pravedė kun. A Jaunius. 
Žmonės gausiai ėjo sakramentų.

Kovo 17 d. aprūpinta šv. Sakramentais 
mirė Barbora Grigaliūnienė, Speeche- 
rienės ir Mecke motina. Palaidota šv. Ka
zimiero kapinėse Chicagoj, III.

Balandžio 2 d. parapijos patalpose kun. 
J. Tamulis padarė pranešimą apie Aus
tralijos lietuvių gyvenimą. Kun. J. Ta
mulis jau dveji metai, kaip dirba Aus
tralijos Kat. Imigracijos centre.

Šių metų Velykų šventės praėjo paki
lioj nuotaikoj. Dalyvavo daug žmonių. 
Apeigos buvo atliekamos lietuvišku pap
ročiu. Pamaldų metu giedojo Florence 
Korsak, kuri yra nuoširdi parapijos rei
kalų rėmėja. Šių Velykų proga žmonės 
pasirodė ypatingai duosnūs. Surinkta 
1042.15 dol. Visa ši suma bus perkelta į 
bažnyčios statybos fondą.

Velykų dieną kun. kleb. J. Kučinskas 
pakrikštijo Petro ir Onos Barkauskų duk

relę, Johanos Arkietės vardu. Krikšto tė
vais buvo Jurgis Barkauskas ir Agnes 
Winters.

Pranas ir Stela Žukauskai balandžio 
10 d. šventė savo 15 metų moterystės 
gyvenimo sukaktį. Žukauskai yra uolūs 
parapijos rėmėjai, o jis pats vadovauja 
parapijos komitetui.

Los Angeles apskrities prieglaudoje 
kovo 29 d. mirė Juozas Kompauskas, vie
nas seniausių mūsų kolonijos gyventojų. 
Jo palaidojimu rūpinosi mirusio draugai 
Vyčių ir Šilalių šeimos.

Balandžio 16 d. sunkiai susirgo Pranas 
Mackevičius, neseniai atvykęs iš trem
ties. Jisai gavo širdies priepuolį. Paguldy
tas apskrities ligoninėje. Jo sunkia padė
timi nepaprastai rūpinasi jo šeimininkai 
kitataučiai Dickson, pas kuriuos Mac
ke vičiai tarnauja. Jį gydo lietuvis gydy
tojas Juškys.

Gegužės 14 d. parapijos patalpose ren
giamas iškilmingas Motinos Dienos mi
nėjimas, kuris prasidės 11 vai. pamaldo
mis. Akto metu paskaitą skaitys Fel. Ku
dirka. Programoje dalyvaus choras ir 
mokyklos vaikučiai, vedami mokyt. O. 
Razutienės.

Liepos 2 d. rengiamasi paminėti pa
rapijos įsteigimo sukaktuves.

Gegužės 13 d. parapijos steigėjo prel. 
J. Maciejausko 3 metų mirties sukaktuvių 
proga 8 vai. bus atlaikytos už jo sielą 
gedulingos pamaldos. Visi kolonijos lie
tuviai kviečiami gausiai dalyvauti.
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i VEIKIA SKflITY Musu dienu knygnešiai
KUN. P. GAILEV1ČIUS, O. P., Cincinnati, Ohio, 

dirbdamas St. Thomas Aquinas parapijoj daug laiko 
skiria Vyčiy organizacijos ir lietuvybės reikalams.

Ponai SCOTT, Dayton, Ohio, susilaukė pirmo kū
dikio - dukros. Abu Scottai reiškiasi lietuviškoje veik
loje. Jonas Scott yra baigęs Daytono universitetą.

Miss D. MILLER, Dayton, Ohio, užima aukštą vietą 
Wright Patterson aerodromo įstaigoje. Šiuo metu ji 
yra Vyčiy Vyr. Valdybos fin. sekretorė ir kartu vie
tos kuopos valdybos narė.

J. SAKALAS, Dayton, Ohio, yra didelės "Kan't Be 
Beat" rūby valyklos savininkas. Šiemet jojo valyklai 
sueina 30 metę. Nuoširdus lietuviškos spaudos ir 
tremtiniy rėmėjas.

ŠKĖMAI, Rockford, III., pardavė savo nuosavybę 
ir dabar žada įsikurti Kalifornijoj. Jų du sūnūs jau 
seniai gyvena Kalifornijoj: John Skiman, Santa Moni
ca, Calif, ir Sigmund Skiman, Oakland, Calif. Visa 
Škėmę (Skiman) šeima yra "LD" rėmėjai.

J. AUKŠTUOLIS, Alhambra, Calif., balandžio 28 d. 
mirė nuo širdies atakos. Jis buvo "LD" prenumerato
rius. Žmonai reiškiame gilios užuojautos.

STASYS PŠIBILSKIS, Los Angeles, Calif., sunkiai su
sižeidęs darbovietėje savo ranką, jau baigia pasveikti.

B. KAZEL, Great Neck, N. Y., viešėjo pas A. Davydo 
nienę, Los Angeles, Calif.

MAG. KAZLAUSKIENĖ, Cleveland, Ohio, dabar 
vieši pas Radauskus Los Angeles.

MONKEVIČIUS, Los Angeles, Calif., po sunkios 
širdies atakos jau grįžo iš ligoninės.

ANN RIMKUS, Cicero, III., dabar atostogauja Los 
Angeles, Calif., kaip K. Achy viešnia. Kelias savaites 
ji pabuvo Tucson, Arizona.

PETRAS ZAUNIUS, Chula Vista, Calif., yra išrašęs 
eilę garantijy tremtiniams. Dabar pas jį atvyksta 
prof. Vikt. Biržiška. Petras Zaunius Chula Vista 
mieste turi didžiulę mėsos prekybą.

JULIA LIESYTĖ, studijuojanti Kalifornijos Univer
sitete, vėl gavo metams stipendiją pasiruošti kaip 
bibliotekos vedėja.

J. L. VAISVIL, Chicago, III., dabar tyrinėja biznio 
galimumus Los Angeles. Chicagoje jis turi "Midwest 
Armature Service" - motery taisymo dirbtuvę.

MR. ir MRS. A. SHILIM, La Crescenta, Calif., atos
togauja Chicagoje ir Rockforde.

Mr. ir Mrs. S. DERINČIAI, Los Angeles, Calif., ge
gužės pabaigoj vyksta į Chicagą praleisti atostogas.

ANTON DAYNOR, Rockford, III., atvyko į Los An
geles ir mano čia apsigyventi.

STASĖ ČILVINAITĖ atvyko iš Chicagos pas savo 
pusbrolį Br. Ketarauską, Los Angeles, Calif., ir pa
siliks čia gyventi.

Mrs. CARL TIEMAN, Fort Johnson, N. Y., dabar 
atostogauja pas savo dėdę A. Karby, Los Angeles.

VIKT. MATTSON (Martišienė), Worchester, Mass, 
apsigyveno pas Mrs. Mary Richford ir Mrs. Teddy 
Proko, Long Beach, Calif.

Kun. L. JANKUS, Los Angeles, Calif., gavo pasky
rimą į Santa Barbara, Calif. V. Kazlausko bute jam 
buvo suruoštas atsisveikinimas su losangeliečiais.

JUOZAS MILIŪNAS, Los Angeles, Calif., sunkiai 
serga. Linkime greit pasveikti.

Prieš 50 metų lietuvių tautiniam atgimimui didelės reikšmės turėjo knygnešių 
veikla. Be abejo, vienas iš Amerikos lietuvių nutautėjimo stabdžių yra lietuviškoji 
spauda. Ji turėtų pasiekti kiekvieną lietuvišką šeimą. Tam yra reikalingi nuoširdūs 
ir pasišventę platintojai, kuriuos norėtume pavadinti moderniškais šių laikų knyg
nešiais Amerikoje.

’’Lietuvių Dienos’’ nori surasti kiekviename mieste, kiekvienoje kolonijoje 
bent po vieną savo platintoją-atstovą.

Iki šiol jau sutiko ’’Lietuvių Dienas” platinti apie 30 asmenų. Čia skelbiame 
dali mūsų platintojų.

P. ABROMAITIS
2534 W. 46th PI.
CHICAGO 32, III.

B. BALYS
Trafalgar Estate 
Temple Guiting 

Cheltenham, Glos.
England

M. GLIAUDIENĖ,
17600 Lindsay Ave., 

DETROIT 35, Mich

REV. J. TAMULIS,
Lithuanian Catholic Center

5 Young St., Circular Quay 
SYDNEY, N. S. W., AUSTRALIA

A. PRANYS,
1500 Sutter St. 

c/o Hotel Majestic 
SAN FRANCISCO, Calif.

L. VALIUKAS, 
177 Rita St.

DAYTON, Ohio

E. VILUTIS, 
3736 Pulaski St. 

E. CHICAGO, Ind.

J. RIMAŠAUSKAS, 
1847 E. 86th St. 

CLEVELAND, Ohio

REV. A. SABALIAUSKAS, 
Colegio Salesiano, Apartado 369 

CARACAS, VENEZUELA

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®^ ®®®®®®®®®®®®®®®

PADĖKA

BALFo Los Angeles skyriaus susirinkime dalyva- 
vusiy tremtiniy įgaliotas reiškiu padėką rengimo ko
misijos pirm. F. Masaičiui ir nariams Dapšienei ir 
Prižgintui už surengimą labai gražaus ir įspūdingo 
pobūvio tremtiniy garantijy davėjams ir kitiems ge
radariams pagerbti.

Mūsų padėka taip pat priklauso gerb. šeiminin
kėms, programos vedėjui p. Karazijai, operos solis
tui p. Baltrušaičiui, akompaniatoriui p. Skriduliui, mo
kyt. p. Razutienei, poetei p. Mitkienei, deklamato- 
rėms p. Truskauskaitėms, visiems mažiesiems deklama
vusiems ir choristams bei visiems kitiems, kurie vienu 
ar kitu būdu prie ty gražiu iškilmiy buvo prisidėję.

Pobūvis buvo tikrai gražus. Tiek tremtiniams, tiek 
jy geradariams jis padarė malony įspūdį. Tad ačiū, 
labai ačiū.

STASYS RAŠTIKIS
BALFo Los Angeles Skyriaus

Pirmininkas

Įsidėmėkite, kad

LIETUVIU DIENU”

GEGUŽINĖS
Įvyksta birželio 11 d. ir rugpjūčio 13 d.

Ruoškitės dalyvauti ir pakvieskite savo draugus bei pažįstamus.
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Refugee farmer's family - Lithograph by A. Vaičaitis. / Tremtinio ūkini nko šeima, A. Vaičaičio litografija

Genocide in Lithuania
The political events of the past de

cade are public knowledge. In 1939, Rus
sia and Germany signed two pacts divid
ing Poland and the Baltic States between 
these two partners in aggression. The 
Ribbentrop-Molotov deal regarding Po
land was more or less sanctioned by the 
Western Allies at Yalta, but the United 
States faithfully adheres to its policy of 
non-recognition of the fruits of the Rus
so-German partnership in aggression in 
the Baltic States.

The Nazi record of Genocide during 
the late war likewise received adequate 
publicity, especially in connection with 
the Nuremberg Trial of the major Nazi 
war criminals.

What is not realized generally, how
ever, is the fact that the Soviet partners 
of the Nazi war criminals were engaged 
in Genocide long before the Nazis, long 
before the establishment of concentration 

camps and slave labor in Germany, and 
on a scale by far surpassing the Nazi ex
periment. It is true that there were re
ports of ’’forced labor camps” in Russia. 
There were reports of the methods of 
planned starvation and mass deportation 
employed in bringing the Ukraine to her 
knees. During and immediately after the 
war, there were reports of the swift de
struction of the Volga German Autono
mous Republic and several other ’’auto
nomous ” republics, and the rapid dis
persion of millions of people from these 
areas, including the inevitable separation 
of children from their parents, wives 
from their husbands.

The following significant example es
caped American attention -

When Finland was forced to cede Ka
relia to Russia in 1940, all of the 400,000 
Karelians left their homes and moved 
into Finland. Given the choice of stay

ing under the Soviet regime or going to 
Finland, all of the Karelians - with ex
ception of 17 persons - moved to Finland 
for the second time in 1945. The Finnish 
government saved these people from 
genocide by accepting them into other 
parts of the country.

Hundreds of thousands of Lithuanians, 
too, attempted to leave Lithuania be
fore the advancing Russians in 1944 but 
the German troops permitted just a few 
of these to proceed, and Russian troops 
cut off more than 90,000 Lithuanians 
near Danzig. Nothing has been heard of 
these people since.

The perpetration of large scale ge
nocide ’’operations” with unprecedented 
precision and speed, ’’without noise or 
panic ”, with the employment of vast bo
dies of police forces, railway and motor 
transports, would have been impossible 
in the absence of elaborate plans. And 
the Russians had such plans, and have 
additional plans for other prospective 
victim nations. The Russian plan was de
monstrated in Eastern Poland in 1940 
and in the Baltic States in 1941.
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The difference between Hitler’s and 
Stalin’s methods of genocide is that the 
Nazi killed undesirable people outright, 
while Stalin tortures his victims with 
slow death and destruction, which is less 
conspicuous but extremely dangerous. 
The bolsheviks classify their victims into 
several classes. Some are tortured and 
killed outright, others are sent to forced 
labor camps for slow death by starvation 
and exhaustion. The rest are slated for 
remolding for transformation into a ’’So
viet man” a mass of obedient instrument 
of the government, people without indivi
duality, without religion, without nation
al culture.

In addition to outright killings, de
portations, suppression of national cul
ture and separation of families, the na
tion is deprived of all normal family life 
and the continuity of the nation is stop
ped. Young men of Lithuania are drafted 
into Soviet armed forces to serve in Rus
sia. Other young men and women are 
drafted into ’’volunteer” labor battalions 
for service in Russia. Children are forc
ibly taken away from their parents and 
sent to specialized training schools to be 
reared as Rusian heathens.

Lithuanian youths are waging an 
armed struggle as guerrillas and are dy
ing fast. Prisoners are tortured in an un
believable manner. Female prisoners are 
deliberately raped and infected with ve
nereal diseases, and men’s sexual organs 
are mutilated. Masses of Russians and 
Asiatics are brought in and settled in 
Lithuania.

The picture of Russian misrule and op
pression is too horrible to relate in detail.

Need for international action
Genocide is being perpetrated in Li

thuania, Latvia and Estonia, East Prussia 
Eastern Poland, the Ukraine, etc. It is 
perpetrated by the political organs of 
Soviet Russia, by Russian armed forces 

The Lithuanian countryside. / Lietuvos gamtoje

in occupation of these countries and 
areas, under the direction of the Supreme 
State organ of the Soviet Union: the Po
litburo. Collateral genocide operations 
at the same time are effected against 
prisoners of war of other innumerable 
nationalities. All told, it is multiple ge
nocide, under all five heads of the defini 
tion of Genocide, affecting many people 
and many races. It is international in its 
operations.

International cooperation is necesary 
to stop international crimes. Genocide 
is a more horrible crime than Slave Trade 
of the former ages, or Piracy, or Opium 
Trade or other crimes which are inter
national in scope and are being supressed 
by concerted international efforts.

International Law is, after all, but a 
set of usages accepted by nations. The 
first step in developing new international 
standards is to accept the definition of 
certain acts and to denounce such acts 
as international crimes. When most mem
bers, or major members, of the interna
tional community of nations accept these 
standards, they become established Inter
national Law.

The United States is a major member 
of the International family of nations 
bound to observe the principles of the 
United Nations Charter. Other countries 
are accustomed to look to us for moral 
leadership, and action by the United 
States is reflected in all corners of the 
globe. Can we with honor refuse to help 
establish International Law standards to 
make Genocide an International crime? 
Our refusal to ratify the Genocide Con
vention would be tantamount to en
couraging Serov and his ilk to expand 
their genocidal ’’operations” and to ig
nore the Ten Commandments.

(Statement of Constantine Jurgela be
fore the U.S Senate Subcommittee on 
Genocide, Feb. 9, 1950.

The American
Plane and the
Soviet Protest

The American plane was seen near the 
Latvian port of Libau. Russia addressed 
a protest to the United States, charging 
a violation of Russian boundaries. But 
the United States could receive such a 
protest only from the Latvian or Lithua
nian ministry in Washington, not from 
Vishinsky. Vishinsky’s right to address 
such a note is the right of predatory ani
mal. This protest was taken up by the 
international press and shown to be ab
surd. The territory of the Baltic States 
is not the territory of the Soviet Union, 
and the occupation of the Baltic States 
has not been recognized. The Swiss news 
paper Die Tat writes:

’’Russia’s clamor over the alleged 
transgression of her boundaries by an 
American plane over the Baltic Sea pro
vides an interesting point in international 
law, which was promptly forgotten. That 
is: the United States continues to have 
diplomatic relations with Latvia, Estonia, 
and Lithuania and does not recognize the 
Soviet annexation of these countries. 
Therefore Washington cannot possibly 
admit of any territorial transgression by 
an American plane. The Soviets raised a 
big fuss because a foreign plane flew too 
near Libau, but they themselves trample 
Latvia underfoot when they find it stra
tegic to do so. Not too long ago when 
Molotov was the top Soviet spokesman, 
he said: ’The events of the last two de
cades have proved a good basis for the 
consolidation of relations between the 
Soviet Union and her Baltic neighbors. 
It is not so that the mutual pacts of as
sistance indicate any kind of interference 
on the part of the Soviet Union in Esto
nian, Latvian, and Lithuanian affairs. On 
the contrary, the inviolability of the 
signers’ sovereignty is duely recogniz
ed in the pacts and the principle of non
intervention is made stronger in them.’ 
That is what Molotov said on October 31, 
1939. A year had not gone by and, on 
June 17, 1940, the Red Army moved into 
the Baltic States, and the very same Mo
lotov annexed three countries: Latvia, 
Estonia, and Lithuania. Now he com
plains, like some wronged innocent, that 
an American plane has broken the sanc
tity of the air above Latvia. But how did 
Molotov carry out the principle of non
intervention’ in Latvian affairs? In the 
dead of night on June 13-14, 1941, motor
ized divisions of Russian security police 
invaded Latvia and nulled thousands of 
Latvians out of their beds and transport
ed them in filthy cattle cars to Siberia. 
That was the tragedy of Latvia. That is 
how Molotov kept his word...” (ELTA)

19



KRYŽIAI
A fragment from the famous novel by Vincas Ramonas, trans
lated from the Lithuanian by Milton Stark.

Kreivėnas thinks to himself: ’’She must paint her lips 
out of naughtiness.”

There is something of a sullenness in the glance of her 
eyes as she speaks, and something like glints of enticement 
kindle in their blueness. Otherwise she is buxom of build, 
but withou any sign of fatness.

And the brother is the same, sullen-eyed. He looks like 
his sister in the face, only he is drier. His mustache is black; 
his hair is parted in the middle and newly trimmed around the 
ears. The movements of his sturdy hands are like those of one 
who would raise his whip against someone.

’’And it just so happens I’m looking for a pair just like you. 
If we come to an agreement then I’ll be killing two birds with 
one shot.”

’’Maybe you’re a hunter?”
’’You might say...”
”So I want to ask. I say maybe you have an old gun you 

want to sell. It would be a good thing to knock off a rabbit 
here, in the swamp, during the Christmas holidays.”

’’But you’re not allowed. You know the laws.”
”1 know, who doesn’t know? There’s no laws written on a 

rabbit’s tail. The gentlemen wrote the laws so that they could 
hunt alone. It’s sport with them - they’re stuffed full up to the 
gullet - and they begrudge us a bite.”

’’Now don’t get angry. Are you from far?” asks the old wo
man, sitting down and lifting the lid from the boiling pot.

’From Bendručiai. Maybe you’ve heard of it? Three kilo
meters to Liudvinavas and about six to Marijampole.”

’’Heard tell of it, sure, but I’ve never been there,” answers 
the old man.

’’The food is good by me, you won’t have to go around in 
rags. I’ve got electricity too, you’ll see.”

’’Electricity? Like in the city?” says the old man with sur
prise, while the others look at each other.

’’What do you think! How is the city any better? I’m this 
kind of a man: as soon as there is something new in the world 
I can’t rest until 1 find some way of installing it for myself. 
There has to be progress.”

’’Progress, according to you. What men don’t thing of. In 
the old days you didn’t even need a watch, you got up with the 
sun, and you could tell in the afternoon by looking at the sha
dow whether it was time to put the pot on. And now it’s always 
got to be like everybody else’s. Look there,” the old woman 
eyes her son, ’our own - he whined and stamped until he got 
himself a clock.”

A new clock sparkles in a box nailed to the wall. It is 
closed in by glass doors, and the sides of the box are pasted 
over with particolored paper. Next to the watch box hangs 
a picture, a colored face of a film actress. The actress’ lips are 
red enough to have been smeared with a bloody finger.

”So? Shall we talk about the wages?”
'And last year’s family, you’re not keeping them?” the 

daughter observes.
’’One girl will stay on, the other is getting ready to marry. 

The husband won’t hire out because his parents are very old. 
Both came from around Vilkaviskis.”

’’You’re planting a lot of sugar beets, I suppose?”
Quite a bit. The factory is nearby.”

"How many cattle?”
"Ten milk cows, some heifers and calves. Sixteen in all.” 
Everybody quiets down.
"So? You have no objections? It’s nice at our place: the 

river is close at hand... the highroad. Why smooth it over?

Tell me your wages and we’ll strike a bargain.”
’’Wages, well, wages are wages, as they say. I’ve got them 

written on the beam: four hundred litai on the dot. It can’t 
be any less. But, you see, I sort of promised someplace else...”

’’You made a promise, but you don’t have to go through 
with it,” Kreivėnas laughs. ’’The wages aren’t small, but what 
can you do. Can you expect a man to work and not have any
thing?”

”Of course, but let’s put it this way: when there’s that 
many animals and sugar beets, the work’s killing. I know, you 
don’t have to say it. Especially in the fall with those damned 
sugar beets. You’re wet all day, dirty all day. To the factory 
with the beets, back again with the smelly pulp.”

’’The pulp smells, but for that reason the milk is sweet
smelling.”

’’It s sweet-smelling, but not for all. No sooner a farmer’s 
progressive, as they say, then the worker gets the knife. No 
forenoon, just pull and pull, and there’s no end to it.”

’’You can’t get away from it, that is the way it is with a 
lot of them, but I’m going to bring in women from the prison 
to thin the beets and dig them up in the fall. They dig up the 
potatoes too. Or I get help from the village. So you see... One 
more word: stay until Christmas and I’ll buy you a concertina. 
No two ways about it. What’s your name?”

’’Kazys.”
”In a word, Kazimieras?”
Kazys involuntary glances at his concertina; he drums the 

floor with the sole of one of his clogs, and decides.
’’Let it be that way.”
’’What about sister? What is your name?”
’’Julia.”
’’Well, Julie. Say the word and your soul is saved. You’ll 

have a separate little room at my place, no one will bother you. 
The window is to the orchard, in the spring the cherry trees 
bloom, the moon shines in the cherry top, the window is open, 
and the young men go tapping on the highroad with their 
clogs and canes.”

”1 keep the window closed at night so the mosquitoes 
can’t fly in.”

Julia tells her wages, adding: ”If he gets a concertina, then 
I’ll have a watch.”

’’Now why the watch?” wonders the mother. ’’Are you 
going to mix chaff for the hogs with that watch on your hand?”

”We don’t feed our hogs chaff,” Kreivėnas laughs. ’’Even 
our hogs don’t eat just anything, just...”

’’Better bargain for some cloth and flax. You’ll marry, 
you’ll have someth ng to spread the bed with.”

”1’11 spread my apron and cover myself with a skirt,” shoots 
back the daughter angrily.

’’Have it your way...”
”No two ways about it. A watch is a watch, but I’ll tell you 

from the start, by me there’s only one holiday on Easter, only 
one on Whitsuntide, the same for Christmas. So how’ll it be...”

Kazys looks at his sister before deciding: ”If that’s all, 
then so much for that. If the priest says something, then you 
scratch your own head about it.”

”1’11 look to the priests, never fear.” Kreivėnas smiles and 
pulls out a bottle of whiskey from his rocket.

The old woman finds a cornered glass with one leg broken 
off; she blows off the dust and wipes it out with a wet towel 
that hangs by the door.

Without so much as a word, the daughter jumps up and 
takes the glass from her mother’s hands. Opening the chest, 
she brings out a clean white towel, washes the glass, and wipes 
it out with a corner of the towel. She spreads the towel over 
the table and turns the glass upside-down. It must be the 
whiteness of the towel that forces Kre’venas to sm’le with 
self-satisfaction.

’’Mama, give us a bite to eat,” the son asks.
The mother casts a worried look at her son.
’’Never mind, fill the order, that’s all.”
The daughter places plates and forks on the table, her 

mother draws out a pot from the oven and puts the meat into 
a clay bowl, which she carries to the table.

The glass is handed around. Kreivėnas spears piece of 
meat. The meat smacks of grass.
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Behind The Iron Curtain
LITHUANIA

A German POW who spent the four 
years of captivity (1945-1949) in Lithua
nia, says that until 1948 there were no 
larger scale deportations. In May 1948, 
however, whole villages were evacuted 
to Russia and the same measures con- 
tineud in 1949. Many farms remained 
empty as a result. This and the fact that 
in the now collectivized farms the fields 
are tilled in schematic manner, without 
any consideration for the peculiarities 
of soil and climate, has caused the total 
agricultural output of the country to sink 
considerably under prewar level.

Russification has made great progress 
in the last two years, especially in the 

towns. Hundreds of Russian workers 
have been brought in to work in harbors 
and industry. Only very few Lithuanians 
still occupy leading positions and those 
who are trusted Communists. As the 
POWs heard from engineers and doctors 
with whom they sometimes came into 
contact, the former inteligentzia has dis
appeared.

A great role in the life of the popula
tion both local and imported, is played 
by political porpaganda. This mill grinds 
unrelentingly and is intensified from time 
to time in honour of ’’elections” and other 
events. The overhelming majority of the 
Lithuanians are anti-Communist and 

dead tired of this indoctrination. The re
sistance movement which was very vi
gorous until 1948, has largely abated into 
passivity since the mass deportations and 
agricultural collectivization which de
prived it of its supply base, the inde
pendent farmers.

Religious feeling is still deeply rooted 
in the country despite all the efforts of 
the occupants to eradicate it. The re
patriated POWs believe that this feel
ing prompted the population to give 
them generous help, especially with food, 
when they literally starved in their camps 
and many affirm that they owe their life 
to the Christian charity of the Lithua
nians. The same is said by the POWs of 
thhe other two Baltic nations, the Esto
nians and Latvians.

(Neics Letter)
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Contrary to reports in the world press 
on gigantic fortifications of the Baltic 
coast by the Soviets, recent refugees from 
the Baltic countries maintain that they 
are exaggerated, at least as regards the 
Estonian and Latvian coasts. It is true 
that some zones on the coast have been 
declared out of bounds and even sur
rounded by barbed wire, that trenches 
have been dug along the shore and ca
mouflaged bunkers built as well as a 
number of coastal batteries installed, but 
on the whole the war preparations do not 
appear to be particularly alarming.

A very large number of tractors has 
been brought to Estonia, many more than 
the agricultural requirements of the 
country would warrant and of a type 
suitable for the draft of heavy artillery. 
Furthermore every farm and kolhoz must 
keep either one or several horses and 
carts in readiness to obey a summons of 
the authorities at any moment.

In August of last year the sea on Saa
remaa’s west coast was carefully sound
ed and charted by Soviet naval officers 
with a view to ascertain how closely large 
ships might approach the shore. How
ever, no new roads or railways have been 
built either on Saaremaa or the mainland 
and the old ones have been only very im
perfectly repaired. A new railway-line 
connecting the Tallinn-Haapsalu and 
Tallinn-Tapa lines via Hiiu and Kopli 
has been built. No traffic has been start
ed on it and it is supposed to be built for 
the transport of munition if the need 
should arise.

As a legacy from World War I there 
were strong subterranean munition 
dumps at Nomme (near Tallinn) with 

Plaque of Lthuanian American Veterans to be placed on the Tomb of the Un
known Soldier at Arlington National Cemetery. / Amerikos lietuviy veterany pa
minklinė lenta, kuri bus atidengta prie Nežinomojo Kareivo kapo Arlingtono Tau
tinėse kapinėse.

long galleries and a railway. These have 
now been put in order and turned into a 
giant ammunition dump. German POWs 
did the work.

The general impression is that in the 
Baltic area the Sovites are at present pre
paring rather for an invasion than for 
aggression and that some at least of the 
coastal fences and guards are there to 
prevent the inhabitants from escaping 
abroad. (News Letter)

Lithuanian Art Exhibit
Moves to Waterbury

Beginning on April 23, the Lithuanian 
Art Exhibit will have showings in Water
bury, Conn, where it is expected to re
main two weeks before making a tour 
of other Lithuanian colonies. Last year 
it was held over for six weeks at the New 
York Hall of Science. The purpose of the 
Lithuanian Art Exhibit is to acquaint 
both Lithuanians and Americans with 
the handicraft and art of Lithuania.

Russ Purge Baltic Area
The Russians are waging a purge in the 

Baltic republics to protect coastal de
fense secrets in the general area where 
they claim an American plane attempted 
to make photographs, - writes the ”Los 
Angeles Examiner,” April 24.

Neue Zeitung, published by the United 
States high commissioner’s office, said 
its information came from Baltic refugees 
in Sweden.

The newspaper quoted them as saying 
the Russians feared a fifth column of 
Baltic Nationalists along the strategic 
coast-lines where Russia is reported to 
have submarine pens and rocket-launch

ing sites.
Neue Zeitung 

said the Rus
sians have re
moved ’’tens of 
thousands” of 
Baltic Nationals 
and resettled 
them in the in
terior of the So
viet Union to 
safeguard their 
coastal fortifica
tions from spies 
and saboteurs.

Russian farm
ers have been 
settled in the va
cated Baltic 
lands — Latvia, 
Estonia and 
L ithuan i a — 
which Rusia an
nexed 10 years 
ago, the paper 
said. The United 
States never has 
recognized So
viet acquisition 
of the three 
countries.

Florence Korsak to Sing 
in Palm Springs

Florence Korsak, Lithuanian soprano, 
has been invited to sing in Palm Springs 
on May 5-6, at ceremonies celebrating 
Our Lady of Guadalupe. She will sing 
mass for the Rev. R. Klumbis, Pastor of 
Our Lady of Guadalupe Church. The 
church is located at Box 526, Palm 
Springs, Calif.

Lithuanians Honor
Unknown Soldier

The War Department has granted the 
Lithuanian-American Veterans, Newark, 
New Jersey, official permission to dedi
cate a Plaque on May 6, 1950 in the name 
of Lithuanian - American Veterans 
throughout the country, at the Tomb of 
the Unknown Soldier, Arlington Nation
al Cemetery. Thereafter the Plaque will 
remain in the Trophy room at the Am
phitheatre, Fort Myer, Va.

The Lithuanian Minister Mr. Paul Ža- 
deikis and members of Congress have 
been invited to speak at the dedication. 
President Truman or Vice-President 
Barkley will place a wreath at the Tomb. 
The Plaque acceptance speech will be 
made by the Commanding General of 
the Military District of Washington. Ho
norary escort, band, bugler, and firing 
squad will be provided by the U. S. 
Army. The wreath will be blessed and the 
invocation made at the Tomb by the 
Rev. Michael Kemezis of Bayonne, New 
Jersey.

Lie Asked to Free Slaves
Danute Armonaite, the fifteen year old 

daughter of a Lithuanian DP family liv
ing in Cleveland, sent the following letter 
to Trygve Lie, Secretary General of the 
United Nations, asking him to help her 
brother and mother, who are captives in 
a slave camp in Siberia.

I read in the newspapers that you were 
preparing to leave for Moscow to see 
Stalin. Please ask him to free my little 
brother and my mother from the Siberian 
slave camps and let them come to the 
United States. Ten years ago we visited 
Lithuania. The war started and the Rus
sians forced their way into Lithuania 
and detained my mother and my little 
brother Johnny. They were sent to a Si
berian slave camp and are still there. 
I miss my mother and my little brother 
very much. I want to see them again. 
Please see if you can free them. My 
brother is eleven years old. He should 
be in school in America, not in a slave 
camp. Please try to do something.

If you are afraid to demand that the 
Russian administrators release American 
families from the slave camps, then, sir, 
you belong there yourself, because the 
Secretary of the United Nations should 
not be afraid to speak the truth, not to 
Stalin or to Truman. It does not matter 
who he may be. And you, sir, should try 
to free all of the families held in the slave 
camps.
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ATLAS - DUTCH BOY - DU PONT PRODUCTS - WINDOW SHADES - GLASS - LINOLEUM - FLOOR 

SANDERS FOR RENT - WATER HEATERS - ASPHALT&RUBBERTILE
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2526 W. Washington Blvd., 
Los Angeles 16, PA. 3151

11014 South Main Street, 
Los Angeles 3, PL. 5-0757

9740 Washington Blvd., Culver City
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1 Skaitykite - Platinkite - Remkite

į ’’DRAUGA“
j

vienintelį lietuvių religinės, tautinės minties dienraštį pasauly

m DRAUGAS yra geriausias laikraštis, kadangi tikroje šviesoje nu
šviečia pasaulio ir lietuvių kolonijų gyvenimo Įvykius.

DRAUGAS yra Įdomiausias, kadangi po savo sparnu yra sutraukęs 
žymiausius rašytojus, politikus, visuomenininkus, ko
respondentus.

DRAUGAS yra gyviausias, nes patiekia vėliausias žinias apie pa
vergtą Lietuvą, ištremtus lietuvius, lietuvių veikimą 
Amerikoje ir kitur.

DRAUGAS yra patikimiausias, kadangi Amerikoje, Europoje ir ki
tur turi savo korespondentus, kurie rašydami iš vietos 
patiekia pilniausias ir patikimiausias žinias.

DRAUGAS taipgi skaitomas lietuvių biznierių ir pramonių skel
bimų organu. Jei norite ką greit parduoti, pirkti ar ras
ti, skelbkitės DRAUGE. Ieškai gero darbo? Skai
tyk DRAUGĄ!
Padarykite DRAUGĄ tikru savo draugu! Syki ji paskai
tęs, nenorėsi su juo skirtis.

KAINA -
Užsieny DRAUGAS kainuoja $10.00; Kanadoje me
tams $7.00; pusmečiui $4.00
Chicagoje ir Ciceroje metams $8.00; pusmečiui $4.50. 
Kitur Amerikoje metams $7.00; pusmečiui $4.00.

Prenumeratos ir kitais reikalais kreipkitės adresu:

’’DRAUGAS”
CHICAGO 8, ILLINOIS

ĮSTEIGTAS 1909 TEL. VIRGINIA 7-66640-6641

□
NORĖDAMI BŪTI INFORMUOTI 

s apie pasaulio ivykius ir
Amerikos bei Kanados lietuviu gyvenimą 

SKAITYKITE 

«DARBININKA» 
išeinanti du kartus per savaite

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje — $5.00, užsieny — $5.50 

ADRESAS: 366 Broadway, S. Boston 27, Mass. USA 
E ...........    -.... ..  M-,--------- ------------------ '..Tr=^^r=====1B.
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VISI LIETUVIAI SKAITO 
savaitini, gausiai iliustruotą laikrašti 5

LIETUVIU ŽINIAS
LIETUVIŲ ŽINIOS kiekvieną savaitę savo skai- □ 

tytojams patiekia pačių 
svarbiausių politinių Įvykių 
santrauką ir komentarus,

LIETUVIŲ ŽINIOS plačiai informuoja apie pa
saulio lietuvius ir Amerikos 
lietuvių veiklą,

LIETUVIŲ ŽINIOS savo puslapius pagražina 
tiek lietuvių, tiek politinio 
gyvenimo nuotraukomis, }-

LIETUVIŲ ŽINIŲ korespondentai Anglijoj, Ar 
gentinoj, Ispanijoj, Vokieti
joj ir kituose kraštuose ži
nias renka iš pačių pirmųjų 
šaltiniu, c

TODĖL TUOJAU UŽSISAKYKITE 
LIETUVIŲ ŽINIAS,

KURIOS METAVIS KAINUOJA TIK $3.

LIETUVIŲ ŽINIOS
221 Sarah St., Pittsburgh 3, Pa.

SKAITYKITE 
KANADOS LIETUVIU 

savaitrašti

"TĖVIŠKĖS
ZIBURIAI»

Jame rasite apsčiai žinių is Kanados 
ir viso pasaulio lietuviu gyvenimo, 
įdomiu straipsnu ir geros informaci

□

J n

A

□

A

jos bendrais klausimais. 1
PRENUMERATOS KAINA metams:
JAV-SE ir Kanadoj - $3, kitur - $ 4

ADRESAS:
941 Dundas St. W., 

Toronto, Ont., Canada
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