LITHUANIAN DAYS
JANUARY,

1953

1953 M. SAUSIO MEN.

1953 M. SAUSIO MEN.
Nr. 1 (30)

JANUARY, 1953

IV metai

Vol. 4

No. 1

TURINYS
CONTENTS

This Month's Cover
President-elect Dwight D. Eisenhower is
shown after his election with A. S. Tre
čiokas, representative of Lithuanian Repub
licans of New York - New Jersey, at
Republican headquarters, Commodore Ho
tel, New York. Eisenhower said that he
would do his best to fulfill his pre
election promises of liberation for Lithua
nia and other Soviet-occupied countries.

Back Cover

Juozas Brazaitis, DARBAS FASKIRSTYTINAS VISIEMS ....................................................................

3

Vysk. V. Brizgys, MENAS IR LITERATŪRA KAIP ŽMOGAUS KŪRINYS ........................................

5

Dr. Br. Nemickas, IŠLAISVINIMO POLITIKOS LAIKOTARPIN ........................................................

7

Kan. dr. J. B. Končius, NUSKRIAUSTIEJI EUROPOJE .........................................................................

10

V.Krėvė, TĖVŲ ŽEMĖJE ........................................................................................................................

12

Juozas Mikuckis, NESUVILIOS, NESAYKK, SŪNUI .............................................................................

14

KĄ VEIKIA SKAITYTOJAI .....................................................................................................................

16

REDS DENATIONALIZE BALTIC STATES .............................................................................................

17

MISTS by V. Krėvė ..................................................................................................................................

18

LITHUANIANS MAKE NEWS ...............................................................................................................

21

"Face", sculpture by T. Zikaras, Melbourne,
Australia.

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
P: enumerates

kaina

metams:

JAV - $5.00, Brooklyne, Kanadoje ir už
sienyje - $5.50. Pusmečiui - $3.00.
ADRESAS:
Darbininkas
620 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

Juozas VITĖNAS ............................................................................. Vyr. Redaktorius / Editor-in-Chief
Leonardas VALIUKAS .................................................... Vyr. Redaktoriaus Pavad. / Managing Editor

Milton C. STARK......... ..................................... Angliškos dalies redaktorius / Editor of English Section
Povilas PUZINAS............................................................................... Redaktorius-dailininkas / Art Editor

Juozas KOJELIS ...................................................................................................

Redaktorius / Editor

Redaktoriai atskirose vietose / Assistant editors —- V. ROCEVIČIUS, Cleveland, Ohio; C. SURDOKAS, Baltimore, Md., A. ŠALČIUS, New York, N. Y.; A. VINGIS, Melbourne, Australia; V. VOLERTAS,
Philadelphia, Pa.

Antanas F. Skirius, leidėjas /Publisher

Administratorius / Business Manager

Juozas URBONAS

Straipsniai, prie kuriy yra pažymėtas autorius arba pridėti jo inicialai,
nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

The opinions expressed in signed or initialed articles
are not necessarily those of the Editors.

LAIŠKAI LIETUVIAMS
yra vienintelis žurnalas, kurs visiems su
prantamu būdu tautiškoje dvasioje nagri
nės svarbiausias religines ir moralines
problemas.
Daug dėmesio kreipia į šeimos ir jau
nimo klausimus. Rašo apie krikščioniškąjį
meną, duodamas gražiy klasišky iliustracijy. Supažindina skaitytojus ir su kitj
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 dė.to norinčiam susipažinti
su svarbiausiomis prob’emomis, "Laiškai
Lietuviams" bus geriausias mokytojas ir
vadovas.
Metinė prenumerata - $2.00
ADRESAS:
"Laiškai Lietuviams"

Redakcijos ir administracijos adresas:
Address all Editorial and Subscription Mail to

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

9204 S. BROADWAY, LOS ANGELES 3, CALIF

Phone - PL. 4-1377
"LIETUVIŲ

Būci linksmas ir sveikas, jei išsirašysi

DIENOS" yra sujungtos su "KALIFORNIJOS LIETUVIU"

"THE LITHUANIAN DAYS" is combined with "CALIFORNIA LITHUANIAN"

Leidžiama kas mėnuo, isskyrus liepos ir rugpiūčio mėn. / Published monthly, except July and Augus’

Atskiro numerio kaina 45 centy

Single Copy 45c

PRENUMERATA metams — $4.00 bet kokiame pasaulio krašte. GARBES PRENUMERATA $10.00
SUBSCRIPTION $4.00 per year in any country of the world. HONORARY SUBSCRIPTION $10.00

P E L E DA
Ten, kur nesilanko "Peleda", vizituoja
daktarai ir graboriai. "Pelėdoje" atsispindi
visas politinis, kultūrinis ir ekonominis gy
venimas kaip kreivame veidrodyje.
"Pelėda" išeina kiekvieną mėnesį 28 psl.
Prenumeartos kaina metams tik $4.00,
pusei mėty $2.50.

ADRESAS:
"PELĖDA"

3153 So. Halsted St., Chicago 8, III.

Entered as Second Class Matter June 7, 1950 at Los Angeles, Calif, under the Act of March 3, 1879

Michigan© steito gubenatoriui M. Williams (stovi vidury), rodančiam daug palankumo lietuviams, įteikiama dovanėlė - knyga (Lietuvos Istorija) Amerikos Lietuviy Balso Radijo Klubo
Detroite penkeriy mėty veiklos sukaktį minint. Dovanėlę gubernatoriui įteikia K. Semaška (kairėje).
The Voice of American Lithuanians Radio Club of Detroit, Mich., presents Gov. M. Williams (center) with a token gift of appreciation for his services to Lithuanians.

Darbas paskirstę tinas visiems
JUOZAS BRAZAITIS

Metų lapai verčiami skubiai. Lyg greitėjančiu tempu. Su kiek
vienų pradžia jei ir atpratome ko gero laukti, tai vis tiek nemąžta
pasiryžimas iki jų galo ištverti. Kukliai: tik ištverti — darbe Lietuvai,
tose pagrindinėse jo srityse — Lietuvos laisvinimo ir tautybės išlai
kymo. Pirmasis darbas, kiek jis reiškia pasipriešinimą svetimam
smurtui ir pastangas jį pašalinti, pavadinamas politiniu rezistenciniu.
Antrasis - reikšdamas pasipriešinimą nulietuvėjimo bangai, yra re
zistencinis kultūrinis.
Beprasme diskusija del pirmenybes
Susispyriuojame kartais dėl pirmenybės: katras iš tų dalbų
turėtų būti svarbesnis ir pirmesnis. Populiaresnis yra politinis dal
bas. Jam atiduodam daugiau jėgų ir pinigų. Politiškai reiškiamės
gal daugiausia iš visų pabaltiečių. Tie mūsų kaimynai daugiau
mušasi, palyginti, į ūkinį ar kultūrinį gyvenimą. Per tuos 12 rezis
tencinių metų daug ir gražios veiklos parodyta, Lietuvos vardą, jos
kančias ir kovą garsinant, priešą demaskuojant. Pasiekta ir to, kad
Lietuvos politinis reikalas įsijungė į bendrą europinio likimo ratą.
Jame susirado naujos talkos — lietuviškomis galvomis svetimais
pinigais (Voice of America, Free Europe, NEI, Europinis Sąjūdis,
Tarptautinis Komitetas Krikščioniškajai Kultūrai Ginti, Liberalų
Unija ir kt.) Šis darbas prasmingas ir neatleistinas.
Tik nuo politinės veiklos skirtinas politikavimas, rungtyniavi
mas dėl pirmenybės, susibūrimuose svarstymai apie tuos tarpusavio
kovos reikalus. Virsdamas tik smalsiu vaikymusi naujienų: kas ką
apveikė, kas ką dar apveiks, šitas politikavimas nustoja konstruk
tyvinės reikšmės ir tenkina tik smalsumą kaip ir koubojines filmos,
Laisvinimo reikalui iš jo šilumos ne daugiau kaip is saulės, šildan
čios nuo mėnulio. Nuo jo atsiribojant, nustoja prasmės spyriuotis,
ar politinis ar kultūrinis darbas svarbesnis. Abudu svarbus, ir daug
prasmingiau klausimą kitaip sau svarstyti: kuriame darbe esamomis

sąlygomis galime daugiau nuveikti.
Tiesioginis Lietuvos išlaisvinimas priklauso jau mažiau nuo
mūsų kaip nuo bendros įvykių raidos. Lietuvybės išlikimą daugiau
lemia musų pačių pastangos — ir tik mūsų, nes į talką šioje srityje
vargiai kas iš šalies ateis. Čia mūsų galimybės, taigi ir pareigos
didesnės.
Galimybių sritis
Ne vienas Amerikoje į lietuvybės likimą žiūrėjo juodai: dar
viena karta, ir tebus lietuvybės kapinynas. Su tyliu graudumu jie
sekė paskutinius jos atodūsius. Kapų nuotaikai išsklaidyti, atidaryti
langus ir įleisti saulės buvo pionieriška atskirų entuziastingų asme
nų ar parapijų iniciatyva ieškant lietuviškos mokyklos, bažnyčios,
lietuviško modernaus laikraščio, knygos. Tų mokyklos ar bažnyčios
kovotojų, kurių kai kam teko net fiziškai nukentėti, negalima mi
nėti be pagarbos. Be graudaus susižavėjimo negalima sekti ano
teatro, kuriam organizuoti susijungė kolonijos visos intelektualinės
ir moralinės jėgos. Tai primena lyg tuos Oberammergau piliečius,
kurie laiko savo kilnia pareiga virsti šventų dalykų aktoriais. Atski
ros pastangos sukuria kultūrinę ugnelę čia vienam, čia kitam židiny.
Ar ne jaudinantis reiškinys, kada tos šilumos pagauta čia gimusi
lietuvė ieško lietuviškai angliško žodyno savo lietuvių kalbai pra
turtinti.
Dar vienas žingsnis pirmyn, kai individualiniai siekimai virsta
kolektyviniu balsu. Juo, sakysim, gali laikyti prel. J. Balkūno kalbą
ALTo konferencijoj. Ar yra kas svarbesnio Amerioje už lietuvių
kalbos išlaikymą ir už tautiškai gyvos tautos dalies grąžinimą Lie
tuvai — metė jis klausimą. Jis kalbėjo apie bendrom pastangom
organizuotinas mokyklas, knygas, žurnalus, kurie įgalins tautos
dalį ne vegetuoti, bet gyvuoti. Nusmelkdami skeptiškus balsus, eile
suvažiavimų jau gerai suprato praktinius uždavinius lietuvybei iš-
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išdalinti visų galvoms ir kišeniams. Kas ne
gali darbu — o tokių daugumas, nes ameri
kinės sąlygos jiems neleidžia — gali pinigų.
Jei už visų bendrai sudedamus centus galima
bus atpalaiduoti nuo kitų darbų vieną, du
ar daugiau asmenų ir jiems užkrauti organi
zacinius nutarimus vykdyti, kultūrinę pažan
gą organizuoti, padėtis iš karto pajudėtų pir
myn. To nepadarius mūsų visais vardais va
dinamos kultūrinės Įstaigos ir organizacijos
bus išblyškusios, silpnakraujės. Jos nevirs
be to gyvybę po visą emigracijos jaunimą ir
senimą nešiojančiu krauju.
Reikalas savaime palankiai išsispręstų,
jei būtų suorganizuoti bendruomenės viene
tai ir, žinoma, normaliai veiktų. Bet ir jų
nelaukiant atskirose organizacijose gali būti
pasvarstytas šia linkme reformų reikalas.
Jei tik šis vienas dalykas per ateinančius

metus butų teigiamai išspręstas, tai antrais i
trečiais metais pajustume jų vaisių.
Skeptikai suabejoja, ar apsimoka pastan
gos, nes anksčiau ar vėliau tautybės sutirps
Amerikos katile. Tatai gali būti. Bet visai
tikrai bus, kad po keliolikos metų skeptikai
bus grabe. Tik ar tai reiškia, kad jau šian
dien jie turi gulti Į grabą? Kas reikės daryti
po dešimties metų, tegul spręs tie, kurie
tada bus. Mums privalu padaryti tai, kas
šiandien galima, ligi lietuvybės užnugaris
emigracijai - “metropolija", atgaus laisvę.
O galima, jeigu toji pasipriešinimo nulietavėjinio bangai dvasia eis ta pačia pažangia
linkme kaip iki šiol: iš privačios partizaninės
iniciatyvos pereis Į bendruomeninę, iš planu
pereis Į jų vykdymą, iš kuklaus gynimosi per
eis Į atkariavimą tų lietuvių, kurie yra atsi
dūrę abejojimo riboje.

Menas ir literatūra
kaip žmogaus kūrinys
VYSK. V. BRIZGYS
Kad ir labai tiksli gamtos vaizdo ar pa
veikslo kopija, ar vaizdo, Įvykio tikslus at
pasakojimas ne visada yra menas. Kad žmo
gus eidamas per muziejų, jeigu jam leidžia
ma, nufotografuoja menišką paveikslą, tai
dar nereiškia, kad anas muziejaus lankyto
jas yra menininkas. Žmogus susižavi gražiu
gamtos vaizdu ir geru fotografijos aparatu
padaro gražią nuotrauką. Anas žmogus gali
būti ir menininkas, bet jo padaryta nuotrau
ka nėra meno kūrinys, o tik paprastas mokė
jimas naudoti technikos Įrankį. Kad žmogus
liudydamas teisme ar šiaip kalbėdamas su-

Prof. Juozas Brazaitis, (žiūr. jo str. 3 psi.)
Prof. J. Brazaitis, author, journalist, politician (see his
article on Page 3).

laikyti ir priėmė atitinkamas rezoliucijas.
Prel. Balkūnas metė idėją sušaukti visos Ame
rikos kongresą kultūros reikalams.

Tik siekiant vis pirmyn, susirūpinimą
kelia ne planų nebuvimas. Kitados suvažia
vimas Schwaebisch Gmuendeje visą progra
mą buvo sudaręs ir paskelbęs. Imk iš jos
atskirus uždavinius ir vykdyk, kas įmanoma.
Susirūpinimą kelia, kad nuo rezoliucijos iki
jos Įvykdymo tarpas didelis. Energijos už
tenka rezoliucijai priimti, bet jos pritrūksta
rezoliucijai Įvykdyti. Neieškokim čia bolše
vikiškai veikėjo kaltininko. Nesakykim, kad
veikėjas panašus Į Oblomovą, kuriame glū
dėjo gerasis pradas, bet kuriam aplinkybių
dėka maloniausiu dalyku virto ramybė; pa
likite mane ramybėje. Amerikos aplinkybės
priešingai neduoda tos ramybės, kurios rei
kalingos vykdyti tam, kas nutarta. Tam reika
linga ne tik sugebėjimo, bet ir patvarumo
ir laiko. Kultūrinė pažanga negali būti lai
mima tik paradiniais manifestaciniais suva
žiavimais. Jie naudingi tada, kai daug daug
tyliai padaryta prieš tai. Bet tokiam tyliajam
darbui neturime sąlygų. Tad kokia išeitis?

J. E. Vyskupas Vincentas Brizgys, gyvenas Chicago, I11.. I a(ba per Amerikos Balsą į pavergtą Lietuvą.
Bishop V. Brizgys, now in the U. S., addresses oppressed Lithuania over the Voice of America.
P. Labanausko foto

Viena iš galimųjų išeičių

Reikia atsisakyti mirštamosios nuodėmės
— sukrauti visą darbą ir rezoliucijų vykdymą
vienam ar keliams. Reikia prisiversti darbą

PASKUBINKITE ATNAUJINTI
SAVO PRENUMERATĄ
1953 METAMS
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Kongresmanas J. Klueczinski (vidury) sveikinamas buv. Dariaus-Girėno veterany posto, Chicago, III., vado J. Paukščio (de

šinėj) ir posto dir. tarybos pirm. adv. A. Wells, kuris neseniai buvo išrinktas Chicagos teisėju.
Congressman John Kluczinski (center) is greeted by J. Paukštis, former commander of the Darius-Girėnas American
Legion Post of Chicago; Attorney A. Wells (left), Chairman of the Board of Directors of the same Post.

geba labai tiksliai atpasakoti ar aprašyti kokį
nors faktą, tai dar nebūtinai jis yra meninin
kas ar literatas: jis galėjo turėti laiko ar
būti pastabus smulkmenas Įsitėmyti.
Menas yra žmogaus kaip protingos ir
sąmoningos būtybės kūrinys. Kalbant be
tikslumo - apgraibomis, galima sakyti, kad
meno ar literatūros kūriniu žmogus kartais
nieko ypatingo nesiekia - kuria vien tik kū
rybai. Tačiau tiksliai kalbant taip nėra. Tie
visi kūriniai yra sąmoningo žmogaus sąmo
ningi veiksmai, o tokių veiksmų be jokio
siekimo iš viso nėra. Kalbant taip, tai ir me
nininko kūrybos veiksmą saisto tie patys
dėsniai, kaip ir visus kitus to paties ir kiek
vieno žmogaus sąmoningus veiksmus.

Tačiau menininkui kūrėjui tik šitos tiesos
ar fakto nepamiršti nepakanka. Jeigu tad
jis nenori būti tik savo sentimentų paisąs
egoistas, o ir sąmoningas ir išmintingas žmo
gus, turi atsižvelgti Į kitus žmones: kokios
Įtakos jo kūryba turės kitiems žmonėms. Jei
gu menininko ir rašytojo ši visuomeninė pa
reiga nesaistytų, tai nebūtų pagrindo meni
ninkų bei rašytojų kūrinius skirstyti Į mora
lius ir nemoralius, nebūtų skirtumo tarpe
padorių menininkų bei rašytojų ir cinikų,
nebūtų skirtumo tarpe padorios kūrybos ir
pornografijos. O šiuos skirtumus daro ir pa
tys menininkai bei rašytojai.
Mūsų laiko kūrybos pasaulyje nelietu(Perkelta Į 7 pus.)
5

Miami, Florida, Amerikos Lietuviu Piiiečiy klubo naujai sta
tomos svetainės žemės prakasimas, dalyvaujant miesto
burmistrui Chelsie J. Senerchia (su kastuvu). Kiti apeigę
dalyviai (iš kairės dešinėn): klubo pirm. A. Norvaiša, vicepirm. A. Roženskis, burmistras, O. Kaulakienė, county šeri
fas Th. J. Kelley-Dade, J. Bubnis, P. Brown ir A. Navic
kaitė.

Mayor Chelsie A. Senerchia, of Miami, Florida, offi
ciates at ground-breaking ceremonies for a new hall to
be erected by the local Lithuanian-American Citizens Club.

JAV Kongreso Atstovę Rūmu narys T. Machrowicz kalba
į Detroito, Mich., lietuvius radio valandėlės metu. Salia
sėdi Detroito Lietuvię Balso Radio klubo pirmininkė ir
kartu Baltic Melodies programos direktorė Helen Rauby.
T. Machrowicz, Member of the House of Representa
tives, addresses Detroit, Mich., Lithuanians on the Baltic
Melodies program.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
J. C. PETERS

Altadena, Calif.
ZZZZSSZZXSSZZZSSS3SSX2
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IŠLAISVINIMO POLITIKOS
laikotarpin
dr. BRONIUS NEMICKAS
Taip jau yra įprasta, kad Naujųjų Metų
proga perkratinėjama praeitis ir metamas
žvilgis ateitin. Šiuokart man norėtųsi, trum
pai apžvelgus netolimos praeities ir dabar
ties tarptautinę politiką, pasamprotauti, ką
Lietuvos bylai žada rytojus.
Pagrindiniai veiksniai, be kurių negali
būti laimėta Lietuvos bylą yra du: 1) pa
lanki tarptautinė padėtis ir 2) vieningas lie
tuvių tautos laisvės ryžtas, paremtas visų jos
jėgų tinkamu sutelkimu ir tikslingu panau
dojimu. Lietuvos išlaisvinimui pirmasis veiks
nys yra pats svarbiausias, ir jis labai maža
tepareina nuo mūsų valios. Betgi antrojo
veiksnio kalviai esame mes patys: jis visiškai
pareina nuo mūsų pačių valios ir pastangų.
Antrasis Pasaulmis Karas žemės rutulį
padalino į du pasauliu - demokratinį ir ko
munistinį. Šiandieną demokratinio pasaulio
politikai — galima drąsiai teigti — vadovauja
Jungtinės Amerikos Valstybės, sekunduojamos kitų laisvųjų kraštų (Didž. Britanijos,
Prancūzijos), kurių politinis svoris, palyginti,
yra labai sumenkęs. Agresinė komunistinio
pasaulio politika, grindžiama visuotinės re(Perkelta į 8 psl.)

MENAS IR LITERATŪRA...
(Atkelta iš 5 psl.)
vių kartojamas posakis, kad menas esąs tlx
menas, o ne moralė ar koks kitas dalykas,
yra sofizmas. Jeigu menas būtų tik sau ir
kūrėjui, o ne kitiems žmonėms, tai meninin
kas ar rašytojas savo kūrinius turėtų sukrauti
kur nors neprieinamoje palėpėje, tegul ten
kūriniai džiaugtųsi patys savimi. Menininkas,
rašytojas prieš užbaigdamas gyvenimą turėtų
pasirūpinti, kad jo kūriniai po jo nepasiliktų,
nes jie galėtų patekti i kitų žmonių rankas
ir tuo atveju taptų kūryba ne kūrybai, o kū
ryba žmonėms. Gali pasitaikyti, kad meni
ninkas, rašytojas kurdamas savo veikalą šio
aspekto nesvarsto - jis kuria iš meilės menui,
is malonumo sau, tačiau tas aspektas jo noro
nepriklauso, jis yra neišvengiamas ir todėl
kūrėjas neturi teisės jo nepaisyti, jeigu jis
mano savo kūrinį atiduoti žmonėms.
Kaip visokia žmogaus kūryba, taip ir
menas ar literatūra yra žmogaus vidinių iš
gyvenimų išraiška. Kūriniai tais išgyvenimais
spindi, dvelkia ir padeda ar net priverčia
tuos pat jausmus išgyventi meno kūrinį žiū
rint, literatūros kūrinį skaitant. Meno kūri
mui pertiekti kūrėjo jausmai yra daug svar
besnis dalykas už viršines estetines formas,
'ra daugybė meno kūrinių - skulptūros, ta
pybos, kuriuos reikia pavadinti nuogais, ta
čiau vien dėl to jų negalima vadinti nepadouais, kenksmingais. Murillo ir daugybė kitu
vaizduoja Kristų nuogą ant kryžiaus. Michelmigu 1° Pietoje Marija laiko ant kelių nuogą
nstaus lavoną, jo Mošė taip pat nuogas,
nelabai kukliai aprengta Tiziano Magdalena,
okių kūrinių nesunku priskaičiuoti tūkstanClais Tačiau tų kūrinių niekas nepavadino
nepadoriais, nekukliais, nemoraliais. Ir di( Zla1us^as Padorumo skrupulatas jais gėrisi,
° i ’mtis tokį kūrinį davės kunigui palaim!ntJ Erie? » klaupiasi maldai. Ką visa tai
sa o. Nieko kito, tik tai, kad meno veikalai!

Balerina Aldona Šlepetytė, su dideliu pasisekimu pasirodžiusi VakarŲ Europos didžiyiy teatry scenose ir puikiai įver
tinta baleto kritiky. Šiuo metu gyvena New Yorke.
Ballerina Aldona Šleptetytė, recently arrived in the U. S. after a successful tour of Western Europe, where she
won acclaim from critics of France and Spain.
V. Maželio foto

sudėti kūrėjo jausmai visa kita nustelbia iki
tokio laipsnio, kad jie ne tik jame pačiame
užėmė svarbiausią vietą, o tas pat įvyksta
ir su kitu žmogumi net visai nemenininku,
kurs jo kūrinį žiūrės. Tas pat yra ir su rašy
tiniu menu - literatūra. Tad teisingai Popie
žius Pijus XII (kalboje 23.3.1952) pabrėžė,
kad manantieji, jog meną ar literatūrą saisto
tik estetikos įstatymai, kad menas esąs tik
menas, o ne moralė ar kas kita, nepajėgia
suprasti dalyko esmės ir sąmoningai ar nesą

moningai patenka į tarpą tų, kurie prisideda
atpalaiduoti žmonių sąžines nuo moralės įsta
tymų.
Menininkas ir rašytojas savo sieloje turi
būti labai didelis ir labai plačių horizontų
visuomenininkas, kad atspėtų savo kūrinio
įtaką ne tik jo laiko žmonėms, o ateities kar
tų kartoms - kol išliks jo kūrinys. Menininkas
ir rašytojas tiek teisingai įvertina savo geniališkumą, kiek pajėgia suprasti už tą geniališkuiną jam tenkančią atsakomybę.

7

Penktosios New Jersey lietuviy dainy šventės, įvykusios Harrison, N. J., praeity mėty spalio 19 d., jungtinis choras, susidedąs iš 11 chory iš New Jersey ir New Yorko steity lietuviy.
Choristers of New Jersey and New York at a Lithuanian song festival in Harrison, N. J. Eleven choirs participated.
V. Maželio foto

IŠLAISVINIMO...
(Atkelta iš 7 psl.)

Prof. J. Žilevičius diriguoja jungtiniam chorui (žiūr. aukš
čiau) penktoje New Jersey lietuviy dainy šventėje.
Prof. J. Žilevičius conducts the joint choirs of Lithuanian
colonies of New York and New Jersey, at the fifth song
fest, Harrison, N. J.
V. Maželio foto
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voliucijos idėja ir jos inspiruojama, yra iš
imtinai Sovietų Sąjungos rankose; ji, nesiskaitydama su priemonėmis, realiai išnau
doja kiekvieną progą sovietinei koncepcijai
laisvajame pasaulyje plisti ir bolševikinei
vergų valstybei plėstis. Tuo tarpu demokra
tinio pasaulio vartojamos priemonės, nukreip
tos prieš komunizmą, nėra pakankamai pa
veikios nei Sovietų Sąjungos Įtakos sferoje
esančiuose kraštuose, nei pagaliau ir laisvojo
pasaulio valstybėse. Žodžiu sakant, ligi šiol
demokratinis pasaulis dar nėra suradęs tikrų
priemonių ne tik komunistinės hidros fimbijoms nukirsti, bet net ir jų augimui sustab
dyti. Tačiau tokių priemonių jau kuris lai
kas ieškoma.
Ir po Antrojo Pasaulinio Karo komunis
tinio pasaulio politika liko ištikima Sovietų
Sąjungos agresiniams tikslams. Tuo tarpu de
mokratinis pasaulis, santykiaudamas su So
vietų Sąjunga ir jos politinėn ir militarinėn
Įtakon patekusias kraštais, kaitalioja savo
politinę koncepciją. Pergalės svaigulyje de
mokratinis pasaulis nebepajėgė Įžvelgti tik
rųjų savo ginklo draugo (Sovietų Sąjungos)
imperialistinų užmačių ir tenkino kiekvieną
jo norą, pirkdamas sovietų palankumą ir už
ji mokėdamas kitų kraštų nepriklausomybe,
tautų laisve ir žmonių gyvybėmis. Tai nuo
laidų politika, pradėta velionies Roosevelto
ir dar ilgą laiką tęsta Trumano administraci
jos. Sovietų Sąjungai vis ryškiau ėmus reikšti
savo imperialistines užmačias (netiesioginiai
Įsijungus Į Graikijos vidaus karą ir gresiant
Turkijos saugumui), ryšium su tų kraštų įjun
gimu Į JAV-bių Europai teikiamos pagalbos
planą gimsta 1947 m. Trumano doktrina. Ji
ir vėliau prasidėjęs Korėjos karas nuolaidų
politiką pakeičia sulaikymo politika. Vadi
nasi, demokratinio pasaulio santykiuose su
Sovietų Sąjunga Įvyksta lūžis, po kurio sten
giamasi rasti tokias politinio bendradarbia
vimo formas, kurios Įgalintų abiejų priešingų
politinių sistemų sambūvi (koegzistenciją),
nebeleidžiant komunizmui brautis į naujas
teritorijas.

Nuolaidų politikos tarpsnis buvo visiš
kai kurčias Lietuvos išlaisvinimo bylai. Su
laikymo politikos tarpsnis išryškino, kad de
mokratinis pasaulis Lietuvos nėra nurašęs i
nuostolius, kad jis yra mūsų pusėje. Tačiau
ir čia susilaukėme dar maža pastangų, skir
tu Lietuvai išlaisvinti. Betgi Lietuvos, vėliau
ir kitų Pabaltijo valstybių (Latvijos ir Esti
jos ) Įjungimas Į Amerikos Balsą 1951 m. pra
džioje, po kelių mėnesių mūsų Įsileidimas į
Europos Laisvinimo Komitetą yra demokra
tinio pasaulio, ypač JAV-bių, politikos mūsų
bylai palankaus posūkio išdava.
Demokratinio ir sovietinio pasaulio po
litiniai santykiai šiuomet pereina Į tretįjį
tarpsnį, vadinamą išlaisvinimo vardu. Įsiti
kinta, kad sulaikymo politika nėra pakanka
mai paveiki ir neįstengia pašalinti taikai ir
laisvųjų raštų saugumui gresiančių pavojų:
neišlaisvjnus Sovietų Sąjungos pavergtų tau-

Dr. Bronius Nemickas, Lietuvos
New York, N. Y. (žiūr. jo str. 7
Dr. B. Nemickas, member of
Lithuania, New York, N. Y. (read

Laisvės Komiteto nary5'
psl.)
Į
the Committee for ree
his article on Page 7)
V. Maželio foto

tu, nėra priemonių užkirsti kelią komuniz
mui plėstis ir į laisvąjį pasaulį.
Sovietų Sąjunga su savo Europos ir Azi
jos satelitais turi pasaulyje strategines pozi
cijas ir jas išnaudoja neramumams kelti, de
mokratinėms valstybėms ūkiniai ir militariniai silpninti. JAV-bės jau ilgas metas pri
rištos Korėjoje. Po Antrojo Pasaulinio Karo
dar neatkutusiai Britanijai didelių rūpesčių
sudaro Indija, Persija ir paskutiniu metu
ypač paaštrėję Malajų neramumai. Prancū
zijos, galima sakyti, visos ūkinės ir militarinės jėgos užangažuotos Afrikoje - Alžiras,
Tunisas ir pagaliau Marokas juda. Tai trys
drenos, Sovietų Sąjungos įstatytos į reikšmin
gųjų demokratinio pasaulio valstybių kūną
jų kraujui nuleisti, panaudojant koloninių
tautų laisvės troškulį ir siekiant jas įjungti
savo interesų sferon, tuo būdu padidinant
komunistinės vergų imperijos plotus ir ga
lybę. Taip pat lėtai vykstąs Europos atginklavimas ir sunkiai gimdomas Vakarų Vokie
tijos įjungimas Atlato Pakto valstybių gyny
bos sistemon yra labai jautri ir nepaprastai
sunkiai išsprendžiama demokratinio pasaulio
problema. Čia ir yra tie naujieji laisvojo pa
saulio pavojai ir rūpesčiai, kurie verčia per
žiūrėti sulaikymo politiką, ligi šiol remtą
dviejų priešingų pasaulių sambūvio idėja, ir
pereiti į naują santykiavimo tarpsnį, ženkli
namą išlaisvinimo politikos vardu.
(Perkelta

į

15

psl.)

Prof. Vacį. Biržiška kalba Lietuvos Universiteto minėjime,
suruoštame Brooklyne, N. Y.
Prof. Vacį. Biržiška addresses a Lithuanian University
observance, Brooklyn, N. Y.
V. Maželio foto

Lietuvos Universiteto minėjimo, suruošto Brooklyne,
N. Y., dalyviai.
Participants at the Lithuanian University observance,
Brooklyn, N. Y.

V. Maželio foto

9

Viena iš daugelio lietuviy tremtiniy Vokietijoj. Kiek ten skurdo ir nepritekliaus.
One of many Lithuanian displaced persons in Germany.

Nuskriaustieji Europoje
Kan. Dr. J. B. Končius,
Geriau susipažinti su dabar
tie lietuvių būkle ir gyvenimo są
lygom aplankiau visus Vakarų
Europoj likusius lietuvius. Teko
būti Italijoj, Austrijoj, Šveicari
joj, Prancūzijoj, Belgijoj, Dani
joj, Ispanijoj ir Vokietijoj. Di
džiausia BALFo organizacijai
problema yra padėti Vokietijoj
ir Austrijoj likusiems lietuviams.
Vokietijoj dar tebėra virš 8,000

BALF Pirmininkas
lietuvių ir Austrijoj 220. Aplan
kiau virš 100 vietovių paskiausiai
minėtuose dviejuose kraštuose,
kur teko su jais išsikalbėti ir ge
rai susipažinti su jų dabartine
būkle. Iš minėtųjų virš 8,000 lie
tuvių, tikybos atžvilgiu pusė yra
R. katalikai, kita pusė evangeli
kai, liuteronys, daugiausia kilę
iš Klaipėdos krašto ir Mažosios
Lietuvos. Pabėgėlių dauguma

Kan. dr. J. B. Končius tarpe lietuviy tremtiniy gausingos šeimos Vokietijoj. Vaikučiy
motina jau porą mėty nesikelia iš lovos.
Dr. J. B. Končius visits with a Lithuanian family of refugees in Germany. The widow
mother has been bedridden for two years.
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gyvena stovyklose, kurios yra iš
mėtytos po visą Vokietiją ir Aus
triją.
Laimingesni lietuviai gavę dar
bus fabrikuose, ūkiuose ir kitur,
nes ekonominės gyvenimo sąly
gos, ypač Vokietijoj, dirbantiems
yra geros. Palyginus pagal uždar
bį, gyvenimas gerai sureguliuo
tas. Pabėgėlių, gyvenančių ne iš
gaunamos šalpos, yra apie 35%.
Visi kiti lietuviai, apie 4,500 as
menų, gauna šalpą. Šios šalpos
davinys nevisur vienodas. Pav.,
Bavarijoj ir kitose provincijose
arčiau didelių miestų, davinys
yra kiek didesnis. Jie čia gauna
apie 40, o kaikur iki 62 DM per
mėnesį. Amerikos pinigais sie
kia tarp $12 ir $15 per mėnesį.
Vokietijos šiaurėje ir Austrijoje,
arba toliau nuo didesniųjų mies
tų stovyklų gyventojai, ypač pa
bėgėliai su didelėmis šeimomis,
tegauna vos apie po 15 markių
per mėnesį, tai yra apie pusket
virto dolerio. Visi gauną aukštes
nę normą gali nusipirkti vaiku
čiams pieno bent kelis kartus
per savaitę ir porą kartų per sa
vaitę išsigali nusipirkti ir po mė
sos gabaliuką. Skaitlingos šei
mos ir visi tie, kurie gauna labai
mažą normą, net vaikučiams ne
gali nupirkti pieno nei mėsos ir
minta tik sriuba, bulvėmis ir su
daro visokiausias maisto kombi
nacijas, kurios visos yra be rie
balų. Kai paklausdavau, kiek
valgo sviesto, jie atsakydavo, kad
sviesto net ir skonį pamiršo, nes
šiemet nėra dar sviesto ragavę.
Sviesto ir mėsos kainos krautvėse jiems neprieinamos. Sviestas
Vokietijoj dabar kainuoja apie
75c., o Austrijoj net virš dolerio
amerikoniškais pinigais. Pav.,
taukų svaras kaštuoja apie 40c.,
kiaušinių tuzinas aipe 75c. Pie
nas ir daržovės kainuoja žymiai
pigiau, negu Amerikoje.
Atsižvelgiant į paminėtas mais
to kainas, aišku, kad pabėgėliai,
kurie šalpos gauna apie pusket
virto dolerio per mėn., tos šal
pos neištenka net bulvėms, mil
tams ar daržovėms nusipirtki.
Todėl vargšai tremtiniai, kai ūki
ninkai nuima derlių, eina į dir
vas ir kasinėja, ieškodami dar
paliktų bulvių ir renka laukuose
paliktas varpas. Tai savo aki
mis mačiau keliaudamas po visą
Vokietiją. Šie vaizdai man pri
minė senųjų pasakojimus apie
bado laikus Lietuvoje.
Sveikesnieji ir ne visi gauna
darbų dėl didelio Vokietijoj ne
darbo. Bet likusių lietuvių dides
nė pusė yra seneliai, ligoniai,
našlės su mažais vaikučiais. Ma
žų vaikučių lietuvių pabėgėlių
tarpe nuo 1 iki 18 metų amžiaus
yra virš 2,000. Senelių, džiovi
ninkų ir visokių kitokių ligonių
- taip pat virš 2,000. Jeigu ir at
sirastų darbų, tai jie yra nepa

jėgūs dirbti.
Reikia pastebėti, kad tuoj pu ’
karo lietuvių pabėgėlių buvo
apie 55,000. Visi sveikesnieji į
jaunesnieji, nesulaukdami tėvy
nės greito išlaisvinimo, išvažinė
jo į kitus laisvojo pasaulio kraš
tus. Amerikoj apsigyveno apie
29,000, Kanadoj apie 11,000. {
D. Britaniją, Australiją ir Pietų
Ameriką išvyko apie 7,000.
Likusieji ligoniai ir maži vai
kučiai, man juos lankant, padarė
labai šiurpulingo įspūdžio. Skait
lingose šeimose visur radau vie
ną ar kelis džiovininkus, dėl ko
daugumoj jie ir negalėjo iškeliau
ti į kitus kraštus. Gaudami labai
mažą šalpos normą iš vokiečiu
valdžios, yra labai išbadėję ir nu
siminę.
Daugely stovyklų vargšės mo
tinos našlės ligonės, negalėda
mos aprūpinti savo vaikučių
maistu ir vaistais, su ašaromis
prašė paimti jų vaikučius ir nu
vežti į Ameriką įsūnyti sakyda
mos: “Kad ir nematysiu savo
vaikelio, bet žinau, kad jis ten
bus visa kuo parūpintas pilnai
ir išliks gyvas”.
Vieną kartą stovykloje prie
Hamburgo vargšė moteris vie
šai susirinkime prašė iš jos pa-

Kan. dr. J. B. Končius tremtinio J. Šamatausko šeimos nariu tarpe Vokietijoj.
Dr. J. B. Končius is pictured with unoe ■
privileged Lithuanian refugee fami.y in
Germany.

Lietuviai tremtiniai Vokietijoj vežasi

ura

iš miško.
,
Lithuanian refugees haul firewood roi

the forest, Germany.

jau kad ir iš čia - iš tremties iš
keliavę į laisvus karštus, ir tie
geradariai senieji ypač Amerikos
lietuviai, kurie mums tiek daug
praeity gelbėjo, tikrai mūs dabar
neapleis ir pagelbės!
Jie su ašaromis reiškė BALF
organizacijai padėką už gauna
mąją pagalbą. Jie visur reiškia
dėkingumą BALFui aukojantiems. Pažadėjau jiems visa pa
daryti jų būklei pagerinti tiek
per BALF, tiek iš tarptautinių
fondų pagelbėti gauti aukų.
Kad lietuviai, ypač vaikučiai,
nekentėtų skurdo, reikia bent po
vieną markę kiekvienam per die
ną skirti, t. y., bent po 23 centus.
Tokiam jų visų aprūpinimui
BALFui kasdien atseitų apie
$1,000, nes jų yra apie 4,500.
Drabužiais maždaug aprūpi
nami. BALF organizacija jų pa
kankamai nusiunčia. Bet maisto
ir vaistų reikia, ypač riebalų,
reikia nuolat siųsti. Kitaip mes
jų iš skurdo neišgelbėsime, Tu
riu vilties, kad Amerikos, Kana
dos ir kitų kraštų lietuviai sukels
reikalingas lėšas ir ten likusįjį
jaunimą ir ligonius išgelbėsime.
Iki šiol mūsų šalpa buvo menka.
Kan. dr. J. B. Končius, BALE pirmininkas, praėjusią vasarą lankęs tremtinius Europoje
Pav.,
pernai tesurinkome tik
ir šiame numeryje rašąs apie jy gyvenimą ir vargą.
Canon J. B. Končius, Chairman of BALE, writes his impressions of Germany in this
$45,000, kad tremty esantiems
issue of “Lithuanian Days". He visited Germany last summer.
lietuviams išėjo tik po 1 centą
dienai. Tiesa, pernai dar tų sun
kių problemų nebuvo, nes trem
tinius dar globojo ir šelpė IRO.
Čia mus bent niekas nekankina
imti dvynukus, kurie jau buvo
Bet dabar jau jų šalpa rūpintis
ir nebaugina. Be to, mes pasiti
12 metų amžiaus. Ten pat buvę
lieka tik mums.
jos vaikučiai pradėjo balsiai verk kime, kad mūsų broliai lietuviai,
ti manydami, kad jau tuoj rei
kės su savo mamyte skirtis. Nu
raminau vargšę motiną ir vai
kučius, suteikdamas ten pat pa
šalpą ir pažadėjau ateity teikti
pagalbą, kad jiems nereikėtų iš
siskirti. Kai kuriose vietose, pa
tirdamas panašius reiškinius ir
lietuvių baisią būklę, esu jiems
pasakęs: “Ar ne geriau būtų jums
buvę likti Lietuvoje, nes jau ir
prie komunistų tikrai negalėtų
būti blogiau”. T toki mano pašakymą jie taip pareiškė: “Kol ko
munistai Lietuvoje viešpataus, į
ten jokiu būdu negrįš ime. Mes
jau komunistus pažįstame ir po
jų Jungu gyvenome. Čia bent
baimės nekenčiame, kad kas nak
ties metu suimtų ar į Sibirą iš
vežtu arba i kalėjimą uždarytų.

DIRVA
Tautinės minties savaitraštis

spaudos

Leidžiamas

ir

radijo

draugijos

Viltis
Balys

Redaguoja

Gaidžiūrtas

DIRVA turi visuose pašau.io kraštuose
savo atstovus ir nuolatinius bendradarbius.
Tat DIRVA apie įvykius visad teisingai ir

g eit painformuoja.
DIRVA metams kaštuoja: USA - $5.00,
Kanadoje - $5.50, visur kitur - $6.50.
Jei nesate DIRVOS skaitę, bet norite su
sipažinti, atsiyskite savo adresą ir kelius
Dirvos numerius gausite nemokamai.
prenumeruokite

Visi

DIRVĄ!

ADRESAS:
6320 Superior Ave.,
Cleveland 3, Ohio, USA.
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Linskmy Kalėdų ir Laimingy Nauju Mėty

Anna A. Valenty
Real Estate Broker

4431 Crenshaw Blvd.
Los Angeles, Calif.
Off.: AX. 8174
Res.: AX. 9314
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Josephine Zollman
Viennese Method Beauty Face Treatment

Wrinkles, Blackheads, Large Pores
Oily and Dry Skin
Cosmetics

1802 North Western Ave.
Hollywood, Calif.
Telephone HO 9-7557
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Merry Chrktmas and a Happy New Year

Joseph N. Palulis

fi >

Piano Tuning and Repairing

3725 Lankershim Blvd.
Los Angeles 28, Calif.
Phone STanley 7-1863
Sveikiname

is

visus

saulėtos

savo

pažįstamus

Kahfornijos

Vincas ir Valerija
Kazlauskai
1003 W. 36th St.

Austrą.ijos lietuviy laikraščio "Mūšy Pastogė“ administratorius
Bendruomenės pirm. J. Vaičaičiu (trečias iš dešinės).
Administrators of the Australian - Lithuanian Newspaper

Los Angeles, Calif.

A. Plukes (kairėj) ir liti administracijos talkininkai su Australijos Liet.

Mūsų Pastoge . Cento.

airman J. Vaičaitis of the Lithuanian ComJ. Sakalausko foto

munity of Australia.
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Rašytojas V. Krėvė - Mickevičius su savo žmona, profesoriaująs PennsyDanijos Universitete; praėjusiais metais jis atšventė 70 mėty
amžiaus sukaktį.
Lithuanian prominent author Vincas Krėvė - Mickevičius, with his wife. A professor at the University of Pennsylvania, Mr. Krė
vė celebrated his 70th birthday last year. A preview of his forthcoming second part to "The Sons of Heaven and Earth" (Dangaus
ir Žemės Sūnūs) appears on this page. (See, also, his story, "Mists", in the English Section.)
B. Raugo foto

TĖVŲ
ŽEMĖJE

sėdėjęs ant motinos kelių? — tarė
Jehuda, jiems atsakydamas. —
Kodėl šiandien norite uždaryti
man duris, kad nesurasčiau čia

prieglaudos galvai ir atoilsio ma
no pavargusiai sielai'?...
— Nesilygink su mumis, ku
riuos tėvas palaimino, kaipo vie

nintelius jo palikimo pavelde,
tojus...
~ Esi palaidūnas, kuri tėvas
savo ranka atkirto nuo mūsų gj.
minės kamieno: todėl esi mums
svetimas, ir grižk, iš kur atėjęs..,
— Jei prievarta brausies i mū
sų namus, turėsime viešai apskus
ti tave bendruomenei, kaipo tau
tos atskalūną, tikro tėvo pa
smerkta...
c
— Ir dar atiduosim tave j teis- .
m o rankas, kaipo maištu krašto ’
vyriausybei nusikaltusį...
Taip kalbėjo broliai grasinda
mi ir į namus jo neįsileisdami, .
nes jiems buvo gaila atiduoti
dalį, kurią jau laikė savąja.
— Nepaveiksiu jų sąžinės, jei
dėl turto tikro išsižada brolio ir
dar gi graso atiduoti į rankas
edomitų, — tarė Jehuda savo šir
dyje. — Dabar patyriau, kad
žmogaus gobšumas nugali meilę
kronui ir artimui savo.
Taip pagalvojęs nusikratė Je
huda, Irmejacho sūnus, dulkes
nuo savo padų, nusigręžė ir nu
ėjo, atgal nepažvelgdamas.
— Eisiu dabar pas tuos, kurie
jaunystės dienomis buvo mano
uraugai. Gal surasiu pas juos
skriaudai užuojautą ir vargui pa
guodą...
Bet ir buvę draugai nusigręžė
nuo jo: vieni dėjosi jį užmiršę ir
prisiminti negalį; kiti gi sakė,
kad jų šeimos didelės ir namai
ankšti, todėl priglausti jį negali...
Taip jie elgėsi ir kalbėjo to
dėl, kad nereikėtų sušelpti ir pa
dėti jam iš savo turtų pertek
liaus...
Nusiminė siela Jehuda, Irme-

V. KRĖVĖ
Kai sugrįžo Jehuda, Irmejacho
sūnus, į Kerioto miestą, į namus,
kuriuose buvo gimęs ir augęs,
nesurado gyvų nei tėvo nei mo
tinos.
Juose dabar gyveno broliai su
savo šeimomis, bet neapsidžiau
gė jį pamatę, neištiesė rankų ir
nepasisveikino su juo, kaip su
broliu, kurio ilgai nebuvo matę.
Susirūpinę ir su neapykanta
į jį žvairuodami, tarė jam, šiuos
žodžius kalbėdami:
— Mūsų tėvas ir motina mirė
siela nusiminę dėl tavęs, kad į
šuntakius nuklydai, doros kelio
atsižadėjęs ir susidėjęs su tais,
kurie apgaulei panaudojo Amži
nojo Dievo vardą.
— Tėvas, mirdamas, neatleido
tau nepaklusnumo nuodėmės, to
dėl nėra tau jo palikime dalios...
— Ir vietos namuose, kuriame
gyvenam...
— Ar nesu gimęs šiuose na
muose, kaip ir jūs? Ar nesu čia
12

Baltiečiy koncerto, surengto Carnegie Hall, New Yorko mieste, organizatoriai ir vadovai (iš kairės dešinėn): komp. V. Jaku ana
orkestro atstovas T. Katz, koncerto rengėja V. Tysliavienė, komp. V. Bacevičius ir dirig. J. Kačinskas.
Organizers and conductor J. Kačinskas (left) of the Baltic Concert, Carnegie Hall, N. Y.

V. Maželio °°

jacho sūnus, ir apleisdamas Kerioto miestą tarė savo širdies gi
lumoje:
— Ko skubėjau čion iš krašto,
kuriame buvau pakankamą su
radęs duonos kąsni?..
Skubėjau, nes buvo pasiilgusi
mano siela vietų, kuriomis džiau
gėsi akys, kada širdis buvo jauna,
ir visi man atrodė draugais...
Grįžau todėl, kad ten buvau
vienišas svetimųjų tarpe, ir duo
na atrodė karti, kraštas nejaukus,
o žmonės šalti ir nedraugingi
svetimšaliui...
Grįžau, nes tikėjausi, kad bro
liai ir giminės nusidžiaugs manęs
sulaukę, o jaunųjų dienų drau
gai atvers man savo širdis, ir jų
tarpe nusiraminsiu ir praeities
vargus užmiršim..
Bet, štai, broliai atsižadėjo ma
nęs dėl turto, kurį tėvas paliko,
o draugai nukreipė savo veidus,
kad nereikėtų paremti mane ne
pasisekimo dienomis...
Nebetikėsiu draugiškumo jaus
mais, nes įsitikinau, kad drau
gas ištikimas, kol ne tu, bet jis
iš tavęs laukia naudos...
Nesutiko manęs tėviškė, kaip
sutinka motina sūnų, bet sutiko,
kaip pamotė, kuri nemėgsta, kad
posūnis lankytųsi namuose, ku
rie kadaise jo buvo...
Nesuradau čia pastogės, kuri
būtų priglaudusi mane, nesura
dau draugų, kurie būtų atidengę
man savo širdis ir sutikę mane,
kaip draugą...
Pasijutau čia, gimtame krašte,
kaip svetimšalis, kurio visi ne
mėgsta, negerbia, dargi neapken
čia, kodėl valgo ne savo, bet jų
krašto duoną...
Nepasigailėjo manęs nei tėvas,
nei broliai, nei tie, apie kuriuos
maniau esą mano draugai; tenuvysta mano širdis ir suakme
nėja, jei aš kada pasigailėčiau
vieno jų...
Esu čia, kaip užguitas vilkas,
todėl nuo šios dienos aš būsiu,
kaip vilkas visiems, kuriuos su
tiksiu savo kelyje...
Dievas nepažvelgė į mane ma
lonia akimi ir neišlygino, kaip ki
tiems, man kelio — tenepažins
mano lūpos žodžių, kuriais reiš
kiama Jam žmonių pagarba...
Dabar skubiai keliausiu ten,
kur manęs niekas nepažįsta ir neZlnoj. kas esu> pasirinkęs tremti
nio likimą, ir tesie prakeikti, ku
riuos čia palieku...
Juk jei čia ilgėliau pasilikčiau,
i
.
liJ manęs į muitininij rankas, apskundę, kad nesu
sumokėjęs duoklės, kurią sumo
kėti turėčiau...
liekas nepasirūpintų tada mao ikimu, o tie, kurie apvylė
ano šielą ir nuskriaudė mane,
nusidžiaugtų, kad manęs nemaA .n _ , fl greičiau nurimtu ju
‘iznie del mano skriaudos../

Dailininkas Adomas Galdikas kuria — Artist A. Galdikas, New York, N. Y.

Taip kalbėjo savo širdyje Jehuda iš Kerioto, susikrovė maisto
ant asilo nugaros, kuriuo apsirū
pino ilgai kelionei, ir leidosi į
svetimus kraštus...
Keliavo į Rytus, į Babilono že
mę, nes girdėjęs buvo, kad ten
gyvena Izraelio sūnūs, kurie irgi
minta svetimo krašto duona, ne
suradę jos savo tėvų žemėje...
Nors jo širdis buvo dabar pa
brinkusi neapykanta, bet siela vi
liojo viltimi, kad surasiąs ten, ko
nesurado čia: - draugus ir užuo
jautą.
Nes nėra sunkesnės sielai naš
tos, kaip vienišumo jausmas: - tu
ri žmogus turėti, kam galėtų pa
siskųsti nepasisekimo dienomis...
Nėra skaudesnio likimo, kaip
likimas to, kuris niekur nesu
randa užuojautos: - turi žmogus
turėti, kas jam užjaustų ir kas

paguostų jį, kai siela dėl gyveni
mo nelaimių palūžta...
Kai jis keliavo, netikėtai užklu
po jį kareivių būrio lydimas mui
tininkas. Jis varė gyvulių bandą
ir vedė su savimi surakintas mo
teris ir vaikus, kurių tėvai ir vy
rai buvo pasislėpę ir duoklės ne
sumokėję.
Sulaikė jį muitininkas ir sulai
kęs ėmė klausinėti:
— Kas esi, iš kur ir kur keliau
ji, ir ar esi atsilyginęs Cezariui
duoklę?...
— Atkeliavau čion iš svetimų
kraštų ir esu pasiryžęs, kaip ma
tai, grįžti, iš kur esu atkeliavęs,
— kalbėjo jam atsakydamas Jehuda.
- Jrodyk, kad esi sumokėjęs
duoklę, kurią privalai sumokėti,
ir galėsi laisvai keliauti, kur ke
liauti pasiryžęs...

V. Maželio foto

— Aš neturiu čia nei žemės,
nei namų, nei jaučio, nei kito
turto, iš kur.ų turėčiau mokėti
Cezariui duoklę, — tarė jam Jehuda. — Leisk man keliauti, kur
manau apsigyventi, ir ten atsi
lyginsiu, ką esu Cezariui skolin
gas...
— Matau, esi valkata ir tingi
nys, nusipelnęs, kad būtum par
duotas mugėje, kaipo vergas, —
tarė muitininkas ir atėmė iš jo
asilą, o patį surakino grandine
su tais, kuriuos buvo anksčiau
suėmęs, kaipo duoklės nesumo
kėjusius...
— Tesie prakeikta tavo širdis,
ir šėolio ugnis temaitina tavo
sielą, — tarė nusiminęs Jehuda
iš Kerioto...

(Ištrauka iš “Dangaus ir Že
mės Sūnų’, II knygos).
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Juozas

7n i h u c k i s

NESUVILIOS

NESAKYK

Nesuvilios menes jau gėlės jokios

Nesakyk, kad jau praslinko

Nei žavinčiu kvapu, nei spalvomis:

Debesys pilki,

Nebėr man švenčiu — vien tik dienos šiokios

Kad pakils beržai palinkę

ir nežinau rytoj širdis kuo mis.

Ir žaliuos sveiki!

Beeidamas tarp žydinčių krūmų,

Kad atėjus vakarėliui

Gėlių vainiką nusipyniau sau,

Glausi tu mane,

Bet metų pilkumos, dienos netikrumo
Prie žemės prislėgtas aš pailsau.

Pasibels mums meilė — vėliai

Aš pailsau, vainikas nubyrėjo,

Ak, krūtinėj įsmigęs

Ir žavios kekės, šaukusios kadais,

Smūgis netiesos' —

Rudens išvėtytos, pakalnėm skrieja

Meilėn grįžti žodžiai dygūs

Ir nepakils žavėt naujais žiedais.

Kelią mums pastos!

Naujų gėlių vainikan nebepinsiu,

Vis nauji kapai aplinkui

Nesužavės manęs jos spalvomis!

Ir laukai pliki...

Širdis nerims — ją ilgesiu slopinsiu,

Nesakyk tat, kad praslinko

Maištinga ji — kančia lig karsto mis...

Debesys pilki!...

Būti mūs viešnia.

Juozas Mikuckis

SŪNUI
Nėr Katinu Batuotu

Kur baudžiava kerojo,

Įžvelk dienų aukštybėj

Ir Gulbių Karalaičių,

Ten klostėm gėrio puokštes, —

Ir gražiąją Dubysą,

Nėr girių nematuotų

Mums žygių maršai grojo,

Ir Nemuno platybę,

Ir kalbančių Eglaičių.

Kai švito laisvės trokštos.

Ir Lietuva mūs visa!
c

Jau pasakos išseko,

Ar grūdinsi tu plieną

Kur degta ir mylėta,

Mūs žygių dainos kurstą,

Ar dirvoje tu rausis, —

Tikėta i miraža,

Ir nublokšti nuo tako,

Mes vartem jos velėną,

Ir ašara pralieta,

Mes pakelėse skurstam.

Mūs dūžių plienas klausės.

Kai džiaugmo buvo maža.

Žūtbūtinėj intrigoj

Ar kilsi į padangę,

Suprask, nekaltink, vaike!

Prieš broli kelias brolis,

Ar jūroje narstysi, —

Nutruks dienų grandinė, -

Ir neviltis įstrigo

Ir mes audrų nevengę

Į kapą žengti reikia,

Pasiekti gimtą tolį.

Praleidome jaunystę.

Į žygį paskutinį.

Ar grįš tie šaunūs metai,

Tad veržkisi į aukščius, —

Kovų užversdamas lapą,

Kai stojom vyrs į vyrą,

Vis į pirmųjų eilę,

Širdy pajutęs rimtį,

Kai ėjo drąsios gretos

Prilygęs laisvės paukščiui

Jei rasi mano kapą,

Ir narsumu jos virė?!

Gyvenime ir meilėj!

Sustok prie jo nurimti...

c
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IŠLAISVINIMO...
(Atkelta iš 9 psl.)
Abi JAV-bių didžiosios partijos (respub
likonai ir demokratai) rinkiminėse progra
mose Pabaltijo valstybių išlaisvinimą įrašė
pirmą kartą, laikydamos jį savo užsienio po
litikos integraline dalimi. Rinkimus laimė
jusi Respublikonų Partija, nors ir neryškin
dama priemonių, laisvinimo politikos princi
pą yra visai aiškiai pareiškusi busimųjų JAVbių politikos vairininkų (Eisenhoverio ir
Dulles) lūpomis. Europa, dar neužgydžiusi
karo žaizdų ir ypač vengdama naujos pasau
linės katastrofos, visada žymiai stipriau rė
mė dviejų priešingų pasaulių (demokratijos
ir komunizmo) sambūvio idėją ir ieškojo
bendros kalbos su Sovietų Sąjunga. Tačiau
kai kurie paskutiniojo meto reiškiniai leidžia
dartyi išvadą, kad Didž. Britanija yra įsitiki
nusi, jog ilgesniam laikui toks sambūvis nėra
galimas. Atrodo, ir Europoje netolimoje atei
tyje galima tikėtis griežtesnio posūkio, gravituojančio į JAV-bių naująjį politikos kursą.
Sovietų Sąjungos maskuota agresinė tak
tika, sukūrusi laisvajame pasaulyje visą eilę
neuralginių židinių, iššaukia ir demokrati
nėse valstybėse reakcijų, kurios keičia lig
šiolinę jų politiką ir ateityje vers griebtis
kitoniškų santykiavimo priemonių.
Šiandieną tenka konstatuoti, kad šių
metų išvakarės nėra ramios. Taip pat sunku
tikėti, kad neramumų židiniai užgęs ir rū
pesčių versmės išdžius, nepanaudojus atitin
kamų priemonių. Neatsargu būtų iš anksto
pranašauti tų priemonių pobūdį. Tenka tik
viena pasakyti, kad, demokratinėms valsty
bėms ėmus vykdyti laisvinimo politiką ir
vartoti naujas priemones, gali iškilti ir Lie
tuvos laisvinimo organizacijai naujų realiu
uždavinių, kurių ji ligi šiol kaip tik dažnai
stokojo ir buvo gyvenimo verčiama prasima
nyti surogatinės veiklos. Tuo iš dalies norė
tųsi aiškinti ir pateisinti mūsų laisvinimo or
ganizacijos venybės stoką. Kai bus realūs
uždaviniai, tada jie suvienys didžiajam lie-

^Vplk

Omahos, Nebr., lietuviy scenos mėgėjai po vaidinimo "Pabėgęs meilužis". Komedijos artistai: rež. V. Dagilis, T.
Povilaitienė, I. Šarkaitė; stovi - M. Pratkelienė ir J. Agurkis.
Players in the comedy "The Run-away Lover", presented by Lithuanians of Omaha, Nebr. K. L. Musteiko foto

tuvių tautos tikslui Lietuvos laisvinimo or
ganizaciją, jau ir dabar (po 1952 m. lapkričio
mėn. 26 d. Reutlingeno susitarimų tarp Lie

tuvos Diplomatijos Šefo ir Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto), esančią, regis, gerame
kelyje.

andiežiai lietuviy veikėjai kalba įvairię minėjimę progomis. Julius Smetona (pirmmas is kairės) kalba Amerikos Lietuviu Politinio Klubo susirinkime. Gen. V. Nagius (antras)

., u as (buvęs Lietuvos krašto aps. min.) kalba Lietuvos kariuomenės minėjime.
uanian spokesmen address audiences on different occasions in Cleveland, Ohio. Le.'t to right: J. Smetona, Gen. V. Nagius and Colonel Žukas.

L. Briedžio foto
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KA VEIKIA SKAITYTOJAI

"L.D." skaitytoja Zita Ramonaitė, baigusi
pradžios mokyklą, su savo broliu Bernar
dinu, einančiu kunigo mokslus.
"Lithuanian Days" subscriber Zita Ra
monaitė, recently graduated from gram
mar school, with her brother Bernard, a
seminarian, Jackson Heights, N. Y.

•••••••••••••••••••••a
Merry Christmas and a Happy New Year

— Mečys Rezgaitis, Brooklyn, N. Y.,
praleido mėnesį atostogy Kalifornijoj. Atei
ty mano persikelti gyventi į Los Angeles.
— Vyt. Burokas, Los Angeles, Calif., ati
tarnavęs 2 metus Amerikos kariuomeneje,
sugrįžo į Los Angeles.
— Norman Kadės, buvęs Los Angeles
liet. taut, šokiy grupės narys, sugrįžo iš
Korėjos karo ir dabar gydosi Long Beach
veteranu ligoninėj.
— Jadvyga Pomeringaitė, Chicago, Ilk,
vieši pas seserį Mrs. Regina Ortegą, Los
Angeles, Calif.
— Walter & Mary Maceiko su dukterim
Tekle iš White Horse, N. J., apsigyveno
Los Angeles, Calif.
— Feliksas Grušas, New York, N. Y.,
apsigyveno Los Angeles, Calif.
— Vincas Kazlauskas, Los Angeles, Ca
lif., nusipirko dviejy buty namą.
— Adolfas Casper, Los Angeles, Calif.,
pradėjo naują laidotuviy direktoriaus biz
nį ir turi savo įstaigą 935 W. Washington
Blvd., Telef. PR. 1061. Tai pirmutine lie
tuvio laidotuviy įstaiga Kalifornijoj.
— Vladas Kazlauskas, Chicago, III., įsi
kūrė Los Angeles, Calif.
— Povilas ir Rūta Žvirbliai iš Halifax,

Onos Navickienės vila, Miami, Florida.

The villa of Mrs. O. Navickas, Miami, Florida

Anglijos, atvyko ir apsigyveno Los Ange
les, Calif. Lapkr. 3 d. buvo pakrikštytas

jy sūnus Algirdo vardu.
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ATNAUJINĘ "LD" GARBĖS PRENUMERATĄ

VISI TROKŠTA
VISI SKAITO

LAISVOS LIETUVOS —
LAISVĄJĄ LIETUVĄ!

Niekuomet nevėlu išsirašyti daugelio
iliustruotą

mėgiamą

KARIO žurnalą!

1953 METAMS

DR. WM. GRASSKA
Los Angeles, Calif.

•••«••••••••••••••••••

Prel. P. Juras, Lawrence, Mass.
Dr. J. P. Kvaraciejus, Brockton, Mass.
Kun. St. Aleksiejus, Hatch, New Mexico
Mrs. Pearl Ambrose, Newington, Conn.
K. Lukšis, Los Angeles, Calif.
M. Kraft, Los Anae'es, Calif.

Administracija
nalo rėmėjams.

dėkoja

mieliesiems

žur

Merry Christmas and a Happy New Year

Season's Greetings
457 W. Ocean Blvd.

Dr. John Stasulat
Dentist

Phone: Long Beach 635-177

Bellflower, Calif.
'■■II
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Savaitinis

lietuvių

laikraštis

LAISVOJI LIETUVA" turi savo kores
pondentus visuoe pasaulio kraštuose ir
spausdina naujausias politines apžvalgas,
žinias iš viso pasaulio lietuviy gyvenimo
ir iš okupuotos Lietuvos.
Leidžia Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Vy
riausioji Valdyba. Redaguoja: Redakcinė
Kolegija, vadovaujama prityrusiy žurnalisty.
Sklebkitės tik "Laisvojoje Lietuvoje".
Smulkūs skelbimeJai iki 10 žodžiy - 50
centy ir iki 20 žodžiy tik 1 dol.
Prenumeratos kaina metams 5 dol. JAV
ir Kanadoje; kitur 6 dol. Vokietijoj 12 DM.
Pusmečiui 3 dol. JAV ir Kanadoje; kitur
3 dol. 50 et. ir Vokietijoje 7 DM.

Thomas A. Kassales

Long Beach 2, Calif.

LAISVOJI LIETUVA

H—

Redakcijos ir Administracijos adresas:
"Laisvoji Lietuva",
68 Sa’em St.,

Worcester, Mass., USA.

Merry Christmas and a Happy New Year

KARYS
—tautines, krikščioniškos dvasios sparnuo
tas žodis, tai visy laiky lietuviy kariy gy
venimo, kovy ir darbo tikrasis veidrodis;
tai mūšy tradicinis vieningos kovos orga
nas su visais Lietuvos priešais nuo 1919

mėty.
KARYS — visiems mūšy kariams JAV
armijoje! Žūtbūtines kovos akivaizdoje —
šiandien visi esame Lietuvos laisvės kariai.
PRENUMERATĄ (4 dol.) ar jos dalį kvie
čiame siysti:

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

Merry Christmas and a Happy New Year

Frank's
Liquor Store
Complete Line Liquor
Beer — Champagne — Wine
Frank J. Stankis, Prop.
204

Dr. Edward Krulick, D.C

South

Tamarind

Compton, Calif.
NEwmark 1-5526

4222 Lankershim Blvd.
No. Ho' ywood, Calif.

Season's Greetings

Season's Greetings

Hotel Obarr

Billy Bakuen
Merchant

Imported

and

Tailor

Domestic Woo.ens

Mrs. Urbik
6364 Yucca Street

"Lietuviy Dieny" platintojas J. Rugelis (trečias iš kairės), Sydney, Australija, aprūpina
po pamaldy lietuvius spausdintu lietuvišku žodžiu.
J. Rugelis, agent of "Lithuanian Days", distributes the "written word" to Lithuanians
after Mass, Sydney, Australia.

1G

Hollywood, Calif.

320 East First St.
Long Beach 2, Calif.
Phone: Long Beach 67-4264

Phone Hillside 1151
) -OES> ()

< '■

The Lithuanian Pavillion, Festival of Nations, Hamilton, Ont., Canada.
E. Gumbelevičiaus foto
Hamiltono, Ont., (Kanada) tauty festivaly ir lietuviai turėjo savo tautiniy meno išdir biniy pavi'joną. Nuotraukoje matosi paviljono rengėjai bei tvarkytojai - V. Sabatnikaitė, J. Mikšys, Stanaitiene, Stanaitis, K. Norkus, Norkuvienė, Savickas, Grinienė, Dargis ir Gutauskienė.

REDS DENATIONALIZE BALTIC STATES
Systematic Russification of Baltic States by mass deporta
tions, the settlement of Russians and the denationalization of
such natives as remain, is reported in a letter smuggled through
the Iron Curtain.
The letter, extracts from which are published in the semi
official Yugoslav review “Internatnional Affairs,” refers spe
cifically to Lithuania, “the southern-most Baltic State”, but in
dicates that the situation in Latvia and Estonia is similar.
It confirms reports by refugess and from other sources
which have already reached Stockholm.
“We are threatened with annihilation as a nation,” the
Lithuanian wr ter says and explains that the national composi
tion of the population along the coastal belt of the country
has already “undergone considerable change” since 35 per
cent of the Lithuanians there have been transferred to Soviet
Asia and Russians have been settled in their place.
‘Russian submarine bases have been established along
the coast and are being extended,” he continues. “Lithuanians
have no right of access to them, except a few who have special
passes.”
Russians are also being settled in the towns and now re
present two-thirds of the population of Vilnius, the capitol,
Kaunas, the next largest city, the port Klaipeda (formerly
Memel), Šilute and some other towns.
Control of movement has been tightened up in Lithuania
and it is today hardly advisable to go from place to place for
that can become a reason for deportation,” the writer said.
,
Explaining that these deportations are locally nicknamed
harvests, the writer asserts that “no one knows when he may
he gathered up in such a harvest and even the members of

the party and the Komsomol (Communist youth) are never
certain that they will be exempt.”
He alleges that the entire large family of one Komsomol
member named Kiestavik (?, LD Ed.), who had been employ
ed by a tailoring firm in Vilnius, was deported after he had
been heard remarking that it was unnecessary for him to study
in Leningrad when there was a school of the same type in
Vilnius.
The letter reports that it is rumored in Lithuania, which
before the war had a population of 3,000,000, that 100,000
persons have been deported to work in camps alone during
the past year. Others have been forcibly evicted from their
homes and moved elsewhere.
All deportees are given Russian surnames and forced to
sign a declaration that they are moving of their own free will
and leaving their property to be look after by the authorities.
Daily life in Lithuania is being Russified “from the Li
thuanian Government down to the village organizations,” the
writer of the letter declares.
He says that there are practically no national Lithuanian
features left in the school curriculum. Even so, teachers are
frequently accused of bourgeois decadence for not being
sufficiently active in propagating Russian culture and ideology.
“We can hardly recognize our children when they come
home from boarding school,” he states. “It is quite normal
for a son to ask his father why he does not speak Russian at
home and for the father to be afraid of telling him.
More than 170 Russian newspapers and periodicals in
Lithuania are daily out to prove the superiority of all things
Russian over Lithanian and the
(Continued on Page 22)
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Student R. Bačkis, son of the Lithuanian diplomatic representative to Paris (No. 204), with Latvian and Estonian delegates to the First Political Youth Convention of Europe, Hague,
Studentas Ričardas Bačkis, Lietuvos atstovo Paryžiuje sūnus (Nr. 204) su latviy ir esty jau nimo de egatais Pirmame Europos Politiniy Jaunimo Sambūriy sąskrydyje Hagoje, Olandijoj,

MISTS
By VINCAS KRĖVĖ
I
How could I have failed to notice that the
walls were so flimsy? Why, the house was
of wood and the wall was just a partition,
you might say. I am very impractical and
commit a new blunder at every step. The
room did not suit me in the least. I must
have quiet at all costs! You see, I must by
all means go over the Sanskrit language
grammar, and how can you do anything
here if the children raise such a terrible
din? My room here is comfortless and I have
to find another for myself...
That is what I said to myself on Christ
mas Eve, sitting late with my Sanskrit gram
mar. With my fingers stuffed into my ears,
I repeated the dry rules of grammar with
out comprehension. Though my eyes follow
ed the lines of every page from beginning
to end and my lips mechanically whispered
the words, I did not understand one sentence
and did not try to understand. My thoughts
were wandering someplace else. With a feel
ing of disgust, I avoided thinking about the
present and with my whole soul thrust out
beyond the thin walls where the merry voices
of the children chattered, where from amidst
their tumult rose the sonorous peals of hap
piness and blended into one with the voices
of the grownups, in accompaniment to the
laughter of the children. And from among
those voices I distinguished one that pierced
through my whole body, penetrating to the
heart, giving rise to longing, to dreams...
And my heart strove so to rush forth some
where, full-quivering.
I could not sit still in one place. The let
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ters ran together, doubled up. My head
grew heavy, chaotic swarms of muddied
thoughts mingled in my brain. Something
drew me forward, something pushed me on.
There was a soughing and roaring of forests
in my ears... In my heart the tempest wailed
ever louder; ever louder sounded the lament
of longing.
Renewed waves of mirth floated from the
adjoining rooms, tickling, tempting, teasing,
tearing asunder my soul... The laughter c±
happiness rang louder and louder...

B. Ceskevičiutė, Lithuanian ballerina of the Colon Theatre,
Buenos Aires, Argentina.
B. Ceskevičiutė, Buenos Aires, Argentina, teatro Colon
balerina. Jos tėvai lietuviai, ji pati gimusi Urugvajuj. Pir
moji jos baleto mokytoja buvo P. Jarmalavičiutė.

I doused m y lamp. Sharp glints of light
steeped in warmth, like needles, darted
throught the cracks in the wall.
My room was so dark, so cold, so gloomy...
The tempest wailed and tossed with more
and more fury in my heart, and the con
flagration spread in my soul — I was unable
to subdue my own self.

II
I went out into the street and craned my
head. Thick opaque mists in luminous circles
girthed and swathed the lamps, tempering
and reducing their hot light. Long, white
shafts of light shot upward from the wind
ows, as though someone were expected to
sail down from the heavens to those illumi
nated, smiling windows. I lingered a mom
ent off to one side, as if deciding in which
quarter I must direct my steps. Murmuring
some sort of monotonous noises, I walked
slowly to the center of the city, after a hur
rying man, who, in passing me, gave me a
smart nudge in the side and growled an
angry beg your pardon! The closer I ap
proached the middle of the city, the more
movement there was around me. Worried,
lost in thought — the expression of holiday
festivities again in their faces—people chased
after one another, hastening, bending, push
ing about in the thick mists, one apologizing
to the other. Jostled at every step, I strode
on unhurriedly, humming under my nose
some monotonous off-key air that I had
heard once, I don’t know where, or perhaps
it was my fancy’s song of longing. I gaped
on every side of me as I went, although no
one thing attracted my eyes.
The longing gradually faded, melted, but
in my breast I felt a deathly, fearful empti
ness. It seemed to me I had to meet sonicone here — who, I didn’t know, — and
waited for that someone. An unaccountable

Soloist A. Navickaitė - Karns, Miami, Florida.
Solistė A. Navickaitė - Karns, Miami, Florida.

vague image flared up in a vision, like a
fleeting bolt of lightning, and vanished again
without trace. I forgot that there was a
world , that I myself existed, and my drowzy
glance skipped among the various things,
from person to person, from building to
building, as though they were objects of
glass. Hope welled in my breast, and my
whole being was concentrated in that mono
tonous humming, that kept increasing in
volume and kept developing into a more
distinct rythm. Withal my steps were faster,
my breast was in a fever, revived, and a
new image dawned in my thoughts, vested
in clearer forms, growing mightier, chang

ing in nature... I felt a new and mighty life
in my breast...
Vince, where are you going in such a big
hurry? rang out a voice close to my ears —
and all vanished again, fled like a covy of
flushed birds. False Hope peered into my
face with a surprised glance: someone had
uttered my name... Was it possible that it
meant me, was it possible?
I turned around and looked behind me.
An unfamiliar lady, leaning on a man's
shoulder, was speaking to a student.
I turned away and went on.
I experienced a terrible, bottomless empti
ness in my soul. I felt I was all alone, more
than ever before. My longing returned with
redoubled force, and pain began to rack
my soul anew. I began to detest the happy
— why were they happy? why were they
at peace? the luckless, the suffering — for
the blithe hours they had once had. My
hatred mounted, wrapping my soul in a
thousand threads of cobwed, sinking its
jagged talons into my brain, ripping it to
shreds. And envy rose to power. I felt the
injustice, I felt my disasterous lot — and it
clutched at my heart, and the wrong began
to choke me, to choke me...
Vince, where are you going in such a big
hurry? — asked evil Envy, looking into my
face with a sneer.
My God, God! — a heavy lamentation es
caped from my breast.
Black, bitter visions of the past ran before
me, as if in a race with the life that my
fancy conjured up, strengthening the wrong
and the hatred. Oh, how good it would be
now to cast the harshest scorn into the face
of the world...
And the despair of loneliness kept growing,
kept strengthening.
Tormented by these visions, I stopped at
a store window and eyed the expensive
articles set out for exhibit. Still I felt the
increasing sense of wrong, which forced it-

Performers at the annual Ateitininkai musical program,
Chicago, III.
Chicagos ateitininky metinės šventės meninės progra
mos išpi Idyto ja i: sol. D. Stan,kaitytė, sol. J. Vazneiis ir
pianistė A. Prapuolenytė.
P. Urbučio foto

self on my heart like some sort of oppressive
burden. My breast boiled, strange, unknown
hands clutched at my throat... Another mom
ent, and I could not bear it any longer...
I must break into tears...
And with all the means at the command
of my soul I held back the tears... Suddenly
everything fell quiet, the hand clutching
at my throat slipped down, down to my heart.
I turned into the first darker-looking street
and, hastening my steps, began to repeat,
senselessly and mechanically — ten times, a
hundred times — Vince, where are you going

Merry Christmas & Prosperous New Year

PALANGA APARTMENTS
Mrs. B. Stark, Owner

1642 Ocean Ave.
Santa Monica, Calif.

EXbrcok 49185
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Decorations
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FLORIST

3316 S. Halsted St.

Chicago 8, Ill.
<:noiL^0rnerl S Union of Brooklyn, N. Y., honors long-tim ; President Mrs. Valaitienė. Mrs. Valaitienė is pictured
speaking to the members.
Vala'f °?khn°, N. Y., Motery Vienybės pobūvio, suruošto ilgametei pirmininkei p. Valaitienei pagerbti. Kalba p.
'ene‘
V. Maželio foto
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noted in my soul; it was a child’s yearning:
to sing, to romp... With all my heart I loved
the world, the world torn by conflict, smil
ing up from amidst the conflicts; that being
with sparkling beams that had now come
out or it to me; that life, enticing with sec
rets of the future; those placid mists swath
ing the earth, the expanses of snow twinkling
from their midst — and a great sun of love,
with millions of lights, dawned in my soul.
I fell to the ground and with my soul
intoned a new, bright hymn, which flowed
from the depths of my heart, and the whole
world sang it with me.
And it was a hymn, a hymn of beaming
peace; and a new world of eternally unshattred quiet was born in my soul.
An it was a hymn of love that scored my
heart with a burning shiver — my heart that
loved the Sphinx earth, mighty existence
reborn from the ruins, from the smoldering
ashes, that life in titanic struggle with fate.
I came to love the multitude, lamenting,,
anguished, so mighty, yet so contemned. I
came to love the multitude, for their will
is mighty and razes all, like the violence of
whirlwinds.
And it was a hynm... The whole world
flashed up in my heart, like a great, bright
sea of mist, without limit, without end...
mists — mists — and mists... placid... placid...
immobile., bright... Nothing but mists — and
nothing more.
And gradually there arose in my heart a
secret dread of the death-like silence of
the mists — a dread of the quiet awoke in
me — and the hymn died, scattering into
the mists.
Oh, great, bright mists, ye that created
eternal peace, the silence of the tomb! Oh,
mists!
IV

Lithuanian Scout leaders see the first snowfall, Omaha, Nebr,
Omaha, Nebr., lietuviy skauty vadai pirmajam sniegui iškritus.

in such a big hurry? I walked fast, deaf and
blind to all.
I walked faster and faster... and I felt
better, at peace...
Where are you going in such a big hurry?

Ill

A jolting, shuddering cold enveloped me
in a damp mist, a shiver ran from my head
to my toes, through my whole body. I
wrapped my overcoat more closely about

SHIMKUS—DRUGS
Frank A. Shimkus, R. Ph. G.
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3301 S. Halsted Street
Chicago, Ill.
Phone Virginia 9080 and 9081
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K. L. Musteiko foto

myself and surveyed the surroundings. The
city was mute, pacifically at rest in the fiery
glow of the mists, whose thick, opaque veil
swathed the earth. A low, hardly audible
whisper wheezed from what seemed to be
the underground and fled with light gait
across the soft carpets of snow, until it gra
dually grew faint somewhere in the dis
tance...
It was as though some hushed whisper
had disturbed the waves of mist, as though
the foot of some unknown being had touched
the silvery carpet of snow, her rippling
robes diffusing a breath of something warm,
warm and motherly. I felt as though I had
been tapped lightly by a soft hand. My soul
trembled, awoke. The past disappeared, dis
persed by that silent, soothing breath; and
the present rose as a vast, bright sea of
hope, whose broad waves held my soul sub
merged. The whole world brightened, and
life flashed in a thousand colored beams of
the rain-bow. An inexplicable savage joy

It was ten o’clock when, chilled to the
bones and half wet, I hastened home. A
heavy, sticky snow was falling. I followed
the same glaringly illuminated streets, which
were now empty. Only here and there the
scurrying silhouettes of late passers-by flick
ered against the shafts of snow. All-power
ful peace proudly stalked the world, and
in the wake — the breath of holiday festiv
ities. Dense, bright rivers issued forth irom
the windows... The snowflakes, out of curio
sity, scaled the windowpanes... I was angry
with myself, I was laughable to myself; it
seemed to me that already everybody knew
how laughable I was and that they poked

FRANK RACKUS
REAL ESTATE BROKER

1288 West Blvd.
Los Angeles 19, Calif.

Telephones:
WEbster 3-6446
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LITHUANIANS MAKE NEWS
Anthony Olis, Vice-President
of the American Lithuanian
Council and newly re-elected to
the trusteeship of the Chicago
Sanitary District, was recently
met by President-elect Dwight
D. Eisenhower and his advisers
at his Headquarters in New
York City. Attorney A. Olis is
a prominent figure in Chicago
Republican circles and he is
under consideration for the of
fice of federal judge.
Vytautas Maželis, a photo
contributor to our magazine, had
his photographic art exhibited
in the show-window of Willoghby’s, one of the largest shops
of photo-materials in the world,
on 32nd St., New York City,
from October 28 to November
4, 1952. V. Maželis is a jurist by
profession and practised law be
fore the last war in Lithuania.

Andrius Kuprevičius, a wellknown Lithuanian pianist now
residing in Argentina, is coming
to the United States to give a
concert in Chicago, Ill., on De
cember 28, 1952. His sister, Ele
na Kuprevičius, a violinist, is
leaving for France for a tour of
recitals in Paris and other cities.
Alphonse Wells, Lithuanian
attorney of Chicago, Ill., was
elected judge, running on the
Democratic ticket.

Leonard Šimutis, Editor - in Chief of the Lithuanian daily
Draugas”, Chicago, Ill., was re
elected President of the Amercan Lithuanian Council dur
ing a conference held recently
n New York City by top leaders
of the larger Lithuanian - Amer
ican organizations and groups.
Lithuanians are very active
m the Christian Democratic Uni
on of Central Europe, with its
seat in New York City. Prof. K.
Pakštas (University of Duques
ne) is one of four vice-chairmen
of the executive committee. Pra
nas Vainauskas is treasurer. Among representatives of nation
alities is Msgr. M. Krupavičius,
and Mrs. S. Fabian, of Hollywood,
Calif., celebrated their 30th wedding an
niversary on December 7, with a reception
and party at their Laurel Canyon residence.
Among the guests attending were the
Revs. Kučingis, Šiliauskas and Rupšys of
*• Casimir's Lithuanian Parish, Consul
B;^is and Mrs. Bielskis, representatives
0 Lithuanian Days" Magazine, and Lithua
nian soprano Florence Korsak, who pre
sented an informal program of sonon.
Mr. Fabian manufactures Safe-T-Seal pro
ducts in Los Angeles.

Chairman of the Supreme Com
mittee for Liberation of Lithua
nia.Dr. V. Viliamas is on the
editorial commission. This Union
is called “a positive force in the
fight against Communism.”

Lithuanian Minister to Great
Britain, B. K. Balutis, presented
a note of protest to the British
Foreign Office in regard to a
statement made by a member of
the British Party during a session
of the Convention of the Euro
pean Socialistic Parties in Milan,
Italy. The British representative
was against acceptance of the
Baltic countries into the Socialist
International, stating that the
Baltic Republics were a part of
Communist Russia’s territory. In
fact, the British Government, as
well as the United States, does
not recognize the occupation of
those countries by the Soviets.
The Baltic countries were ac
cepted as members of the Inter
national by the Executive Bu
reau, by vote of 11 against 3.
Povilas Zadeikis, Lithuanian
Minister to the U. S., Washing
ton, D. C., presented a memo
randum to the Secretary Gen
eral of the UN and to the chair
men of each delegation, pointing
out the act of aggression made
by Russia against Lithuania in
1940, and asking all members
of the UN to force the Soviets
to restore Lithuania’s indepen
dence.
The Lithuanian Association of
Great Britain, with 40 branches
in various parts of England, re
cently held its annual conven
tion and elected new organs.
M. Bajorinas was elected Presi
dent; other officers chosen were:
Rev. A. Kazlauskas, Baublys, J.
Senkus, B. Daunoras, P. B. Varkala, Dr. K. Valteris, P. Duoba,
J. Varanavičius, and A. Pužaus
kas.

nians were represented by Con
sul F. Meieris.
President-elect Dwight D.
Eisenhower was greeted upon
his election by Msgr. M. Krupa
vičius, President of the Supreme
Liberation Committee of Lithu
ania and K. Zaikauskas, Execu
tive Chairman.
Lithuanian historians Sužiedė
lis, Puzinas, andMrs. Gimbutas
are working on a monumental
history of Lithuania, to be pub
lished by UNESO.

“Baltic Review”, a political
magazine dealing with problems
of the Baltic Republics (Lithua
nia, Latvia, Estonia), has re
sumed publication in the U. S.
Prior to this it was published in
Sweden.
Two top Lithuanian artists are
being paired for a gala concert
in New York on Jan. 18. The
event, which brings together An
na Kaskas and Algerd Brazis,
stars of the Metropolitan Opera,
is being sponsored by the
Knights of Lithuania in memory
of their founder Mykolas Nor
kūnas. The concert will take
place at the Brooklyn Academy
of Music.

Saulius Jurgis Elisonas, student at Xavier
High School, New York, appeared on the
"New York Times Youth Forum," broad
cast over radio and television, and em
barrassed Democrat Harriman by asking
him, why Lithuania was abandoned to
the Soviets by his Administration.
Saulius Jurgis Elisonas, žymaus Lietuvos
gamtininko sūnus, 15 mėty amžiaus, lankąs
Xavier igh School New Yorke, "New York
Times Youth Forume", kurio programa per
duodama per televiziją ir radiją visai Ame
rikai, "prirėmė" prie sienos vadovaujantį
amerikiečiy politiką Harrimaną, duodamas
jam klausimą, kodėl Demokratai perleido
Rusijai Lietuvą ir kitus kraštus. Ponas Harrimanas pareiškė, kad tai esąs ilgas klau
simas ir negalįs trumpai atsakyti.

Lithuanian soprano Florence
Korsak appeared in a presenta
tion of Verdi’s Aida at the Los
Angeles Biltmore Theatre, on
December 16. The famed opera
was performed in a novel ar
rangement with twin piano ac
companiment, and sung in EngEsh. Though sparce in scene,
vestment and musical back
ground, this abridged Aida was

given a neat, if quaint, interpre
tation by singer Florence Kor
sak (Aida) and a cast of five
others. The opera was presented
under the auspices of the
Euterpe Opera Reading Club
of Los Angeles.

Dr. P. Karvelis and T. Šidiškis,
members of the Supreme Liber
ation Committee of Lithuania
held a parley with A. Paulaitis
and Stankus, representatives of
the Lithuanian Community of
Switzerland. Consul Garbačiaus
kas also took part in this con
ference. There was a discussion
of matters relating to the libera
tion of Lithuania.
The Committee for Free Eur
ope was formed from represent
atives of countries now under
Communist Russia’s occupation
in Rio de Janeiro, Brazil. Lithua

A Lithuanian folk-dancing troup of Niagara Falls, N. Y., is christened.
Niagara Falls, N. Y. lietuviy tautiniy šokiy grupės krikštynos; vidury stovi organiza
torė ir vadovė Ulbinenė.
E. Gumbelevičiaus foto
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REDS...

•
(Continued from Page 17)
historical necessity for Lithuania’s connec
tion with the Soviet Union.
The predominantly Roman Catholic char
acter of the country is regarded by the
Soviet authorities as an obstacle to Russifica
tion. “Many churches have for this reason
been closed while the rest have to pay high
dues,’’ the writer adds.
Young Lithuanians, he says, are kept in
the Red Army “sometimes up to two years
beyond their regular term of service and
usually at remote places, mostly somewhere
around Yakutsk (Siberia), while regiments
from Turkestan and various Cossack units
are stationed in Lithuania.’’
Crime is widespread and so too is drunk
enness, “especially among the newcomers.’’
Many Lithuanians have also taken to drink,
the older ones to forget, and the young ones
because it is fashionable.
“If a man is not a Russian his life in Li
thuania has a very low price,’’ the letter
writer concludes. “The saying ‘silence is
golden’ prevails among the people.”
“Nevertheless, the truth of events in the
world creeps in one way or another.
“The bolder ones listen in to foreign broad
casts.”
(Ronald Preston, ‘'The Examiner”, Sydney,
Australia.)

Pirma Lietuviu įstaiga Los Angeles
COWLEY
&
CASPER
Laidotuvių Namas

935 W. Washington Blvd.

MISTS
(Continued from Page 20)
fingers at me, one to the other... Look! what a
sentimentalist! The windows, even they
were laughing at me... Bah, the devil! And
a wicked irony ate at my eyes. And those
windows, the accursed windows, shown like
the eyes of a wolf, enticing me and beckon
ing me come hither..
I came up to the door of my room — and
I turned back. A chilly, invisible hand pushed
me aside from the threshold, and of them
selves my eyes shifted from my window,
which laughed at me with the clamminess
of the graveyard, looking like the black
abyss of hell. I went away to rove some
more...
At the first and second buildings, leaning
on a telephone pole, the watchman stood

at a window and gazed through into the
illuminated interior of the rooms, from which
glided the notes of a Christmas carol. A
Christmas tree glittered with a hundred
colored candles, stuck here and there among
different ornaments. The watchman stood
motionless and grinned foolishly. What was
he thinking about, what kind of feelings
dwelt in his heart at that moment? Do I
know? His glassy gaze was senseless, and a
wicked glee laughed in my heart and rerechoed even onto my lips... Bah, every crea
ture has his creature who quails before him...
I wanted very much to approach him and
ask him: Beast, do you have a soul? But there
was no one close by who could marvel at
the daring of my deed...
I wheeled about then and went home.
Translated by Milton C. Stark

Lithuanian girls on parade, Chicago, III.; in the background - Maria High School Building.
Chicagos, III., lietuvaitės paraduoja. Toliau matosi naujieji Marijos vidurinės mokyklos rūmai. Šiai mokyklai vadovauja lietuvės seserys kazimierietės.
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JOSEPH J. GRISH
Licensed Real Estate Broker
and Insurance Agent
Notary Public

"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

Chicago, III.

Income Tax
630 East Colorado Street
Glendale 5, Calif.

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

Hillside, N. J.

Sophie Barčus Radio Hours

Memories of Lithuania

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

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

MARGUTIS

- Kasdieninė

Lietuvių Radijo

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.

Programa

Cicero - Chicago — WHFC — 1450 kilocycles
Programa kiekvieną vakarą 9:15 vai.
Ketvirtadieniais dvi programos: 7:00 ir 9:15
Sekmadieniais 1:00 p. m.
Vedėja - Lilija Vanagaitienė
Margutis - 6755 S. Western Ave., Chicago, III.
Telef. GRovehill 6-2242

Kam Nepriklausoma Lietuva yra tikslas,
tas skaito

Waterbury, Conn.
"Lithuanian Memories"

Nepriklausoma Lietuva

The

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 saly
gas Kanadoje ir kituose kraštuose.
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS kai
na: Kanadoje $5,00, visoje Amerikoje
$5.50 ir kitur $6.00.

Saltimieras

Show

Lithuanian

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

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

Cleveland, Ohio

Baltimore, Md.

Clevelando Lietuvių Radijo Valanda

Lithuanian Melody Time

Baltimore, Md. - WBMD - 750 kilocycles
Sundays - 12:30 - 1:30 P. M.
Directors:
A. Juškevičius, 4515 Wilmslow Rd., Baltimore, Md.
J. Ruzgą 5314 Midwood Ave., Baltimore, Md.

_/\.drcScis *

So. Boston, Mass.
Lietuvių Radio Korp.

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, 1567 E. 70 St., Cle
veland 3, Ohio, tel. EX. 1-5393.
Reikaly vedėjas V. Rocevičius, 1319 E. 89 St., Cle
veland 6, Ohio, tel. RA. 1-9936.

Programa

Boston, Mass., - WHEE - 1090 kilocycles
Sundays 9:30 1 10:30 A. M.
Director S. Minkus
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. SO. 80489

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

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. 4-929

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
Reikaly vedėjas - George Rudelis, 5027 Zelzak St.,
Encino, Calif.
Programos vedėjas Vladas Bakūnas, 922 W. 36th St.,
Los Angeles 7, Calif. Phone Rl 1780.

Detroit, Mich.
Be sure to renew

"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

JONES & HAMROCK
MORTUARY
73< W. WASHINGTON B LVD. LOS AN G E LES IB

PROSPECT 6091

your 1953 subscription
without delay

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

BAKUS REALTY CO.
Į

LITHUANIAN REAL ESTATE BROKER
Homes - Income Property - Loans
Multiple Listing Service
4728 So. Normandie
OFFICE: AXminster 7900

Los Angeles 37, Calif.

HELEN’S
HOUSE OF BEAUTY
HELEN MOCKUS
PHONE HO. 9-4600

1722 N. WESTERN AVE
HOI 1 f WOOD 27, CALIE.

RES.: Pleasant 3-6590

LITHUANIAN REALTY CO.
Real Estate — Loans & Insurance
Fire, Automobile & Other Insurance

Chas. Luksis, Manager
3502 W. Pico Blvd.
Phone RE. 8278

INSURANCE COSTS TOO HIGH?
THEN CONTACT

William W. Sketres

(Lithuanian)
(Farmers Insurance Agent)

Automobile & Truck
Public Liability (Personal & Business)
Fire (Home & Mercantile)

Bus. Phone - Hillside 6168

Workmen's Compensation

Fire & Theft (Personal Property)

Res. Phone - VErmont 8-7526

DIENOS

