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Vieningai Lietuvos vadavimo keliu
M. BIRŽIŠKA

Trisdešimt penkeri metai sueina, kai Lietuvių Tauta šventosios 
kankinės Julijonos dieną Lietuvos Tarybos aktu pasisakė atstatanti 
nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą, Lietuvos vals
tybę su Vilniaus sostine, ir tą valstybę atskirianti nuo visų valsty
binių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Paskelbta Vilniaus 
mieste kaip amžinoje, senosios ir naujosios, Lietuvos sostinėje, taip, 
kaip kaimynų nepriklausomais savo sostinėse kad besiskelbta: Var
šuvoje - lenkų, Rygoje - latvių, Minske - gudų, kurie jį Mensku 
vadina, Kijeve ir Lvive - ukrainiečių. Vasario 16 d. aktu ne tik 
viešai ir aiškiai pareikšta, bet ir svariai, lemiamai išreikšta tas, kas 
tautoje jau buvo pribrendę, kad ir nevisuotinai dar joje įsisąmoninę, 
didkaimynių gi vokiečių drangnachostiniams germaniškai prūsokiš- 
kiems, maskolių kacapiškai zapadnorusiškiems arba lenkų seniems 
mozūriškai unijiniams ir kylantiems jų mocarstviniams, taigi impe
rialistiniams mūsų kaimynų apetitams į “mažute”, bet riebutę mūsų 
Tėvynę akiplėšiškai, iššaukiamai, nepripažintinai ir tiesiog nevirš
kinamai skambėjo ir veikė: Lietuvos, girdi, Steigiamasis Seimas 
santykius su kitomis valstybėmis nustatysiąs! Štai ko užsimanę!

Būtume turėję stebėtis, gal ir didžiuotis, gėrėtis Lietuvos Ta
ly bos narių nepaprastu rizikingumu ir net asmens pasiaukojimu, 
jei ne tolesnė istorinė jų žygio raida, ne tik įtvirtinusi jį, tad ir pa
teisinusi, bet ir įrodžiusi, jog jųjų ryžtis radosi iš sveiko neatitrū- 
usių nuo savo tautos vyrų jos reikalo supratimo ir blaivaus tarp- 
autinių santykių įvertinimo, o taip pat rėmėsi, čia gal dar reikš

mingesniu, tvirtu ir neapgaulingu, išplaukiančiu iš sūniško savo 
autos pažinimo, pasitikėjimu jąja, jos palaikymu jų žygio ir jo 

įgyvendinimu. Ir tikrai, šioji dabar taip šviesiai atrodanti ir, duok, 
1]eve’. kartu kartoms šviesianti vasario 16-likinė, įvykusi niūriu 

u° J. n\lu ’r gamtiniu laiku, suskilusiai prieš tai Tarybai vėliai pirmą 
0*11 ą šiam aktui tesuėjus ir savo tarpe į kits kitą tebeskersuojant. 
o upantų slepiama nuo svetimų akių, o mūsų žmonėms dergiama 
n is nupoina, taip pat kitų kaimynų agentų ir visokių pašlemėkų 

n>aip suniekinama žmonėms prieš Tarybą, jos žygį ir darbus su

kelti, o čia — kas besakytų — stebuklu, netikėliai gal lengviau tat 
gal ir būtinybe, — žodžiu, toji diena tautos istorijoje nenyksta kaip 
koks nevykęs, nereikšmingas ar atsitiktinis jos epizodas, tik viena 
po kitos kliūtys ir kliūtelės įveikiamos, didesni ar mažesni pavojai 
šalinami, praeities pasaka — vaikiškos svajonės įvyksta, virsta tikro
ve — ir dar kokia tikrove!

Prasiveria piliakalniai, išeina užburti karžygiai, artojai meta 
arklus ir stveriasi už ginklo — vyžoti ir naginėti, net klumpėti sava
noriai, kaimo ir dvaro bernai, pienburniai moksleiviai ir kitokie 
žalnierėliai iš Lietuvos veja savo “vaduotojus" iš tėviškės “jungo" 
— bolševikinius maskolius, dėl Vilniaus su varšuviokais imasi už 
krūtų, ties Širvintais ir Giedraičiais išrašydami jiems visam jų gy
venimui atmintinus bėgsmo dokumentus, virsta gražia, raštinga ir 
daininga kariuomene. Lietuvos Steigiamasis Seimas pat pirmąją 
dieną patvirtina Lietuvos Tarybos paskelbtąją savo šalies nepri
klausomybę viena po kitos svetimų valstybių vyriausybės ją 
mums pripažįsta. Poetai, novelistai, žurnalistai virsta diplo
matais. Savi teisininkai Tarptautiniame Teisme apgina Lietuvos 
reikalus prieš Varšuvos ir Berlyno pasikėsinimus. Kadaise pranau- 
šauta Kauno opera ne tik iš nieko iškyla, bet ir plačiai įgarsėja. 
Valsčiai dėl gimnazijų rungiasi. Senojo Vilniaus universiteto įpėdi
nis, suvalkinių sutarčių niekšingų laužikų Vilniun neįsileistas, gydy
tojų, inžinierių, mokytojų pastangomis Kaune kuriamas lietuviškas 
universitetas, veikiai pasivejąs kitų kraštų aukštąsias mokyklas. Pri
viso savų ir svetur išsimokslinusių įvairių mokslo šakų daktarų. 
Visas tautos ir krašto jaunimas susispiečia sportinėse, skaidinėse, 
šaulinėse ir kitose patriotinėse organizacijose. Toli už Lietuvos sienų 
išgarsėja jos krepšinis. Pamirštieji senelių šokiai atgaivinti žavi sa
viškius ir svetimuosius vaikų vaikaičių naujai jiems suteikiamu, 
įkvepiamu grožiu. Senelių ir prosenelių gėdingai slepiami nebema
dingi apdarai vis dažniau eina poniškesne už poniškąsias šventiškąja 
ministerienių ir generolienių iškilmėms uniforma. Seniau jau siau
rėjanti ir net benykstanti daina vėliai įtvirtinama — kariuomenės
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moksleivių ir šiaip jaunimo, renkama ir su
rašoma kaip brangiausias tautos turtas — pa
gerbiama dainos šventėse ir dienose. Parapi
jos ir parapijėlės, valsčius paskui valsčių sta
to tautai dainininkus ir muzikus, poetus ir 
rašytojus, dailininkus ir artistus, mokslininkus 
ir šiaip intelektualus, administratorius, in
struktorius, organizatorius. Vyksta didžioji, 
dvasinė ir kitokia, tautos mobilizacija.

Žemės reforma, 20-čiai metų nustūmusi 
nuo tautos bolševikinio jungo šmėklą. Žemės 
ūkio ir kitokia koperacija — Maistas, Lietūkis, 
Parama, Linas... Bekonai ir sviestas Anglijon 
ir kitur eina. Verčiamasi jau savu cukrumi. 
Vokiečiams paspaudus, valstybiniai tarnauto
jai privalomai gauna Vokietijon neįsileistas 
Lietuvos žąsis suvalgyti — tam jie tautos val
dininkai, kad jos reikalui paklustų — bet ir 
reikalas išspręstas. Gyva valdinė ir privatinė 
statyba. Žemės Ūkio, Pramonės Rūmų veikla. 
Sava, tvirta valiuta; garsusis litas. Iš nieko 
atsiradęs laivynas. Savi jūrininkai, lakūnai...

Čia kas iš šalies tik pradėtąjį sąrašą ne
kantriai nutraukia ir teikia mums piktą Lie
tuvos “specialistų” sąrašą: perversmininkai, 
smetonininkai, karjeristai, girtuokliai, pasilei
dėliai, kyšininkai, vagys... Bekonai? — O gi 
kiek ūkininkams išvargti dėl jų tekdavę! Že
mės reforma? — bet kaip ji buvusi atlikta, ko 
iš jos laukta ir kas gauta? O kiek ūkių išlici- 
tuota? O ūkininkų sukilimas? O lašinių sku
timas? O Lapenas ir kitos bylos? O Varnių 

koncentracinė? O sušaudymai?... O gi pats 
gruodžio 17 d. perversmas! Ateitininkų “kata
kombos?”...

Čia jau tenka patį kalbos nutraukėją kiek 
prilaikyti ir priminti, jog kiekvienoje tikro
vėje neigiamybių galima virtines sužymėti, 
teisingų ir neteisingų jai priekaištų prirašyti, 
bet kas iš to? Ar jomis reiškėsi nepriklauso
mojo Lietuvos gyvenimo esmė ir prasmė? 
Ar suminėtos, o kitos gal dar minėtinos 
negerovės tiek bus “nustelbusios” visa, kas 
buvo gera nepriklausomybės laikais, jog ge
rovių netiktų nė minėti? Antra vertus, ar ne
pavydėjo mums mūsų kaimynai pralenkian
čio juos mūsų pažangos tempo? Ar nesistebė
jo ir nesigėrėjo svetimi žinovai ir stebėtojai 
nepaprastu mūsų tautos ir šalies iškilimu ir 
pasireiškimu įvairiose ūkio, visuomenės ir 
kultūros gyvenimo srityse? Ar nestebinom 
Vilniaus krašto žmonių — lietuvių, gudų, len
kų, žydų — ne tik savo pranašesne gerove 
negu prieš tai Varšuvos valdomų vilniečių 
kad buvo, bet ir savo laisvoje šalyje įgytuoju 
ūkiniu ir administraciniu patyrimu ir nusi- 
vokimu, kai 1920 ir 1939-1940 m. įžengėme 
į Vilnių? Juk dargi pats bolševikiškiausias 
Stalinas, 1939-1940 m. susitikdamas su Lie
tuvos vyrais — tiek Nepriklausomosios parei
gūnais, tiek ir jau pavergtosios pastumdė
liais, nekartą gėrėjosi kaip tik Lietūkiu, Mais
tu ir šiaip ūkine Lietuvos gerove, kas, žino
ma, nesukliudė tiems pat bolševikams visa

Prel. K. Šaulys, vienas iš trijy gyvenančiy laisvajame pa
sauly Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatary. Šiuo 
metu jis gyvena Šveicarijoje.

Monsignor K. Šaulys, one of three surviving signers 
of Lithuania's Independence Declaration in the free 
world. He resides in Switzerland.

Prof. M. Biržiška, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, šiuo metu gyvenąs Los Angeles, Calif., su žmona 
savo žento šeimos nariy tarpe; iš kairės dešinėn: Kazys Barauskas, Venta, Bronislava Biržiškienė, Vytukas, Ona 
Barauskienė (Biržiškaitė), Danutė ir prof. Myk. Biržiška.

Prof. M. Biržiška (extreme right) and wife (third from left), with his son-in-law K. Barauskas (first from 
left) and family. Prof. Biržiška is a signer of Lithuania's Independence Declaration. P. Gasparaičio foto

tat pašalinti, sunaikinti ir savaip, kacapiškai 
- bolševikiškai viršum kojom vėliau apversti. 
Pagaliau, prisiminkime, ką sakėme, ką šau
kėme atsidūrę bolševikinėje valdžioje — dar 
tuomet, kai ji dar nebuvo mums pasireiškusi 
visu savo cinišku nuogumu ir tebemėgino 
dar — tiesa, labai meškiškai — su mumis “flir
tuoti” (“palaukite, įspėdavo mus gerėlesni 
jųjų, čia dar ne bolševikinė tvarka, tad mūs 
dar nebijokite!”): “kokie geri buvo tie Sme
tonos laikai!” Taip dūsavo ne tik “smetoninin
kai”, bet ir nesmetonininkai, net prieš tai dar 
aiškiai pasireiškę antismetonininkai, šie, su
prantama, nevirsdami čia pat “Smetonos re
žimo” šalininkais, tik iš viso prisimindami ne
priklausomybės laikus.

Tad ir mes būkime santūresni ir apdairesni, 
kalbėdami apie praeitus ir net dabartinius 
savo griekus ir griekelius. Ligi šioliai suvesdi- 
nėdami vis savo senąsias praeities sąskaitas 
su vienu ar kitu “režimu” arba tiesiog su kits 
kitu, niekados ligi galo jų nesuvesime, kiek
vienai besiginčijančių šalių, žinoma, besijau- 
čiant teisiai ir teisingai. Tuo tarpu, tie ginčą1 
nekartą iškelia čia vieną, čia kitą mūsų šiokią 
ar tokią silpnybę, kurią mūsų tautos pavergė
jams per savo agentus ir seklius kaip tik 
svarbu nustatyti ir prieš mus panaudoti, 
mums dar labiau silpninti. O ir savaime neat
sakingieji ginčai mus silpnina, noroms neno- 
roms sutirštindami juodąsias (“neigiamą
sias”) puolamų dalykų ar asmenų spalvas, 
klaidindami visuomenę — klausytojus ir skai
tytojus — slėgdami jautresnių mūsų tarpe, 
net ir visuomenės nuotaikas. Tremtyje, išeivi
joje tarpusaviniai ginčai, nesusipratimai ir 
susikirtimai, asmeniniai ar grupiniai, srovi
niai ir dar kurie, tiesa, nėra čia kokia “tautine

(Perkelta į 15 psl.)
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laisve ir teisybe 
nugalės vergiją
VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINI
MO KOMITETO VYKDOMOSIOS TARY
BOS PIRMININKAS K. ŽALKAUSKAS 
LIETUVOS VADAVIMO IR LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYMO KLAUSIMAIS.

- Kaip vertinate Lietuvos vadavimo pa
dėti, minint 35-ją Vasario 16-sios sukaktį?
- Lietuvos laisvinimas yra neatskiriamai 

susietas su laisvojo Vakarų pasaulio milži
niška kova prieš Maskvos nešamą vergiją. 
Mes kartu su Vakarais giname humanistinę 
kultūrą, demokratiją ir žmogaus teises. Lai
mėjimas bus mūsų, nes laisvė ir teisybė nu
galės vergiją ir melą. Tai lemtingai kovai už 
pasaulio laisvę vadovauja Amerika, kraštas, 
kuriame gyvena beveik trečdalis mūsų tautos 
ir kuris yra mūsų kovoje galingiausias mums 
talkininkas, — jam priklauso mūsų didi pa
garba ir padėka.
- Kokie yra dabartiniai aktualiausi Vykdo

mosios Tarybos rūpesčiai ir darbai?
- Vykdomajai Tarybai, kaip ir kiekvienam 

patriotui lietuviui, rūpi visos mūsų organi
zuotos visuomenės tremtyje telkimas Lietu
vos laisvinimo darbui. Aš tikiu, kad akivaiz
doje didžiausios nelaimės, ištikusios mūsų 
tautą, mes visi suprasime, kad šiandien mūsų 
politiniame ir visuomeniniame gyvenime turi 
dominuoti ne skiriantieji, bet jungiantieji 
pradai. Mūsų vienybė yra pirmoji ir svar
biausioji sąlyga Lietuvos laisvinimo darbe.

Iš Vykdomosios Tarybos aktualiausių dar
bų galiu čia pažymėti:

L politinės - diplomatinės mūsų veiklos 
suderinimas su mūsų diplomatais,

2. Lietuvos Europinio Sąjūdžio organizaci
jos suaktyvinimas ir aktyvus dalyvavimas 
Įvairiuose kovos sąjūdžiuose,

3. ELTOS ir informacinės veiklos patobu
linimas bei praplėtimas,

4. Radijo informacijos suorganizavimas,
5. PLB organizavimo baigimas ir Pasaulio 

Lietuvių Seimo paruošimas,
6. Veiksnių konferencijos organizavimas.
— Kaip Vykd. Taryba santykiauja su kitais 

Lietuvos vadavimo veiksniais (VLIKas, Dip
lomatai, Lietuvos Laisvės Komitetas New 
Yorke, Amerikos Lietuviu Taryba), ir kurį 
L jų Vakarų valstybės laiko vadovaujančiu 
organu kovoje už Lietuvos atvadavimą?

~ AP*e mūsų santykius su VLIKu netenka 
kalbėti, nes mes esame VLIKo Vykdomoji 
Taryba, t. y. kaip ir VLIKo dalis, turime 

VLIKo pasitikėjimą ir paramą savo 
c arbuose. Su Lietuvos Diplomatinės Tarny- 

os Šefu yra pradėti sėkmingi pasitarimai 
e užsienio politikos gairių nustatymo ir 

L-01 "°S vykdymo suderinimo. Aš manau, 
kad šiuo reikalu esame gerame kely, ir tikiu, 
•U uUS Pasiektas visiškas susitarimas ir 
sklandus bendradarbiavimas. Su Amerikos 

ietu\ūų Taryba, kaip ir su Lietuvos Lais-
Ve^ palaikome nuoširdžius bend-
ladarbiavimo santykius.
įIUm?- . džiugu pažymėti, kad Lietu- 
s įgalioti ministerial turi oficialu Vakaru 

valstybių pripažinimą. VLIKas savo santy- 
si'if1Ui0Se SU Kakarų valstybių organais visur 

n amas su dideliu palankumu ir simpatija.

VT pirm. K. Žalkauskas (vidury) su amerikiečiy kariuomenės sargyby kuopy lietuviais vyrais Vokietijoje.
K. Žalkauskas, Chairman of the Executive Council of VLIK, is pictured with Lithuanian guards of the U. S. 

Army, Germany.

— Kaip stovi Lietuvos egzilinės vyriausy
bės sudarymo klausimas?

— Man atrodo, kad Lietuvos egzilinės vy
riausybės sudarymas yra politinio tikslingu
mo klausimas. Reikia, kad šiuo reikalu būtų 
bendrai sutarta, nes priešingai jis gali su
kelti lietuvių visuomenėje Įvairių nesutari
mų. Tikiu, kad ateis laikas ir tam žygiui, — 
tada jis turės būti padarytas.

— Kiap vertinate įvairių lietuvių grupių 
pastangas Lietuvos vadavimo darbe (taip pat 
prisimenant kai kurių jų išstojimą iš VLIKo, 
o kitų jame nedalyvavimą)?

— Ales sveikiname kiekvienos organizuotos 
lietuvių grupės iniciatyvą Lietuvos laisvini
mo darbe, bet šis darbas turi būti planingas, 
koordinuotas ir veiksmingas. Tam turi būti 
vienas vadovaujantis centras, o toks centras 
pagal savo prigimti ir statutą yra Vyriausią
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas.

Dėl išstojusių ar nedalyvaujančių VLIKe 
politinių grupių — tai aš būčiau laimingas, 

jeigu šios grupės rastų kelią Įeiti Į VLIKo 
sudėti.

— Kaip vyksta kova už savo laisvės atsta
tymą mūsų kaimynams (latviams, estams, gu
dams, lenkams) ir kokie yra VT santykiai 
su jais?

— Su mūsų artimiausiais kaimynais latviais 
ir estais mes aptariame ir deriname bendrą 
laisvinimo darbą. Palaikome nuoširdžius san
tykius ir su ukrainiečiais. Su gudais ir len
kais turime dar neišaiškintų klausimų, bet 
bendra kova su mūsų kraštų pavergėjais 
jungia mus ir su jais.

— Kokia yra PLB organizavimo padėtis ir 
kas numatoma toliau daryti?

— Pasaulio Lietuvių Bendruomenės orga
nizavimas vyksta 22-jose valstybėse. Daugu
moje iš jų Bendruomenės organai sudaryti, 
kai kuriose veikia dar tik laikinieji organizaci
niai komitetai (LOK). Vienur Bendruome
nės veikla yra gana aktyvi, kitur silpnesnė, 
o kai kur net apmirusi. Laiškais skatiname

5



A. F. We'ls (dešinėje), naujai išrinktas Chicagos lietuvis teisėjas, sveikinamas Lietuvos konsulo dr. P. Daužvardžio. A. F. 
Wells yra jauniausias iš visy Chicagos teisėjy, vedęs lietuvaitę ir augina dvi dukreles; aktyvus lietuviškoje veikloje.

Lithuanian Consul P. Daužvardis (left) congratulates A. F. Wells, newly-elected Lithuanian judge in Chigago, III.

ir raginame organizuotis ir dirbti lietuvybei 
išlaikyti. Amerikos Lietuvių Bendruomenei 
susiorganizavus, galėsime ruošti Pasaulio Lie
tuvių Seimą, kuriam Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnybai teks perduoti savo laikinai eitąsias 
pareigas.

— Kaip vertinate padėti Lietuvoje?
— Tiktai pagalvojus, kokiose sąlygose šian

dien dirba buvęs Lietuvos laisvas ūkininkas, 
tapęs kolchozo bernu, svetimųjų niekinamas 
ir išnaudojamas, darbininkas, mokslininkas, 
menininkas, laikraštininkas, mokytojas, kuni
gas, tai prieš mūsų akis stos baisios, negirdė
tos fizinės ir moralinės vergijos vaizdas.

— Kaip greit Jūsų manymu ateis Lietuvos 
išlaisvinimo valanda?

— Niekas negali pasakyti kada, bet šventai 
tikiu, kad toji valanda ateis. O mes čia, lais
vajame pasauly, turime būti verti mūsų brokų 
ir sesių sudėtų kruvinų aukų pavergtoje Lie
tuvoje. Mylėti Lietuvą — reiškia ir jai aukotis.

MILIJONAS KASMET 
LIETUVOS REIKALAM

ADV. CHARLES P. KAL., Chicago, III.

Užsibaigę 1952 metai pasiliks vien tiktai 
istorijoje. Kiekvienas Amerikos gyventojas tu
ri peržiūrėti savo praeitais metais nuveiktus 
darbus, ne vien tik komercinius, bet ir vi
suomeninius, politinius ir idealistinius. Mums 
visiems reiktų atsiskaityti ne tik su “Uncle 
Sam”, bet taip pat duoti apyskaitą visų nu
veiktų darbų praėjusiais metais. Žinoma, vei
kėjai Amerikoje yra labai neįvertinti, kadangi 
jie neturi didelių gyvenamų “palocių”, neva
žinėja brangiais automobiliais ir nedėvi puoš
nių drabužių. Amerikos idealistai ir moksli

ninkai yra, galima sakyti, antraeiliai piliečia; 
bet pažiūrėjus į juos iš kultūrinio taško ■ 
turėtų būti pirmoje vietoje ir visų mūsų gėrį, 
tini.

Skaitome knygose, kad mokslininkai, vei 
kėjai ir filosofai dažniausiai gyveno mažuos 
ir surūkusiuose kambariuose, dirbo ilgas va
landas laboratorijose ir skaitė užmirštas i 
apdulkėjusias mokslines knygas. Mes irgi tu
rime savo tarpe mokslininkų, filosofų, muzi- 
kų ir veikėjų, kurie, galima sakyti, visuome
nės neįvertinami dėl viršuj paminėtų ekono
minių nepriteklių.

Šiandien mes turime keliolika tūkstan 
čių naujai į Ameriką atvažiavusių lietuviu 
Dauguma jų yra profesionalai, rašytojai, 
mokslininkai ir dvasiniai vadai. Įvažiavusi 
šią šalį, jiems reikėjo susitikti su naujom 
gyvenimo sąlygom. O čia ekonominės ir po
litines sąlygos yra labai skirtingos nuo j 
turėtų senojoje tėvynėje. Lietuviai per šimt
mečius kovojo su savo priešais ir visada at
siekdavo laimėjimus bei pergales. Ir tie nau
jai atvažiavusieji į šią šalį lietuviai, galima 
sakyti, moka ir baigia prisitaikyti prie ekono
minio ir politinio gyvenimo. Jų troškimas bu
vo ir yra yra grįžti į savo gimtąją šalį, ir nie
ko jie daugiau taip netrokšta, kaip išvaduoti 
savo pavergtą tėvynę. Mes, Amerikos lietu
viai, turėtume prisidėti prie šio darbo.

Būtų didžiausias džiaugsmas mano gyveni
me, kad mes galėtume išjudinti visus “me 
gančius” Amerikos biznierius ir prefoslonaius. 
kad jie prisidėtų prie mūsų tėvynės Lietuvos 
ir kitų pavergtų tautų išlaisvinimo kovos. 
Rodos, aš esu pirmutinis, kuris pareiškiau, 
kad Amerikoje yra apie milijonas lietuviu. 
Žinoma, šis skaičius gal nėra visai tikslus. 
Tačiau nemanyčiau, kad aš daug klystu: lie
tuvių Amerikoje yra tikrai apie milijoną.

Amerikoje mes turime daug turtingų žmo
nių, bet pas juos nėra tautinės meilės - jie 
pasidarę vien tik dolerio mylėtojai, jeigu 
mūsų Amerikos lietuviai būtų prisirišę ir my
lėtų savo senąją tėvynę Lietuvą, jie galėtų 
surinkti kiekvienais metais Lietuvos vadavi
mo darbui vieną milijoną dolerių. Tas mili
jonas dolerių leistų veikėjams išvystyti tin
kamą propagandą ir pravesti mintį ne tiktai 
Amerikos gyventojuose, bet ir kitų palankių 
tautų žmonėse, kad nebus taikos pasaulyje, 
kol Lietuva vergijoje.

Istorijos lapuose surandam, kad idealistai 
ir veikėjai dirbo dėl žmonių ir mokslo lais
vės, galima sakyti, šimtmečiais. Jų idealistiš
ki darbai buvo vargingi ir sunkūs, bet nau
dingi laisvei ir civilizacijai. Šiandien idea- 
listų-pasišventėlių darbas yra dar reikalin
gesnis, kadangi civilizuoto pasatdio likimas 
dabar yra didesniame pavojuje, negu tais 
laikais, kuomet kilo kova tarp protestantizmo 
ir katalikybės. Mes visi žinome, kad šiandien 
pasaulis yra pasidalinęs į dvi pagrindines 
ideologijas: krikščionybę ir komunizmą. 
Esant pasauliui taip pasidalinusiam, lietu- 
viams būtinai yra reikalinga jungtis į stiprią 
grupę, kad kartu su krikščioniškuoju pasauliu 
galėtumėm išlikti, nors būdami ir mažos tau
tos sūnūs.

Man ir šiandien atrodo, kad tarpe lietu
vių, o ypač tarp naujai atvažiavusių, yra per
daug susiskaldymo į įvairias grupes. Žinoma- 
visos tos grupes turi vieną tikslą — Lietuvos 
išvadavimą, bet tarpe visų tų frakcijų darbas 
nebuvo ir negali būti sėkmingas. Vienybėje 
yra galybė! Susiskaldymas ir savitarpio ko
vos šiais laikais pagelbsti tik komunizmui.
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Vasario 16-ji
Vilniuje

J. CICĖNAS

Tašyk, 1918.2.16., sako, buvę rūškana ir 
šalta". Tąsyk, kai Vyrai iš tautos skelbė pa
sauliui ir saviškiams Lietuvą laisvei paky
lančią. Bet, mielasis, ši ryžto ir valios diena 
Vilniuje ir Vilniaus krašte, sakyk, visada bu
vo ir apniukus ir audringa, ir ryžto ir pro
testo.

1919.2.15 — per pirmąją Nepriklausomy
bės paskelbimo metinę — Į salę Įsiveržia bū
rys raudonarmiečių ir šaukia: išsiskirstykite! 
Kun. M. Reinio ir kt. prakalbos išgirsta, bet 
koncertinė dalis nutrūksta. Gal ir gera : ne 
žodžio menas, bet kovos menas, ginklo kalba 
reikalinga. Vilnius juk okupuotas.

1920.2.16. Vilniaus lietuviai vėl susibūrę 
Nepriklausomybės minėti. Kalba M. Biržiš
ka. Vaidinama S. Čiurlionienės “Kalinys”. 
Taip. Vilnius lenkų kalinys.

1921.2.16. lietuvių spauda gauna teisę pa
kartoti Deklaracijos tekstą. Metais prieš tai 
cenzūra uždraudė. Pamaldos šv. Mikalojaus 
bažnyčioje. Vakare kun. M. Reinio praneši
mas. Garbės svečiai: vysk. J. Matulevičius, 
dr. J. Basanavičius, Tautų Sąjungos Kontro
lės Komisijos atstovai ispnanas ir japonas. 
Sveikina, kaip ir kasmet, nedalios ir kovos 
bičiuliai gudai ir žydai.

1923.2.16. Lenkų administracija uždraudė 
bet koki viešą Nepriklausomybės minėjimą.

1924.2.16. “Lietuvos Rytuose” skaitome:

Vykdomoji Taryba su VLIKo primininku; sėdi VT pirm. K. Žalkauskas ir VLIKo pirm. M. Krupavičius; stovi dr. P. Kar
velis, T. Šidiškis ir M. Brakas.

Executive Council of the Supreme Committee for Liberatio i of Lithuania with its President.

“Šio men. 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės Vilniaus lietuvių visuomenė, iš visų 
pusių terorizuojama, nebegalėjo viešai švęsti.

Glaudi vienybė: Ūkininkę Sąjungos atstovas dr. P. Ka-- 
velis (kairėj) su Liet. Rezistencinės Santarvės Centro Va
dovybės nariu K. Drunga.

Lithuanian functionaries meet in Germany.

Qie ' 'P ’ še,as S. Lozoraitis (dešinėj) atvykęs į VLIKo būstinę Vokietijoje pasitarimams; is kaires dešinėn stovi: K. 
runga Jaks-Tyris, K. Žalkauskienė, J. Norkaitis, V.Lozoraiti enė, VT pirm. K. Žalkauskas ir dipl. šefas S. Lozoraitis.

it uanian diplomatic chief S. Lozoraitis (right) attends a conference at VLIK headquarters.
VT būstinė Reutlingene, Vokietijoje.

Offices of the Executive Council of VLIK, Germany.



Ona Sadauskaite-Dorn, vykdama is JAV Brazilijon Moore-AAcGormack linijos laivu "Argentina“, laivo vadovybės su
rengtame kostiumy konkurse laimėjo premiją už meniškiausią kostiumą - lietuviškus tautinius drabužius. Šalia jos stovi 
angle, laimėjusi premiją už originaliausią kostiumą, vaizduojantį laivo keleivę prieš 200 mėty.

Ana Sadauskaitė-Dorn, winner of a prize for the most artistic costume, aboard the ship "Argentina" bound for 
Brazil. Next to her stands an English girl who had the most original costume, depicting a sea-going traveller 200 
years ago.

Nepakenčiamos gyvenimo sąlygos”.
1925.2.16. Viešam minėjimui leidimo ne

gauta.
1926.2.16 Tik pamaldos. Visa kita uždraus

ta.
1927.2.16. Kun. K. Čibiro pranešimui pasi

baigus, pasirodo Laikinojo Vilniaus Lietu
vių komiteto pirm. dr. D. Alseika su skau

džia žinia: mirė dr. J. Basanavičius! Tylos 
minutė. Visi skirstosi. Tamsus vėjuotas vaka
ras gula nauju liūdesiu.

1928.2.16. : uždrausta!
1929.2.16. Rasų kapinėse paminklo dr. J. 

Basanavičiui pašventinimas. Už Himno gie
dojimą pirm. K. Stašiui grasoma byla.

1930.2.16. Viešas minėjimas įvyksta, bet 

pirm. K. Stašiui liepiama pasirašyti raštas 
Lyg įkaitas. Jei rimtis būtų sudrumsta, pira 
K. Stasys už viską atsako.

1931.2.16. Leidimo “Litvomanams” negau
nama.

1932.2.16. Paskaita iš programos išbraukta, 
Tokia jau saugumo valia.

1933.2.16. Nuostabu, jokių viešam minėji
mui varžymų. Tyla prieš audrą?

1934.2.16. Išvakarėse Vilniuje ir provinci
joje kratos ir suėmimai. Leidimas viešam mi
nėjimui gauta. Susirenkama kaip ir visada 
būriu. Salė sausakimšai prikimšta. Kalba 
Laikinojo Vilniaus Lietuvių Komiteto pirm, 
K. Stašys: “... susidarė vietos lietuvių visuo
menės tokia nuotaika, kad kokių nors iškilmių 
daryti nebegalima. Tai pranešdamas, šį gar
bingą susirinkimą uždarau ir kviečiu visus 
ramiai skirstytis namo”.

1935.2.16. Lietuvių gimnazijos vadovybė. 
Vilniaus Lietuvių Studentų Sąjunga ir kt. or- 

letuvos stalo kampelis Tarptautinėje Pasaulinio Motiny Sąjūdžio (M. M. M.) Mūgeje Paryžiuje 
uną globojo Prancūzijos respublikos prezidentas V. Auriol ir užs. reik. min. R. Schuman, 
ens uvienė, O. Bačkienė, E. Turauskienė ir J. Sirtautaitė.

e Lithuanian Table at an international mothers' exhibition, Paris, France.

1952 m. gruodžio 4 d.. 
Prie stalo rengėjos: B.

canizacijos gauna saugumo įspėjimą. į sy. 
Mikalojaus bažnyčią eiti atskirai, kas eis bū
riu, bus policijos sulaikytas.

1936.2.16. Minėjimas uždraustas.
1937.2.16. Viešas minėjimas įvyko, bet pra

šymas pas saugumą prabuvo iki pat pasku
tinės minutės. Susirinkusieji lūkuriavo. Kas 
notaika? Protesto!

1938.2.16. Negauta leidimo.
1939.2.16. Leidimas gauta. Bet nuotaika 

rūsti be galo, be ribų. Santykiai užmegsta. 
Lėktuvai skrenda. Traukinys Varšuva - Vil
nius - Kaunas eina. Bet neina Vilniaus krašto 
lietuvių uždarytų mokyklų, išardytų organi
zacijų ir užgniaužtos spaudos atstatomasis 
darbas.

Kai nebeliko savų organizacijų, kaimas Va
sario 16-ją minėdavo savybės būreliuose. 
1935-1938 m. Vilniaus krašto kaimuos už Va

sario 16-sios minėjimą buvo surašyta 189 
protokolai. Kaimas tądien, nors ir būtų šio
kiadienis, nedirbo. Visi traukė į bažnytkai
mius. Pasimelsti. Būriu pabūti. Valią pagrū- 
dinti.

Ana, 1937.2.16. Tautos vėliavos iškelta net 
7 vietose. Rūdninkų girių pakrašty. Tai Valki
ninkų vyrai. Ten palei Kazėnus. Paskutinių 
lietuvybės sargybų vyrai. Ažušilės kalnuose. 
“Kažkas nežinomas” net trianguliacijos bokš
te iškėlė. Teplėvesuoja vėjyje. Nuo Ažušilės 
netoli demarkacinė linija, o vasarą gryna 
akim kaip ant delno užregėti Tauragnai, Sa
lakas, visa laisva Lietuva.

Bet už vis didžiausi policijai vargą ir nirštą 
tąmet sukėlė Dysnų ežero žvejai. Jie iškėlė 
Trispalvę ežero administracijos panosėj. Stie
be, kur visada stiebdavosi okupanto vėliava. 
Kitapus Dūkštas. Ten policija. Ten pasienio

Žurnalistas Jeronimas Cicėnas, Omaha, Nebr. Žiūr. 7 psi. 
ištrauką iš jo išeinančios knygos "Vilnius tarp audry".

Journalist J. Cicėnas, Omaha, Nebr. (Read his article on 
Page 7).

korpo būstinė. Saugumas tesujudo apie vi
dudienį Kaimai nuo pat ryto žvelgė ing 
Vėliavą kaip audrų nuvarginti jūrininkai į 
švyturį. Suskrido vėliavos nukelti. Nuplėšti 
ir suplėšyti. Vėliava plazdėjo vėjyje nepasie
kiama. Plušo policija ir žandarai. Keikėsi. 
Niršo. Pavakarėm išvertė visą stiebą. O ži
nia iš kaimo į kaimą tokia paguodžianti, to
kia uždeganti kaip gaisras.

O 1923.2.16. iškilo Trispalvė ir Gedimino 
kalne. Tai skautų vadovo Pr. Žižmaro inicia
tyva ir ryžtu. Vėliava iškabėjo keletą valan
dų. Ją nurovė gaisrininkai su stiebu. Mies
tas virė kunkuliavo.

Artėja 1940.2.16. Pirmoji laisva Vasario 16- 
ji. Kaip miela, kaip erdvu, kaip šilta vaikščioti 
viesulų ir pusnių gainiojamose gatvėse. Trys 
Kryžiai jau iliuminuoti, Pilis baigiama, dar 
bus iliuminuota 9 pastatai. Vilnius pas save. 
Vilnius su tauta, o tauta s Vilniumi. Jau gat
vėse pilna brolių iš Kauno ir iš kitų Lietuvos 
miestų ir kaimų. Organizuotai atvyksta Šau
lių Sąjungos, Lietuvių Tautininkų Sąjungos. 
Jaunosios Lietuvos, Skautų Sąjungos, Pava
sario Federacijos, Darbo Rūmų ir mokyklų 
ekskursijos. Šaltis laikosi įsirėmęs. Bet visų 
veidai švyti. Daina žengia gatvėmis. Pildosi 
pagaliau kun. M. Gustaičio svajonė. Jis pir
mas po spaudos draudimo, gali sakyti, iš viso 
pirmas, suorganizavo ekskursiją Į Vilnių. 
Vilniau — kalbėjo jis: — ateis ta diena, visų 
laukta, ir tu nebebūsi vienišas, ir būsime mes 
su tavimi, viena šeima, viena siela, viena 
visa Lietuva.

(Ištrauka iš ruošiamos knygos “Vilnius 
tarp audrų”).
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K. Grigaitytė - Graudušienė, Newark, N. J. Žiūr. jos 
apysakaitę šiame puslapyje.

Mrs. K. Grigaitytė - Graudušienė, a Lithuanian writer, 
Newark, N. J. Read her short story "The last dance" 
on this page.

Paskutinis
Šokis

KOTRYNA GRIGAITYTĖ

Karas pasibaigė. Su džiaugsmo ašarom aky
se mes žvelgėm Į amerikiečių karius, kurie 
nutraukė mirties kilpą viršum mūsų galvų. 
Dar tebesmilko griuvėsiai, tebeplaukiojo ore 
kraujo kvapas. Tie, kurie liko gyvi, lindo iš 
rusių i blaiviai pramerktą dienos šviesą. Ieš
kojo artimųjų, draugų, pažįstamų. Vieni juos 
apraudojo prie griuvėsių, kiti nešės savo gėlą 
dulkėtais vieškeliais. Nežinau gerai, kiek bu
vo jau praėję laiko nuo karo pabaigos, kai 
pirmą kartą paėmiau į rankas lietuvišką laik
raštį. Jis buvo pilnas ieškojimų. O klaidžio
janti, išblaškytieji mano broliai! Kokia dau
gybė jūsų prarado pačius artimiausius... Ir 
štai mano akys sustojo ties dviem vardais: 
”... ieškau savo žmonos Aldonos ir sūnelio 
Gintaro. Tadas Norvaiša”.

Ilgai sėdėjau su virpančiu rankoje laikraš
čiu. Paskiau paėmiau plunksną ir parašiau: 
’’Mielas Tamsta, Aš galiu suteikti Jums visas 
žinias apie Aldoną ir Gintarėlį, bet pasiruoš
kite išgirsti, kad jų jau neberasite...”

Mažam Bavarijos miestely, kuriame tada 
gyvenau, buvo graži, saulėta šventadienio 
popietė. Pro mažą pastogės langelį mačiau 
aš blizgantį plentą, kuriuo laiks nuo laiko 
pralėkdavo kariškos amerikiečių mašinos. 
Plento pakraščiais vaikštinėjo miestelio gy
ventojai, rankiodami cigarečių nuorūkas. Iš 
plento suko siauras kelias į miesteliuką, kur, 

Atvykusį Venezuelon kun. A. Perkūmą sveikina Caracas LB vardu L. Drangauskas ir skautai. Kun. A. Perkumas 
kunigystės mokslus baigė Kinijoj ir 20 mėty dirbo ten misijy darbą.

L. Drangauskas and Lithuanian Scouts welcome visiting Rev. A. Perkūmas in the name of the Lithuanian 
Community of Caracas, Venezuela.

prisišlieję prie kalno, stūksojo smailais stogais 
nameliai. Pietinėj kalno pusėj sirpo vynuo
gės. Pro jas vingiavo kelias, obelemis apso
dintas, kurios, lyg šokėjos, laikėsi susiėmusios 
už rankų. Saulė, kliūdama už baltų, mažu 
debesėlių, bėrė joms pilnas rieškutes kaitriu 
spindulių. Šešėlių bangavime iš tolo suposi 
raudonais ir gelsvais obuoliais nusagstvtos 
jii viršūnės. Ties kelio sukimu į plentą stab
telėjo amerikiečių mašina. Iš jos išlipo civi
liniais drabužiais keleivis. Jis buvo tuščiomis 
rankomis. Nusipurtė dulkes nuo rūbų, padau
žė kepurę į telegrafo stulpą ir apsidairė, iš 
tolo jis atrodė tiesus ir gražiai nuaugęs. Mies
telin ėjo neskubėdamas. Jis nesilankstė nė 
prie cigarečių, nė prie viliojančių raudonvei
džių obuolių, nukritusm ant keno. Su kiek
vienu artėjančiu žingsniu jis atrodė vis la
biau pavargęs. Prie pat miestelio stabtelėjo, 
pažvelgė atgal į plentą, lyg abejodamas ženg
ti pirmyn ar ne. Tą valandą jis buvo vienas 
visame tame kelyje; galbūt dėlto jį sekė be
prasmiškai klaidžiojančios mano akys. Kelio 
užsisukime jis dingo tarp smulkių namelių. 
Mašinos vis padūkusių greičiu švilpė plentu, 
o diena pamažu slinko į vakarus. Mano pen- 
kerių metų sūnelis žole maitino kieme triu
šius, o jo tėvas netoliese lošė su šeimininku 
kortomis. Pametus keleivį iš akių, aš dabai 
žiūrėjau iš mažo pastogės langelio į juos ir 
jaučiaus savotiškai laiminga. Kažkas nedrą
siai, tarsi virpančia ranka, pabeldė į duris. 
Ir tą akimirką aš lyg ir pamačiau nežinomą 
keleivį už poros žingsnių. Nė kiek nenuste
bau, kai, atidariusi duris, radau jį ant pasku
tinės siaurų laiptų pakopos. Viena ranka 
jis laikėsi laiptų atramos, o antroji spaudė 
sulankstytą laiškelį.

— Sveikas, tamsta, — pirmoji jį prakalbinau 
gimtuoju žodžiu. Jis labai nustebo ir truputi 
nusišypsojo:

— Jūs mane pažįstate?
— Ne... tik spėju. Kartais nujautimas būna 

lygus regėjimui. Sėskitės. Juk esate pavargęs 
po kelionės.

— Taip... per visą savo gyvenimą, rodos, 
tiek nepervargau, kaip keliaudamas pagal ši 
adresą, — padėjo mano laišką ant stalo. Jo 
lūpos buvo sausos ir žodžiai kliuvo už jų. 
Jaučiau, kad ir mano balsas dreba, o ašarų 
banga piešia krūtinę. Mintimi meldžiau Die
vą tvirtybės, kad galėčiau perduoti tai, ką 
žinojau. Šiek tiek susivaldžiusi, jau beveik 
natūraliu balsu, pasiūliau:

— Išgersime tikros amerikoniškos kavos. 
Čia kartais užeina vienas lietuvis kareivėlis 
iš amerikiečių armijos. Jis mano vyrą ir ci
garetėmis apdovanojo. Jūs rūkote, tiesa?

— Tik labai svarbiais atsitikimais. Pasku
tinį kartą rūkiau perskaitęs tamstos laišką...

Aš bijojau pažvelgti į tą pervertą sopulio 
žmogų. Paskubomis dėjau ant stalo kavą, 
cigaretes, paskutinį sviesto gabaliuką, kur; 
taupiau sūneliui, net ir cukrų, taipgi gautą 
vaikui • iš geraširdžio kario. Šią valandą as 
jam galėjau atiduoti viską, kad tik ištrauk
čiau bent valandėlei iš to geležinio skausmo 
nasrų. Deja, jis neėmė nieko, net ir cigarečių- 
Jis buvo klaikiai išbalęs ir tamsiom, dide
lėm akim sekė mano judesius, laukdamas, 
kada aš vėl praversiu lūpas. Jis buvo jaunas, 
nedaugiau dvidešimt aštuonerių metų, 
gražiai pražilusiais plaukais. Dailius jo veido 
bruožus dar nepajėgė sužaloti nelaimės, y 
jo liūdna šypsena protarpiais atrodė net kū
dikiškai švelni.

(Perkelta į 12 psl.)
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KAZYS BRADUNAS
ELADA
Sruvena vėjelis pavasario
Mirtų šakose už lango.
Miegančio kūdikio veidą
Glosto rankos dievų...
Ir kodėl tu tenai negalėjai užgimti?
Boluojančių miestų pakrantėse
1 lazda vainikuose šventė.
Mėlynų įlankų toliais
Plauko fleitų balsai...
Ir kodėl aš tenai negalėjau gyventi?
Ant skambančio rožinio marmuro
Laša kilnusis kraujas.
Svyra į motiną žemę
Garbiniuota galva...
Ir kodėl mes tenai negalėjom numirti?

BUDYNE
Žiūrėdamas i tavo tuščia delną, 
Matau neištirtą žemyną, 
Niekieno žemę, 
Didžiąją dykumą.
Išdžiuvusių upių vagos 
Guli skersai ir išilgai. 
Nei aukso, nei sidabro, 
Nei pionieriaus pėdų...
Kur pasidėsi ten,
Atsiskyrėli mažas, 
Kietą rąžančių kalbėdamas 
Lūpom šaltom?

Poetas Kazys Bradūnas, Baltimore Md. Poet Kazys Bradunas, Baltimore, Md.

L't^er'° (Anp iia) lietuviai savo klubo sode išleisdami glasgoviečius.
uaruans bidding visitors from Glasgow goodby. Scene is in the yard of the local Lith uanian club, Manchester, England. V. Rudžio foto
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Vanda Rosita Ryliškyte (Riiiskis), Buenos Aires, Argetina, Colon Teatro balerina. Ji 13 mėty būdama, jau priklausė šio teatro mažyjy 
grupei, o nuo 1949 mėty yra pirmojo sąstato šokėja. Jos tėvas yra vienas iš šv. Cecilijos lietuviy choro steigėjy ir jame dalyvauja jau 
20 mėty. Vandos noras yra pašokti Nepriklausomos Lietuvos teatre.

Ballerina Vanda Rosita Ryliškytė, Argentina-born Lithuanian dancer of the Colon Theatre, Buenos Aires. Her father in one of the 
founders of the St. Cecilia Lithuanian choir of that city.

PASKUTINIS ŠOKIS

(Atkelta iš 10 psi.)
— J Cis turite pasistiprinti, kitaip 

negalėsiu jums nieko papsakoti, 
— tarsi juokaudama prašiau jį 
nuoširdžiai. Jis klusniai paėmė 
kavos puodelį ir, nelietęs nieko 
daugiau, išgėrė.

— Bet jūs nenurijote nė vieno 
kąsnio duonos, mielas svetv, su

prantu, kad tai nėra lengva, bet 
yra būtina.

— Atleiskite... negaliu.
— Taip kartą ir aš pasakiau, 

nuvykusi į savo motinos laidotu
ves, kol suvalgiau man paruoštus 
pusryčius atvykusi iš kelionės. 
Jos buvo maloniai šypsančios ir 
kalbėjo apie daug ką, tik ne apie 
mano motiną. Aš beveik ėmiau 
netikėti, kad ji mirusi; ir tele

grama, kurią laikiau kišenėje, at
rodė man tiktai sapnas. Aš paval
giau kaip reikiant. Tik po to lei
do įsitikinti, kad motina tikrai 
mirusi. Nieko negalėjau nuryti 
dvi paras. Nė vandens. Tada su
pratau, kaip labai protingai jos 
elgėsi, versdamos mane valgyti 
pirm visa to...

Taip! Mirtis, rodos, toks pa
prastas, kasdieninis reiškinys. O 

vienok mes padarome iš jos kaž
ką baisaus. Juk tikėdami į amži- * 
nybę, mes turime gražių' vilčių, 
kad ten išsiilgę pasitiks mus mū
sų artimieji. Aš dabar jau daug 
paprasčiau žiūriu į mirtį. Svarbu 
nepamesti amžinybės troškimo.
Jis nusišypsojo lyg pro rūką:

— Jūs esate geraširdė moteris. 
Ir labai motiniška. Bet kartais 
ai as del kokių nors priežasčių 

pradeda verkti. Motina suneša 
jam visus žaislus ir vistiek negali 
nuraminti. Šiandieną aš panašus ’’ 
i toki vaika... c. c c

— Gerai. Tada aš jums papasa
kosiu apie vieną motiną, kuri vis 
dėlto nuramino savo vaiką. Tai 
buvo nepaprastai kilnus, dieviš
kai gražus ir tiek pat liūdnas at
sitikimas...

Apleidę savo kraštą, mes bė
gom Vakarų kryptimi, apsupti 
liepsnų, apkurtinti patranku. 
Daug nepasakosiu apie tai, nes 
ir jūs bėgot tais pačiais keliais. ' 
kol jūsų neatplėšė nuo šeimos ir 
nuvarė apkasų kasti. Nenoriu 
liesti nė žodžiais, nė mintimis vi- » 
so to žemės pragaro, kurį sukūrė 
žmogus žmogui. Aš papasakosiu 
tik apie sutiktą kelyje jaunutę 
motiną. Ji buvo labai žydriai 
mėlynom akim ir kaštanų spal
vos plaukais, kurie buvo dailiai 
nusvirę and jos pečių. Grakšti, 
lieknutė ji stovėjo pakely be nie
ko, net be apsiausto. Ji laikė 
priglaudusi dviejų metų kūdiki, 
pavargusį nuo riksmo, kuriam 
prieš porą valandų sprogusios 
šalia plento bombos skelveldra 
sužeidė kojytę. Kūdikio vardas 
jums žinomas...

Pašau.io Lietuviy Rašytojy Draugijos valįV^° V' Ramonas' B- Babrauskas - pirm.,

P. Gaučvs; stovi: St. Tamulaitis ir A. ar .Lithuanian c ■
Newly-eiecfed officers o( rhe I*'“" Society Chicago. III.

A. Gulbinsko foto

DIRVA
Tautinės minties savaitrastis

Leidžiamas spaudos ir radijo draugijos

Viltis

Redaguoja Balys Gaidžiūnas

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

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

Jei nesate DIRVOS skaitę, bet norite su
sipažinti, atsiyskite savo adresą ir kelius 
Li.vos nume.ius gausite nemokamai.

Visi prenumeruokite DIRVĄ!

ADRESAS:
6320 Superior Ave., 
evela nd 3, Ohio, USA.

/.na maldavo ją drauge pa
imti, nes iš jos kolonos ant ke
lio tebuvo žmonių lavonai, ne
gyvi arkliai ir vežimų likučiai. 
aš ją greit atpažinau. Tai buvusi 
jauna šokėja, kurią motinos pa
reiga pašaukė nuo scenos dar 
nesuspėjusią pasiekti savo laimė
jimų viršūnės. Mes keliavome 
mange. Dalinomės viskuo, ką sa
vo vežime dar turėjom. Svarbiau
sia, turėjome dar tvarstomosios 
medžiagos ir šiek tiek vaistų. 
Nuem'au nuo žaizdos krauju per- 
m rkusią skarelę, kurią, užėjus 
baisiai akimirkai, ji buvo užsime
tusi ant kaklo, o vėliau aprišo 
ja vaikui žaizdą. Tačiau ir po 

perrišimo vaikas nesiliovė verkti. 
Dėl skausmo jis ir neužmigo. 
Jokios kitos pagalbos mes jam 
suteikti negalėjom, nes reikėjo 
bėgti neatsigręžiant. Tik antroj 
paroj atsidūrėm kiek toliau nuo 
fronto. Stabtelėjom viename ma
žame miestely. Jis atrodė tuščias. 
Gyventojai buvo išbėgę. Jame 
sustojo atsikvėpt, besitraukia nuo 
rusų, vokiečių kariai. Ten pasise
kė sugauti karių daktarą, kinus 
mielai suteikė vaikučiui pagal
bą,bet įspėjo, kad vaiką reikia 
patalpinti ligoninėn. Šitie žo^žm. 
sukrėtė mus visus. Raminome., 
tačiau, kad daktaras kalba pagal 
formules, o mes darome, ką gali
me. Be atodairos tenka keliauti 
toliau, kol bus galima apsistoti 
kiek ilgesniam alikui. Vaikutis 
vis verkė, tik protarpiais pusiau 
užsnūsdamas. Jis jau visai užki
mo. Nelaiminga motina visokiais 
būdais stengėsi jį nuraminti. Vel
tui. Jis nieku nesidomėjo.

Buvo graži, nežinau kuri, spa
lio mėnesio diena. Sustojome pa
ilsti viename mažo miškelio pa
krašty. Buvo pats vidudienis. 
Saulutė nušvietė oranžinėm ir 
rausvom spalvom žėruojantį miš
kelį, kuris buvo retas, beveik per
matomas. Susikūrėm ugnį. Svar
biausia, vaikučiams reikėjo ką 
nors šilto išgerti. Aš paėmiau su
žeistą kūdikį, o ji, iššokusi iš ve
žimo, lankstė įvairiais judesiais 
nutirpusias rankas ir kojas. Vai
kutis sekė akimis jos judesius ir 
nustojo verkti. Motinos veidu nu
slinko skaidri šypsena kaip sau
lės spindulys pro rasotą gėlės 
žiedą. Jos judesiai darės vikresni, 
jungės vienas su kitu ir liejos į 
harmoningą nematyto grožio šo
kį. Ji šoko basom kojom ant pie
velės su plazdančia, gėlėta ska
rele rankose. Platus, rausv.s vil
nims sijonėlis nevaržė jos jule
sių, o žydros spalvos nerta blius- 
kutė plačiom rankovėm, rodos, 
tik tam ir buvo skirta. Kūdikis 
suėmė į savo akeles v’są šį spal
vų bei judesių žaidimą ir pamir 
šo savo žiaurųjį skausmą. Tai ma
tant, mot na pagavo šventa šo
kio aistra. Negaliu suprasti, iš 
kur ji ėmė tam jėgų, po to, kai 
mes ją radom vos bepastovinčią 
iš siaubo ir nuovargio kruvinoj 
paplentėj. Dabar jos akys degė 
melsva ugnimi, lūpos šypsojosi. 
Atrodė, jog savo alsavimu sugers 
visą kūdikio kančią. Vaikutis ėmė 
šypsotis. Ir aš pradėjau tikėti, 
kad jis pagys po šito šokio. Gal 
tai būtų ir įvykę, bet pas ją at
siskubino net du raudonom pen 
kiakampėm žvaigždėm ’’akompa
niatoriai”.. Jie leidos žemyn, suko 
ratą plėšraus vanago gudrumu. 
Žmonės virto nuo vežimų, pri
gulė prie žemės ir šaukė šokan
čiai: ’Rusų lėktuvai! Pulk že
mėn!”

Jai dar ne laikas buvo pult

Vanda Rcsita Ryliškytė kaip šokėja Leos Janacek operoj "Jenufa"
Vanda Rosita Ryliškytė, shown after her performance in the opera "Janufa", by 

Leos Janacek.

žemen. Ji vis šoko. Pusiau apmi
rusi laikiau ant rankų jos kūdikį, 
o mūsų berniuką vyras buvo jau 
atplėšęs nuo mano šono ir laikė 
jį prie žemės, užstodamas savo 
kūnu. Nedrįsau pajudėti tą šiur
pulingą valandą. Motina vis šo
ko. Kūdikis vis šypsojosi. Užgir
dau jau mintinai žinomus kul
kosvaidžių tratėjimus ir pasklido 
parako kvapas. Ji nieko negirdė
jo, nematė. Po ilgų, iškentėtų 
dienų, matyt, jos sąmonė aptemo 
dėl laimėto džiaugsmo savo kū
dikiui. Ji krito žemėn tik tada, 
kai kraujo dėmės išsiliejo ant 
žydriu nertinėliu pridengtos kru
tinės. Ji nusverdėjo, pametusi rit
mą, ir keistu žvilgsniu pažvelgė 
į mus. Taip baigėsi jos paskutinis 
šokis... Pakėliau akis į klausan
tįjį:

(Perkelta į sekantį psl.)

Niekuomet nevėlu išsirašyti daugelio 

mėgiamą iliustruotą KARIO žurnalą!

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! Žūtbūtinės kovos akivaizdoje — 
šiandien visi esame Lietuvos laisvės kariai.

PRENUMERATĄ (4 dol.) ar jos dali kvie
čiame siysti:

KARYS,
680 Bushwick Ave.
Brooklyn 21, N. Y.
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PASKUTINIS ŠOKIS
(Atkelta iš 13 psl. )

— Nelaimingas žmogau, tu perkančiai sau 
liipą ir laša kraujas iš jos. Raudok balsu, gal 
bus lengviau, — tariau jam suėmusi galva i 
savo rankas, kuri, kaip nušalnojęs dobilas" 
sviro ant krūtinės. Žmogau, tu dar neviska 
išklausei, — tariau jam po valandėlės. - Bet 
pirm to noriu tau priminti, kad vieną diena 
kelsis visi: ir tie iš po marmurinių pamink
lų, ir tie, kurių kapo žemę vėjas išnešiojo 
pakelėse. Tu nepajėgei paklausti, bet žinau, 
tau rūpi, kas atsitiko su tos motinos kūdikiu...

Jis ir vėl pradėjo verkti.
— Važiavome, kiek galėdami skubiau. Da

bar visa atsakomybė dėl kūdikio buvo likusi 
man. Dariau visa, ką sakė man širdis ir pro
tas. Buvome tokiame Vokietijos plote, kur 
tik didžiuliai dvarai toli vienas nuo kito. Jo
kios rimtesnės pagalbos be perrišimų vaikui 
negalėjau suteikti. Jis degė karščiu. Privažia
vus ligoninę, neilgai jis mus ten tesutrukdė... 
tik penkioms valandoms. Buvo jau vienuo
likta nakties, kai vaško žvakė jam nušvietė 
kelią pas mamą...

Nebeatsimenu nei datų, nei vietovių. Vi
sa tai mano vyras jums tiksliai nurodys. Ga
liu pasakyti tik tiek, kad paskutinis jo žvilgs
nis, ir šypsena, kai jis žiūrėjo j žvakę, buvo 
ta pati, kaip motinai šokant...

— Galiu pasakyti, iš kur vėjas pūtė tą die
ną, kai ji šoko. Nuo medžių lapai lengvais 
debesėliais skrido į vakarus. Ir mes keliavom 
į vakarus. Mes vis tekeliaujame i vakarus su 
kiekviena diena... artėjam prie savųjų...

— To mums tikrai pakanka, kad turėtume 
jėgų gyventi.

— Ne, ne! Aš nepajėgsiu gyventi, - jis 
daužė krumpliais smilkinius, lyg norėdamas 
save pribaigti.

— Mano broli, — tariau jam ramiai, - jei 
motina numirė dėl kūdikio, kad jis valandė
lei pamirštų savo skausmą, jūs turite pajėgti 
gyventi.

Sydney (Australija) liet, skauty vėliavos pašventinimas. Vė
liavos kūmai ALB pirm. J. Vaičaitis ir O. Protienė įteikia 
vėliavą pskt. A. Plukui 1952 m. gruodžio 21 d. Camper
down bažnyčios aikštėje, Sydnejuje.

Lithuanian Scouts participate in blessing of their local 
•flag, Sydney, Australia. P. Sakalausko foto

Australijos Liet. Bendruomenės Krašto Tarybos suvažiavimas 1952 m. gruodžio 29-31 d.d Adelaidėje. Sėdi iš kairės dešinėn: J. Kedys, kun. J. Kungys, Makuiiene, suv. pirm. J. Ka.vaitis. 
Adelaidės apyl. pirm. Lapšys, Krašto vald. pirm. J. Vaičaitis, kun. dr. Jatulis, Kalvaitienė, J. Liutkutė, dail. A. Rūkštele, KF Apyg. Vald. atst, J. Valys ir šalia stovi rež. J. Gučius.

Congress of the Lithuanian-Australian Community Council, Adelaide, Australia. Borjero foto
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Vieningai Lietuvos...
(Atkelta iš 4 psl.)

mūsų liga ar “tautinio būdo” ypatumas. Ma
tome" panašių ir net tokių pat reiškinių dar 
ir kitų tautų politinėje išeivijoje tiek dabar, 
tiek ir praeityje. Tatai yra nemaloni, skaudi 
ir kartais pavojinga emigracinė rūdis, bet 
nustačius jos buvimą, nesunku ja nusikratyti. 
O mūsų praeitis moko, jog pavojaus ar spren
dimo valandoje sugebame pakilti vienybėn, 
kaip rodo kad ir 1918 m. vasario 16-sios žy
gis. Tad tikėkime, anksčiau ar vėliau pati 
savaime rasis taip mums reikalinga ir veiks
mui būtina vienybė, kai bus pajusta, jog čia 
pat jau lemiamoji valanda. Bus pašalinta visa, 
kas prieš tai kliudė vieningai susiprasti ir 
veikti, ir buvę prieš tai įsiginčijimai išsisklai
dys kaip dūmai, ateičiai nebent liks tiktai 
archyvinėmis dulkėmis. Pagaliau, ar nebus 
gerokai primiršti, be pačių dalyvių, pernykš
čiai arba užpernykščiai ginčai mūsų spaudo
je, kurie nevieną mūsų taip jaudino ir erzi
no?! Mus baidė, o mums dabar jau nebaisu!

Tad drąsiai ir ramiai ženkime toliau kovos 
dėl Lietuvos išvadavimo iš bolševikinės ver
gijos keliu. Nespjaudydami į praeitį, tik 
stengdamiesi ją suprasti, kad ateičiai nesiim
tame iš jos mūsų pažintų savo silpnybių, 
turime sekti taip pat ir Lietuvoje likusios 
tautos ne tik žiaurų likimą, bet ir pilko jos 
gyvenimo kasdienybę, kuriai pažinti nema
žai pateikia medžiagos mūsų spauda iš įvai
rių šaltinių, tik mokėkime ją skaityti. Dau
giau kaip prieš 100 metų didžiojo istorinės 
Lietuvos emigracijos pirmūno Adomo Mic
kevičiaus žodžius — “Tėvynėj likosi širdis” — 
nesunku kiekvienam mūsų sau prisiminti, ne 
vien savo jausmui Lietuvos atžvilgiu išreikš
ti, bet ir savo vietai tinkamai nustatyti bend
roje mūsų tautos išsilaisvinimo kovoje. Ne 
vien kiekvieno mūsų, bet ir visos mūsų tautos 
širdis liko Lietuvoje — pati ten likusi tauta, 
kurios nedidelė dalis mes besame ir kurios
ne tik kančias skaudžiai atjaučiame, bet ir 
jos sprendžiamąjį vaidmenį išsivaduojant ir 
vėl atkuriant laisvą gyvenimą pripažindami, 
gauname su tuo derinti ir savo žygius, dar
bus ir darbelius. Suprasdami likusiųjų Lietu
voje pilkąjį gyvenimą ir kasdieninius išgyve
namus, geriau būsime pasirengę sutikti sve- 
taną mums dabartinę jų būklę, teisingiau at
skirti, kas bus jiems tik paviršutiniškai iš ša
lies oeprilipę, tad nesunkiai jų pačių bus lai
kui atėjus tuo nusikratyta, nuo to, kas tvir
čiau bus prigiję, su kuo rimčiau teks skaity- 
Ls ii derinti laisvojo gyvenimo patyrimus. 
Čia, svetur, belieka mums dar kiekviename 
mūsų gyvenamame krašte iš vietos sąlygų 
n gyvenimo tiek pasimokyti, kad tas ne tik 
asmeniškai kiekvienam mūsų būtų naudinga, 

Lietuvoje galima būtų pritaikyti.
Nesiimdami Lietuvai iš tolo rašyti drąsių 

tįsimojo jos išganymo receptų, bet supras
dami savo poziciją jos atžvilgiu, kiekvienas 
įįSlnie, kuo dėtis į bendrąjį darbą. Būkime 

1 judrūs, drąsūs, veržlūs, sumaningi!

mJnn/TNAU1INAI “LIETUVIŲ DIE-
1 RENUMERATĄ 1953 METAMS?

Cl ne, tai paskubėk tai atlikti. Metinė pre
numerata 4 dol.

Sydney (Australija) arkivyskupas E. M. O'Brien, D.D., (vidury) su šv. Juozapo bažnyčios klebonu kun. M. O'Do- 
noghue (kairėje) ir lietuvių kapelionu kun. P. Butkumi (dešinėje) po lietuvių pamaldų giedant Lietuvos himną.

Archbishop E. M. O'Brien of Sydney, Australia, (center), the Rev. M. O'Donoghue, Pastor of St. Joseph's 
Church (left) and Lithuanian Chaplain P. Butkus (right) hear the Lithuanian National Anthem sung after Mass.

P. Sakalausko foto

Scena iš A. Čechovo komed. “Meška", pastatytos Ade
laidės (Australija) Lietuvių Teatro - Studijos 1952 m. 
gruodžio 29 d.. J. Gučiaus vadovaujama studija per dve
jus paskutinius metus davė Australijos lietuviškajai visuo
menei dar keturias premjeras: "Viršininkai", K. Capeko 
RUR (Rosumo Universaliniai Robotai), B. Sruogos "Kazi
mierą Sapieha" (finalinė scena) ir A. Škėmos "Vieną 
Vakarą".

Scene from the play "The Bear" by Chekov, presented 
by Lithuanian dramatists of Adelaide, Australia.

Borjero foto

JUOZO ŠVAISTO “PETRAS ŠIRVOKAS”
Pažinojom Juozą Švaistą kaip natūralistinio realizmo 

atstovą. Pastarąja kūryba rašytojas nusigręžė į mūsų 
tautosaką, siekdamas niūriąją tikrovę praskaidrinti pasa
kų pasaulio motyvais.

K. Borutos "Baltaragio malūno" romano pabaigoje 
yra išreikšta mintis, kad negalima išbrėžti ribos tarp 
iliuzijos ir tikrovės, ir sunku esą pasakyti, kur baigiasi 
realybė ir prasideda pasaka. Ta mintim sekant parašytas 
ir "Petras Širvokas".

Anų laikų ponų ir caro nualintos Lietuvos buities 
reiškėjas Petras Širvokas užauga filosofuojančio kaimo 
skerdžiaus ir kitų piemenų draugystėje, išgyvena nelai
mingos meilės epizodą ir pagaliau paimamas į caro 
rekrūtus. "Sustatė juos po keturis, surakino grandinė
mis. Apsupo raiti kazokai, subliovė iškė.ę nagaikas ir 
— sužvangėjo, sulingavo gedulinga eisena. Sunkiai, is 
lėto slinko vora į rytus" (81 p.) Po dvidešimt penkerių 
metų, kai "saulė tekejo raudona ir apsiblaususi", Pet
ras paleidžiamas iš kariuomenės. Nors ruduo, bet, namo 
grįžtant, vis tiek pavasariu kvepėjo. Iš tolimo Sibiro 
pėsčiomis "jis skubiai ėjo į vakarus". Ir jam "kelionė 
atrodė lengvai nugalima" (88 p.). Pakely sutiktai 
mirčiai su didele meile jis pasakoja apie gimtosios že
mės saulę, paukščių čulbėjimą, pievų žydėjimą, upių 
ir ežerų grožį. Ir toje nuostabumo ekstazėje "apsvaigęs 
krinti, prisiploji ir glamonėji tą mielą žemelę" (91 p.). 
Ir štai, nebuvęs dvidešimt penkeris metus, vėl atsidūrė 
gimtajame kaime. Išblėso Petrui lūkestingos svajonės. 
Diametraliai priešingas kontrastas, negu kelionės pra
džioje, išreiškia grįžusioje jausmus: "Gelstančio rudens 
spalvos grasiai bade akis, nors iš tikrųjų veržėsi žvalus, 
žalias pavasaris", nes "beveik nieko neberado iš gra
žiųjų, minėtinų savos jaunystės dienų ir vietų" ir "su
tinkamas jaunimas buvo svetimas ir nepažįstamas" (95 p.).

Iš čia autorius pasiunčia Petrą į iliuzijų pasaulį ir pa
daro jį lietuviškų pasakų didvyriu. Širvokas vaduoja 
užburtas merginas, jam padeda žvėrys, paukščiai ir vel
niai. Patenka į pragarą, surikiuotiem velniam pasako 
kalbą (labai primenančią kadaise girdėtą Šančių kareivi
nių rajone) ir pagaliau pasiekia dangų.

Jau paduotos citatos liudija, kad Švaisto pasakojimas 
išgyventas ir sklandus. Tik labai suabejojame, ar verta 
buvo realios buities vaiką siųsti į pasakiškus nuotykius, 
visai pamirštant labai puikiai užbrėžtus pirmosios dalies 
veikėjus.

Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS. Nuotykių nuoty
kiai... parašyti liet, pasakų motyvais. Išleido Chicagos 
Liet. Lit. Draugija, 1739 S. Halsted St., Chicago, III. 230 
psl. Kaina 2.75 dol.
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Mechaninės braižybos kuršy klausytojai laike praktikos darbu su vadovu inž. Tamošiūnu, 
Chicago, III.

Students of mechanical drawing, and Instructor Tamošiūnas, Chicago, III.
A. Gulbinsko foto

Elena Sviklienė - Pašukinienė, Worcester, 
Mass. LD atstovo Chicagoje Bal. Brazdžionio 
sesuo, su savo sūnum Aleksu Pašukiniu, 
daug padėjusi savo broliui ir kitiems trem
tiniams Europoje ir šiame krašte.

Elena Sviklienė and son Alex, Worcester, 
Mass.

L. Kančauskas (vidury), LD bendradarbis ir platintojas Argentinoje su Argentinos Lietuviy 
Susivienijimo cekr.P. Stalioraičiu (kairėje) ir pirm. H. Šimkūnu.

L. Kančauskas and friends, Argentina. Mr. Kančauskas is a contributor and fellow 
of "Lithuanian Days".

NAUJOS KNYGOS
Liudas Dovydėnas, PER KLAUSUČIŲ ULY- 
TĖLĘ. Apysaka. Išleido Gabija 1952 m. 
176 psl. Kaina 2 dol.

PO TĖVYNĖS DANGUM. Žodžiai Vytės Ne
munėlio, paveikslai Vyt. Augustino. Išleido 
"Vaga" 1952 m.

Marius Katiliškis, UŽUOVĖJA. Apysakos. 
Išleido TERRA, 748 W. 33rd St., Chicago, 
III. 362 psl. Kaina 3.50 dol.

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Lotyny 
Amerikos rašytojy noveliy antologija. Su
darė P. Gaučys. Išleido Liet. Spaudos Klu
bas, Chicago, III. 1952 m. 480 psl. Kaina 
4.50 dol.

THE FORGOTTEN REPUBLICS by Clarence 
A. Manning. Published by The Philosophic
al Library, Inc., 15 E. 40th St. New York 
16, N. Y. 264 pages. Price $2.75.

D. Pilla, SIELA UŽ SIELA. Vertė kun. A. 
Sabaliauskas, SDB. Castelnuovo Don Bosco, 
1952 m. 308 psl.

Bale Vaivorytė, VILTRAKIŲ VAIKAI. Iš
leido PLB Vokieijos Krašto Valdybos Kny- 
gy leidykla 1952 m. 112 psl.

KA VEIKIA SKAITYTOJAI
ATNAUJINg "LD" GARBĖS PRENUMERATĄ 

1953 METAMS

Rev. Pius Juraitis, Athol, Mass.
Rev. Paul Sabulis, Hartford, Conn.
Joseph E. Casserly, Los Angeles, Calif, ir 
Z. Krūminas, Palm Springs, Calif.

Administracija dėkoja mieliesiems žur
nalo rėmėjams.

— Dr. Charles and Janet Laban, Los 
Angeles, Calif, sausio 13 d. šventė penke- 
riy mėty vedybinio gyvenimo sukaktį.

— Vincas Dovydaitis ir Ema Kudrinskai- 
tė, Los Angeels, Calif., sukūrė šeimos ži
dinį.

— H. Tumas, Los Angeles, Calif., išrink
tas vietos BALF pirmininku.

— E. Bandzevičius, žinomas baleto šo
kėjas, su Valeria Prat atidarė vaidybos ir 
baleto mokyklą Lubbock, Texas.

— Elenos ir Juozo Kojeliy, Los Angeles, 
Calif., šeima susilaukė pirmojo šeimos na
rio - dukros Dainos - Elenos. J. Kojelis 
yra vienas iš LD redaktoriy.

— Apolonija ir Juozas Ąžuolaičiai, Los 
Angeles, Calif., susilaukė savo pirmagimio.

— Kun. J. Svirnelis iš Indijos rašo, kad 
per 20 mėty nematė iietuviy veidy ir 
džiaugiasi gavęs progos juos pamatyti 
"Lietuviy Dienose".

J. Metrikaite, Cnicago, Iii, kartu su 
tėveliais platinanti "Liet. Dienas". 
Miss J. Metricks, Chicago, III.

Įsigyk pats sau ir kitam dovany nupirk 
knygą

SIELA UŽ SIELĄ,

parašytą saleziečio D. Pilla ir sulietuvintą 
misijonieriaus kun. A. Sabaliausko, kurią 
iš.eido Lietuviy Saleziečiy gimnazija Ita
lijoje. Knyga turi 307 puslapius, 43 pa
veikslus ir įrišta į kietus viršelius. Kaina $2.

Taip pat, jei dar neturi, įsigyk įdomią 
knygą

NUO IMSRĖS IKI ORINOKO 
(Per fakiry žemę) 

Parašė A. Sabaliauskas

Šioje knygoje rasi lietuvio misionieriaus 
patyrimus ir išgyvenimus keliaujant per 
svetimus kraštus ir tautas.

Kaina $2.50

Abi knygas pavieniai ir platintojai gauna 
pas

Mr. E. Dambrauskas

4501 So. Talman Ave., Chicago 32, III.

PRANEŠIMAS

Australijos Lietuviy Bendruomenės Kraš
to Valdybos pirmininkas J. Vaičaitis prašo 
paskelbti, kad savaitraštis "Mūšy Pastogė" 
nuo 1952 m. rugpiūčio 1 d. yra ALB or
ganas.

KNYGŲ MYLĖTOJŲ DĖMESIUI

Baltic F.orists Gėliy Krautuvėj, So. Bos
ton, Mass., galite rasti didžiausią pasirin- 
1 imą lietuvišku knygy, naujai išleisty Ame
rikoje, Kanadoje ir kitur. Taip pat rasite 
pasirinkimą visokiy ranky darbo dovanu 
lietuviškais motyvais, lietuviško gintaro, 
puikiy sieniniy paveiksly ir lietuvišky plokš
tei iy.

( > «SZ>- C > *SSDZ> < ) -SįAflB- () <£> ()-fl Į;

Skaitykite ir platinkite
Plačiai Amerikoje skaitomą laikraštį 

"Darbininką".

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

Redaguoja redakcinė komisija
Prenumeratos kaina metams:

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

ADRESAS:
Darbininkas

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

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

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

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

Metinė prenumerata - $2.00

ADRESAS:
"Laiškai Lietuviams"

5541 S. Paulina St., Chicago 36, Ill-

Busi linksmas ir sveikas, jei išsirašysi

P E L E D A
Ten, kur nesilanko "Pelėda , vizituoja 

daktarai ir graboriai. "Pelėdoje" atsispindi 
visas politinis, kultūrinis ir ekonominis gy 
venimas kaip kreivame veidrodyje.

"Pe'ėda" išeina kiekvieną mėnesį 28 n 
Prenumeartos kaina metams tik $4. 

pusei mėty $2.50.
ADRESAS:
"PELĖDA"

3153 So. Halsted St., Chicago 8, HI
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Scene of Birštonas, Lithuania / Nemunas ties Birštonu V. Augustino foto

Responsibility of our Generation
By CHARLES P. KAL, Chicago, III.

We are living in the most critical period in our history. The 
march of human events travels so switfly and accepted order is 
destroyed so suddenly that the swiftness and suddeness of the 
changes lead us to dismay and uncertainty.

No human agency can predict to a certainty what tomorrow 
will bring. Only yesterday, Lithuania was peace loving and inde
pendent nation; Lithuania influe need the diplomacy in Europe and 
was highly respected by her neighbor nations; not long ago Czecho
slovakia and Poland were proud nations and proud of their inde
pendence and tried to be secure in their neutrality.

And only yesterday we, American Lithuanians, took great pride 
in the Republic of our mother country, but today there is no more 
Lithuania, Poland, Czechoslovakia and all other enslaved nations, 
as they have been destroyed by the Red Russia, and today these 
w?°nS aie un<^er the yoke of the foreign communist conqueror. 
Vho among you could predict these events and who among us 

can predict what tomorrow will bring?
In the past great decisive battles were fought for the possession 

o cities. Battles were named after cities, such as battles of Poltawa, 
t asteuitz, and Waterloo. Today all that has been changed by the 
moc ein mechanical death-dealing weapons of war. Today battles 
f|le i°£U£ f°r Democracy and upon the result of one battle depends 
Ko - lteAand death of a Christian World. Today we have battles for 
1ti°WA1 AS*a t^d ĘuroPe; under these conditions we here in America 
.‘?e ^T.en ^hiking seriously. Will the controversy that has over- 

eaa °i Europe spread to the Western hemisphere?
£ov 6 great niinds and the intellectual geniuses in politics, 
niPQenil?ent and industry are busily engaged in devising ways and 
our^Sfi° Eleseive’ protect and establish world peace and spread

ln nence and leadership to our allies. Accepted principles of 

liberty and democracy are not only being challenged but destroyed 
by communism. The centuries of self-sacrifice, heroism, human 
blood and the lives that were given on the battle fields of freedom 
are being wiped away overnight. The freedom of speech, worship 
of God and individual liberties are being destroyed under the iron 
curtain.

The prime and uppermost duty of every American Lithuanian 
and Aliens today is to strengthen America in its program to protect 
and to preserve those inalienable rights which were promised us 
by Thomas Jefferson in the Declaration of Independence and 
guaranteed by the founders of our country in the Constitution of 
the United States.

The international issue today is very clear and simple. Are we 
ready to nullify and destroy our constitutional guarantees? Do we 
want to allow ourselves to be so weak that the Communist may 
destroy us, or are we going to be true to the traditions of the past 
to be strong enough, courageous enough, resourceful enough to 
destroy and forever annihilate the forces of hate, barbarism and 
slavery? And keep our pledge inviolate and be true to our fore
fathers who bequeated to us in trust and blessings of liberty so 
that we may in turn hand it to our children unimpaired. Our 
generation has the greatest responsibility to be certain that trust 
will not be violated and that every specific command shall be 
fulfilled.

Our history has been a history of liberty against tyranny. For 
centuries we have striven to destroy the yoke of oppression. In our 
veins flows the blood of liberty-loving people, and we can stand 
up and say, like Patrick Henry of old, that we desire death rather 
than to lose our liberty which is the language of liberty-loving 
people. For centuries our oppressors have sought to .obliterate
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Kun. V. Mincevičius, garsinąs Lietuvos vardą Italijos spau
doje.
Rev. V. Mincevičius, propagating Lithuanian cause in 
Italian press.

Lithuanian language and culture and to 
destroy from tiie hearts and minds of our 
children that language we speak today, and 
our customs that we hold so dear.

We, American Lithuanians, most of us 
who came to these shores seeking the bless
ings of liberty which we did not enjoy or 
possess in our mother country, have a still 
greater responsibility that the native-born 
Americans. We left our native land to escape 
czaristic tyranny and Communist invasion 
of 1944, seeking new opportunity and we, 
as no other class can say, know the true 
significance of being free, and because of 
that greater vision and relationship we have 
an extra responsibilty to our adopted country. 
Today the only thing remaining for the 
American Lithuanians is to be united for 
one cause and that cause is liberty and to 
liberate Lithuania from the Communist Yoke.

Newark, N. J., lietuviy veteraniy valdyba (iš kairės dešins-n): Acnes Barey, Ann 
Kauneckis, Ch. Korbet ir Ann Mitchell.

Officers of the local Lithuanian Veterans organization, Newark, N. J.
Bogete.ieft- pi>m., J. York; stovi: A.

V. Maželio foto
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Advokatas Charles Paul Kai, Chicago, III. (Žiūr. jo str. 
6 ir 17 psi.)
Attorney Charles P. Kai, Chicago, III. (Read his articles 
on Pages 6 and 17)

The Mosquito
A Tale by Antanas Vaičiulaitis

The king road through the forest.
The thrushes were perched in the branches 

and waited with puffed out tails. The warbl
ers hopped in the dogrose bushes, and the 
buntings called in the pines.

’ The king, the king!” cried the robin, jump
ing hither and yon, full of fright.

A company of horse road forth from the 
trees, followed by a group of musicians, who 
beat drums and blew horns. Beyond them, 
on a black steed, rode the king himself. In 
his hand he held a golden apple and on his 
head he wore a crown made of precious 
stones. The train of his red robe stretched 
out for half a mile. The beasts and the birds 
and the trees bowed to him. Everything was 
so beautiful that the canary could not help 
herself and broke forth into song, even 
though that was most indiscreet.

Only the mosquito alone was foolish and 
did not know how to conduct himself. Entic
ed by the resplendent crown, he flew up 
and began buzzing around it. The servants 
shooed him away. But he was headstrong 
and pressed closer and closer. Suddenly a 
smart blow made his head dizzy, and before 
he knew it, he found himself in the king’s 
nose.

”A-choo, a-choo!” sneezed the ruler.
The frightened birds fell into the a dead 

silence in the branches. The beasts sat on 
their haunches, and the squirrel jumped 
headfirst to the ground.

Now I’m done! wailed the cuckoo. All 
of us are done!”

What’s the matter, sire?” inquired the 
minister.

”A-choo, a-choo!” Instead of answering, 
the king sneezed so powerfully that the mos-



quite hurtled out of his nose and was ensnar
ed in the stallion’s mane. „

Here is the malefactor!” the judge mar
velled at the insect, which could not fly 
because its wings were moist. ’’For insulting 
His Highness I arrest him and will punish 
him without mercy.”

He imprisoned the mosquito in a glass 
box and gave it to the state treasurer for 
safekeeping.

After this the king, the horse dressed in 
red breeches, and the attendants rode on, 
and in the evening reached their night
quarters.

The ruler summoned the treasurer and 
asked: ’’Where is he?”

’’Your Highness desires to see the attacker? 
Here he is. Only be cautious...”

’’Look: he walks! And he spreads his 
wings!” said the king.

He must be punished at all costs!” inter
jected the judge.

’’And what is he called?” the king address
ed the minister.

’’What is he called?” — the other was taken 
aback — ”He is called... he is called... well... 
That I don’t know.”

’’Then who knows?”
Neither the herald nor the horse nor the 

generals nor the advisers knew. Scholars 
were sent for, and they turned the box this 
way and that, examining the insect. At length 
the eldest spoke up: ’’Well!” Everybody 
turned around to the ancient. He was so 
stricken with age that he had not a single 
hair on his head and not one tooth in his 
mouth. ’’Well!” he repeated. Science views 
such a creature for the first time... We must 
find him a fine Latin name. In the meantime 
we shall withhold judgment.”

The prosecutor piped up: ’’Flow am I to 
begin my lawsuit if I don’t know the culprit’s 
name, surname or ancestry!”

’’Then what are we to do?” said the king.
We should inquire among the people — 

maybe they can tell us something,” said the 
chief baker, unbidden, for he was most anxi
ous to be heard in the company of his super
iors, because later he could strut in front 
of his wife.

Sea.borough Bus" / V. Ratas, Pert, Australia

Kangaroo Hunt / Kengury medžioklė V. Ratas, Perth, Australia

The horse were sent out to fetch some of 
the people. The soldiers soon returned driv
ing before them a barefooted peasant whom 
they had seized at haymaking by the river.

’’Have mercy on me, a poor man!” begged 
the fellow. ”God knows, I have wronged 
no man.”

’’Fear not and tell us where you live,” said 
the judge.

”As I love the Saviour, I can tell you where 
I live: I’m from the village of Meškuičiai — 
there by the pine forest. And now let me 
g°;;-

’’You may leave here hail and hearty, if 
you will tell us what is in this box”, said the 
king.

The peasant answered: ’That’s a mosquito 
sitting in there, Your Highnesses.”

”A mosquito!” cried the ruler.
”A mosquito, a mosquito, a mosquito! ' 

shouted the ministers, the soldiers and the 
baker.

’Maybe you know where he lives?” per
sisted the judge.

’As for living, he lives there where the 
devil spawns his brood — in the swamps, the 
rushes, the slough s — ” answered the fellow.

Then the king gave him a handful of 
money and released him.

The next day the ruler returned to his 
capitol. As he rode through the copper 
portals of the city, the cannon thundered 
from the fortress and the bells tolled in the 
churches. The people crowded to the wind
ows, climbed the roofs, and in the streets 
they were as thick as ants.

In the evening there was a feast. The finest 
dancers danced until their slippers wore out. 
The wine flowed down the cobble - stone 
streets like water, and all who wanted drank 
it. It was so jubiliant that the populace 
sang, kissed and made love, not just the 
young, but the old as well. Even Death, 
who visted with one aged woman a hundred 
years old, forgot her, and her sickle on her 
shoulder, marking time with elbow and rib, 
danced from chimney to chimney, from roof 
to roof.

The mosquito was in the meantime con
fined to jail and kept under guard by a 
band of soldiers.

Sobered from the feast, the prosecutor 
arrived and inquired into the mosquito’s 
habits; he made note of how he kicked with 
his legs, how he buzzed and in what manner 
he spread h's wings. Later he advised the 
judge on all these matters, who then assigned 
a date for trial.

Every newspaper in the land wrote about 
the dread criminal and printed enlarged 
photographs of him. Professors in their lec
tures explained how dengerous he was to 
mankind. At home, in the streets, in the 
squares, there was no other talk but about 
him. On Irs wedding night the groom whisp
ered into the ear of his bride things about 
the mosquito. Children armed themselves 
with bow and arrow in preparation for war 
against the mosquito.

On the day of trial the stores, pothouses 
and banks stood closed. The capitol’s popul-
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ace donned their formal attire and put high 
hats on their heads.

People as far as the eye could see con
gregated in the square set for trial. The 
roofs were black with people, like honey
cakes swarming with flies.

There was such a throng in the trial cham
ber that the walls groaned. The state pro
secutor delivered a wrathful speech in which 
he charged that there was but one way out 
for the mosquito. ’’Death, death!” he yelled 
hoarsely and banged the green-covered table 
with his fist.

The the defender spoke. He related all of 
the insect’s good points and discoverd in him 
a whole series of merits. In requesting that 
this innocent creature be spared his life and 
liberty, the defender so moved himself and 
others that the entire hall wept and lamented 
like children.

The tribunal pulled out their handker
chiefs, dried their eyes and retired to reach 
a verdict.

Let us pardon him,” said the head of the 
tribunal.

"All right,” agreed the other members.
But all at once one of them, who had been 

snoozing in the hall and wakened just as the 
defender concluded, said: ” By the way, 
what is the beast’s crime?”

He attacked the king.”
"And what do the statutes have to say 

about that?”
They opened some bulky tomes and pored 

over them.
’’Death.”

’The law is the law, and not even God 
H.mself can help him,” said the snoozer.

No, no,” repeated the others.
And so the mosquito was condemned to 

death, to lose his head.
The next day, at exactly twelve o’clock, 

the sun shining bright, the gates of the jail 
opened and an orchestra made its appearance 
playing a funeral march. Next came a guard 
with the criminal in the glass box, set on a 
velvet pillow. Beside him walked the execu
tioner. On his head was a red cap with a 
lang tassel, and he was dressed in a green 
waist and wore short blue breeches. His 
second carried a sword to behead the mos
quito. The whole cortege, lead by a company 
of soldiers, turned into the square. Soon the 
king and his advisers arrived on the spot, 
heralded by the shouts o fthe drawn up 
army and the whole city. The guard, the 
executioner and his second slowly mounted 
the elevated place. It was so quiet that the 
cooing of pigeons could be heard from a 
faraway tower.

The judge read the verdict.
"Begin!” the king gave the signal.
The second opened the box, pinched the 

mosqito between his fingers and brought 
him before the block.

"Lay him down and hold him so he won’t 
kick,” said the executioner and, the orchestra 
playing, made ready to strike.

Suddenly he lowered the sword and peered 
closely to see where the mosquito’s head 
was, since it was not visible from afar.

’’Poke it out some more,” he told him and 
pushed to his glasses to the end of his nose.

Nevertheless even now there was nothing 
to meet the eye. The mosquito had to be 
loosened even more. You see, he was tricky: 
as long as he suffered, he suffered without

Dr. Veronika Karvelienė-Bakšytė, žymi lietuviy veikėja, 
mirusi 1952 m. gruodžio 27 d. Tuebingene, Vokietijoje. 
Aukštąjį mokslą buvo baigusi Vokietijoje ir filosofijos dak
tarės laipsnį įsigyjusi Karaliaučiaus universitete. Iki pat 
mirties aktyviai reiškėsi ateitininkę, kat. motery ir kitose 
organizacijose. Už nuopelnus Katalikiškajai Akcijai ji buvo 
1950 m. popiežiaus apdovanota ordinu "Pro Ecclesia et 
Pontifice".

The late Dr. V. Karvelienė-Bakšytė, prominent Li
thuanian civic leader. She died in 1952, having been de
corated with the Pope's "Pro Ecclesia et Pontifice" for 
her work in Catholic Action.

Los Angeles, Calif., šv. Kazimiero parapijos choro dalyviai pastatę V. Pau.ausko 2 v. operetę "Kaminkrėtys ir malūninin
kas" 1952 m. gruodžio 28 d.; sėdi iš kairės dešinėn: D. Pu! kauninkaitė, R. Dabšys, O. Mikuckienė, A. Skridulis - choro 
vadovas, tvarkęs muzikinę dalį, ir S. Makarevičius - režisierius ir dekoratorius; stovi: K. Galiūnas, V. Mikuckis, L. Zai- 
kienė ir B. Seliukas.

Performers in V. Paulauskas' operetta "Kaminkrėtys ir malūnininkas" (The Chimney-sweeper and the Miller), present
ed by members of St. Casimir's Lithuanian Parish Choir, Los Angeles, Calif. P. Gasparaičio foto

moving, but as soon as he felt himself freer, 
he wriggled and took flight. The second, 
overcome with fright, fainted and fell on 
his back.

The executioner, all the same, did not 
loose his head. He slashed the sword across 
the bare block; then, as though he had 
scored back of the biggest of oxen, he 
swabbed away his sweat, having first shaken 
awake his second and told him in a whisper 
to be still.

When the people surged to handle the 
remains of the mosquito, the executioner 
boasted: ”1 did him in so well that there 
isn’t one particle of him left.”

Hearing this, all of them, the baker and 
the tailor, not excluding the city council 
itself, began to shout bravo. The cannon 
roared from the fortress, and the soldiers 
sang as they paraded the streets. Maidens 
cast affectionate glances at his second, and 
said among themselves: "What a tender 
heart is his!”

In the evening there was another feast. 
All drank and ate, who wanted and who 
did not. How else: why, the king’s wine 
cost no one a single copper!

(A. Vaičiulaitis, Kur bakūžė Samanota, 
Amerika, 1947, N. Y.)

Translated by Milton C. Stark
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Service to the Sick
Prescriptions Called for and Delivered

COMMUNITY PHARMACY
C. Kareckas, R. Ph. M. Laugaud, R- 1^

• 5000 W. 16th Street 

CICERO, ILL.

Phone OLympic 2-0951

20



LITHUANIANS MAKE NEWS
Bishop V. Brizgys, Chicago, 

Ill., and Canon Dr. J. B. Končius, 
Bronx, N. Y., President of the 
United Lithuanian Relief Fund, 
were met by Hon. Smith, Direct
or of Immigration of the Canadi
an Federal Government in Otta
wa, on December 8, 1952. The 
Canadian Government is very 
pleased with the new emigres 
from the Baltic States and is go
ing to open its doors again to 
refugees from Lithuania, a great 
number of whom are still in 
Western Europe.

J. Gliaudei, Lithuanian author 
of Detroit, Mich., was honored 
with first place ($1,000) in the 
novel contest of the Lithuanian 
daily ’Draugas”, Chicago, Ill., 
for his book Ora Pro Nobis. J. 
Gliauda depicts life in Lithuania 
during the Communist occupa
tion, 1940-1941, in his newly- 
written novel.

The Chess Championship of 
the State of Illinois was won by 
Povilas Tautvaiša of Chicago.

Lithuanian actors H. Kačins
kas, A. Škėma and J. Blekaitis 
are opening a drama school in 
Brooklyn, N. Y. 

annual convention of the Chris
tian Democratic Party of Ger
many. Unable to attend person
ally (he was in France), he 
greeted the convention by tele
gram.

A club for political studies was 
lately established in New York 
City. To the board of officers 
were elected: Dr. A. Trimakas, 
Dr. A. Pajaujis, Dr. V. Dambra- 
va, J. Fažemeckas, and V. Ger- 
vickas. Among the topics to be 
discussed: Federation of the Bal
tic States, Lithuania - Minor, 
and Lithuanian relations with 
White Russians and Poles.

Prof. Vladas Jakubenas, pro
minent composer of Chicago, Ill., 
was awarded first place ($300) 
in the Margutis Lithuanian song 
contest, Chicago, Ill., for his new 
work ’’Mes neužmigom”. Second 
prize was won by Vytautas Kar
bolis, Argentina, South America, 
for his song ’’Burės naktį”.

F. Stungevičius, newly - ap
pointed consul to Chicago, Ill., 
by the government of Uruguay, 
is a Lithuanian. He and his par-

Sao Paulo lietuvaitė Regina Norkaitė - kylanti Brazilijos filmy žvaigždė, dalyvaujanti 
filmuose Reginos - Lauros vardu.

Regina Norkaitė, fast-rising Lithuanian 
Regina - Laura.

star of Brazilian films. Her screen name is

Jurgis Savickis, Lithuanian 
diplomat and prominent author, 
also a contributor to our maga
zine, died in France, on Decem
ber 22, 1952. He had been Li
thuanian Minister to Sweden 
and Denmark, and Lithuanian 
representative to the League of 
Nations.

Dr. V. A. Dambrava, New 
York, N. Y., was recently elected 
President of the Federation of 
Free Journalists of the U. S.

]■ Mickevičius, V. Levickas, A. 
Tomkus, J. Nemeika, A. Vasi
liauskas, and J. Preisas died as 
Foreign Legionaires of France 
m Indo-China. A number of Li
thuanians are in the hands of 
the Reds as prisoners of war.

John F. Dulles met a delega
tion of refugee students from 
countries behind the Iron Cur
tain, on December 31, 1952. Li- 
t uanians were represented by

• -‘Virzdys, a contributor to our 
magazine.

Afsgr. Af. Krupavičius, Chair
man of the Supreme Liberation 
Committee for Lithuania was 
mvited by Dr. Konrad Adenauer, 
Uiancelor of the Republic of 

est Germany, to attend the

"Australijos Lietuvio" redaktorius ir leidėjas J. Glušauskas, spausdinant kalėdinį laik
raščio numeri. Be keletos kity lietuvišky knygy ši leidykla yra išleidusi 1951 m. premijuotą 
P. Andriušio "Sudiev, Kvietkeli" ir šiuo metu baigia spausdinti arch. V. Žemkalnio studiją 
apie dr. V. Kudirką.

Editor and Publisher of "Australijos Lietuvis" (The Australia Lithuanian), J. Glušauskas 
shown printing the Christmas edition. A. Vingio foto

ents came to Uruguay from Li
thuania while he was still a child.

E. Turauskas and the Rev. Dr. 
J. Navickas represented Lithua
nians in the 6th Congress of the 
Christian Democratic Interna
tional, Fribourg, Switzerland.

Stasys Lozoraitis, Chief of Li
thuanian diplomats, residing now 
in Rome, Italy, held a parley 
with representatives of the Sup
reme Liberation Committee for 
Lithuania. They discussed prob
lems of coordination.

The Rev. V. Mincevičius re
presented the Lithuanian Chris
tian Democrats in the Congress 
of the Italian Christian Party, 
held in Rome, on Nov. 21-26, 
1952. He delivered an opening 
address to the delegates of this 
convention.

The International Federation 
of Refugees is established in 
Koeln, Germany. Lithuanians are 
represented by Mr. Zunde, Pre
sident of the Lithuanian Com
munity in Germany.

Two Lithuanian high schools 
are functioning in West Europe: 
one in Diepholz, West Germany; 
another in Castelnuovo Don Bos
co, Italy.
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"Lithuania, Where Is That?"
On January 12, 1951, genocide was brand

ed an international crime. Under UN adopted 
law of that date nobody ever again must 
seek to wipe out any human group, racial, 
ethnic, religious or national. So what!

I here charge that Russia has broken and 
is breaking that international law and, if the 
UN intends to be what it pretends to be, 
I submit the case of the Lithuanians on the 
Baltic — the case of a whole people being 
butchered, o whole nation being abolished. 
Lithuania, under the Czars, was a nation 
75% illiterate, but, in its brief span of free
dom between World Wars I and JI, that 
nation progressed so rapidly economically 
and culturally that it built 3,000 schools for 
a nation of 3,000,000 people. In Chicago I

KNIGHTS OF LITHUANIA
Pre-Lenten

February 15th — Sunday

VALENTINE'S DANCE
at St. Casimir's Parish Hall, 2704 St. George St., L. A.

Dancing from 6:00 to 10:00 P. M.
DINNER — ONLY $1.00

HAM DINNER will be served beginning at 1:00 P. M.
Everybody is invited to attend Admission $1.

K. of L. Council 133 

understand there are 600 schools for 3,000, 
000 people. In Lithuania, because their po
pulace was scattered, they had to build 
3,000 schools for the same number of people 
and so they did.

In 20 years Lithuanians have become a 
totally literate, proud, self-sustaining people 
— so proud that, when the Iron Curtain 
engulfed the Batlic States, Lith patriots 
went underground with such indelible de
termination that their guerilla armies are re
sisting to this day, though the entire nation 
under the Reds is a prison. Recently more 
than half a milion — that’s one in every 
family — were deported in cattle cars to 
Soviet Siberian slave camps. One was taken 
from every family to try to frighten the 
patriots into submission — and more, as each 
Lithuanian is deported, a Mongol is moved 
in to take his name and his property and 
his place in the community.

In five years there will no Lithuanians in 
Lithuania. And hear this: those cattle cars 
were moving east at the same obscene hour 
that Mr. Vishinsky was applauding the UN’s 
genocide convention. The Russians are guilty 
of violating that international law now, not 
five years from now, for in 1957, by the time 
our own wide-eyed diplomats get around to 
asking about Lithuania, the Kremlin may 
simply say, ‘Lithuania, where is that?’ 
(Paul Harvey, “Destiny”, Havervill, Mass., 
December, 1952).

Pirma Lietuvių Įstaiga Los Angeles

COWLEY & CASPER
Laidotuvių Namas

935 W. Washington Blvd. PR. 1061

Josephine Zollman

Viennese Method Beauty Face Treatment
Wrinkles, Blackheads, Large Pores — Oily and Dry Skin

Cosmetics

1302 NORTH WESTERN AVENUE

HOLLYWOOD, CALIFORNIA

Telephone NO. 9-7557

Los Angeles, Calif., lietuvig sekmadienio mokyklos mokiniai su mokyt. O. Razutiene po ka ėdinės programos.
Mrs. O. Razutis, with her Sunday school pupils, pictured after a Christmas program, Los Angeles, California. Photo by Corumbis
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JOSEPH J. GRISH
Licensed Real Estate Broker 

and Insurance Agent 
Notary Public

Income Tax Service
630 East Colorado Street 

Glendale 5, Calif.
Telefonai:

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

Kam Nepriklausoma Lietuva yra tikslas, 
tas skaito

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

y\.d.T6S3.S *

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 George St., Ville Lasalle, 

Montreal, P. Q., Canada

Lietuviams patarnauja jau 25 metus

JONES & HAMROCK
MORTUARY

731 W. WASHINGTON BLVD. LOS ANGELES IB

PROSPECT 6091

LIETUVIU RADIJO 
PROGRAMOS

Chicago, III.
Sophie Barčus Radio Hours 

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

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

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

Chicago 29, III. - Tel. 42413

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

Programa kiekvieną vakarą 9:15 vai. 
Ketvirtadieniais dvi programos: 7:00 ir 9:15 

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

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

The Sa'timieras Lithuanian Show
Chicago WGES - 5000 Watt - 1390 kc 

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

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

Telephone Financial 0650

Baltimore, Md.
Lithuanian Melody Time

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

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

So. Boston, Mass.
Lietuvių Radio Korp. Programa

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

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

Brooklyn, N. Y.
Lithuanian Radio Program

Brooklyn, N. Y. - WWRL - 5000 kilocycles
Saturdays - 2:00 - 3:0Q P. M.

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

Detroit, Mich.
"Baltic Melodies"

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

Director Helen Rauby 
16926 Pinehurst, Detroit 21, Mich.

Telephone UNiversity 1-1072

"Lithuanian Melodies"
Ann Arbor - WPAG - 1050 kilocycles 

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

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

Hillside, N. J.
Memories of Lithuania

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

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

Pittsburgh, Pa.
Lithuanian Catholic Hour

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

Produced by Knights of Lithuania 
Pittsburgh District 

WLOA, Braddock, P.

Waterbury, Conn.
"Lithuanian Memories"

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

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

Cleveland, Ohio
Clevelando Lietuvių Radijo Valanda

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

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

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

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

Los Angeles, Calif.
Lithuanian Melody Hour

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

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

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

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

Be Sure to Renew 

Your 1953 Subscription 

Without Delay

BAKUS REALTY CO.
LITHUANIAN REAL ESTATE BROKER

Homes - Income Property - Loans 

Multiple Listing Service

4728 So. Normandie Los Angeles 37, Calif.
OFFICE: AXminster 7900 RES.: PLeasant 3-6590

HELEN’S
HOUSE OF BEAUTY

HELEN MOCKUS 1722 N. WESTERN AVE.

PHONE HO. 9-4600 HOI 1 fWOOD 27, CALIF.

LITHUANIAN REALTY CO.
Real Estate — Loans & Insurance

Fire, Automobile & Other Insurance
CHAS. LUKSIS, Manager

3502 W. Pico Blvd. Phone RE. 8278

For Car & Home Liability & Fire Insurance Consult

WILLIAM W. SKETRES
Bus. Phone - Hillside 6168 Res. Phone - VEnnont 8-7526
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