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PADĖKA TALKININKAMS
Dėl pasisekusio sausio 29 d. spaudos ba

liaus esame dėkingi geriesiems talkinin- 
kams-ėms: E. Šliakienei, Rimdžienei, O. 
Samsonaitei, Landsbergienei, J. Truskaus- 
kienei ir dukroms, L. Ruigienei, B. Masai- 
tienei, Pšibilskienei, P. Barkauskui, B. 
Naginiui, P. Gražiui, V. Stakniui, J. Urbo
nui, Paltams, St. Pšibilskiui ir visiems pri- 
sidėjusiems bet kokiu darbu.

Nuoširdžiausias ačiū programos pildyto- 
jams: Helen Bartush-Swaggart, Šv. Kazimie
ro parapijos chorui, Liet. Tautiniy Šokiy 
Grupės artistams ir šokėjams.
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LIETUVIU

Senatorius Scott W. Lucas (centre) Lietuvos Nepriklausomybės minėjime Chicagoj; tarp kitę matyti prof M. Biržiška (kairėj, krašte), ALT pirm. L. Šimutis (trečias iš dešinės), 
Lietuvos konsulas P. Daužvardis (antras iš dešinės) ir k. / Senator Scott W. Lucas (center) at the Lithuanian Independence Day Celebration in Chicago. Pictured with him 
are: Prof. M. Biržiška (extreme left), Lithuanian Consul P. Daužvardis (second from right) and Lithuanian-American Council President L. Šimutis (third from right).

PR. URBUČIO NUOTR.

J. A. V. ne sekundei nepripažino
SOV. RUSIJAI TEISES PRISIJUNGTI LIETUVA

SEN. S. W. LUCAS KALBOS, PASAKYTOS S. M. VASARIO 16 D. CHICAGOJ, SANTRAUKA.

’’Mes susirinkome šiandien pareikšti savo pasišventimą 
Lietuvos Nepriklausomybės reikalui. Jūs, kurie ten esate gimę, 
arba kurie ten turite savo šeimas ar gimines, jungiatės su tais 
iš mūsų, kurie esame prisiekę dirbti už taiką ir savivaldos tei
sę visoms tautoms, kurios yra prieš jų valią pavergtos galin
gesnių tautų.”

’’Aš jums sakau, kad Jungtinės Amerikos Valstybės nė vie
ną minutę nėra susvyravusios dėl savo nusistatymo, kad visos 
tautos turi teisę pasirinkti formą valdžios, kurios valdomos jos 
nori gyventi. Šitas nusistatymas, žinau, yra taip stiprus šian
dien, kaip ir 1940 m. liepos 23 d. Tą dieną Jungtinių Valstybių 
vyriausybė pareiškė protestą prieš sovietų planus įtraukti lie
tuvių tautą į Sovietų Socialistiniu Respublikų Sąjungą, vaidi
nant komunistinių rinkimų komediją.”

’’Jungtinės Valstybės laikėsi savo pažadų. Jos nė sekundei 
nepripažino Sovietų Sąjungai teisės apsorbuoti Lietuvos, Esti
jos ir Latvijos respublikas. Kur tais metais fiziškai buvo įmano
ma, mes tiesioginiai kovojome už laisvų tautų teisę pačioms 
valdytis.”

; ’Jei jūsų kraštas, Jungtinės Valstybės, bet kur klydo, tai 
buvo ju pasitikėjimas sovietų pažadais per ir po karo. Mes ma
nėme, kad tas milžiniškas sovietų krašto sunaikinimas, tie mi
lijonai žuvusių rusų kovoj prieš bendrą nacišką priešą ir per 
karą sudarytas bendradarbiavimas privers Sovietų Sąjungą su
prasti mūši] gerą valią, taikingai siekiant teisingumo visiems 
pasauly.

, Mes klydome. Sovietų Sąjunga po karo tuoj griebėsi kiš

tis ir kontroliuoti per savo tarptautinę mašineriją visas tautas 
prie savo sienų.

’’Patikrintų žinių nuotrupos, kuries prasmunka pro Ge
ležinę Uždangą - pasakojimai ap.e didėjančią opozicija žmo
nų], Kurie ilgisi taikos, skatina mus pirmyn varyti savo taikos 
programą."

’’Mes esame sujaudinti Laisvės Kovotojų heroizmo Lietu
voj, Gudijoj ir Ukrainoj. Mes žinome, kad taip pat yra drąsių, 
tyuai besiorganizuojančių žmon ų ir kituose kraštuose.”

Tačiau mes neprivalome turėti iliuzijų. Kova laimėti 
laisvę visoms pavergtoms tautoms pareikalaus ilgo laiko. Ji 
negali būti atsiekta staiga, jėgos priemonėmis, nes žinome, kad 
tatai gali įtraukti pasaulį į visą naikinantį gaisrą. Mes turim 
pastoviai ir kantriai dirbti, siekdami įtikinti Rusijos ir kitų ko
munistų valdomų tautų žmones, kad jų vadų baimės sukurtas 
agresyvumas gali baigtis jų sunaikinimu. Mes turim nuolat 
rodyti savo pasiryžimą ir nuoširdumą, siekdami pasaulio tai
kos.”

"Jei mes turime drąsos ir pasiryžimo išlaikyti mūsų kon
st ruki yvą programą visame pasauly, pavergtų tautų žmonės 
gali eventualiai būti išlaisvinti. Pirmą kartą istorijoj laisvi žmo
nės laisvų tautų sujungė savo karines, ekonomines ir moralines 
jėgas pasipriešinti diktatūros plitimui ir tikros taikos įgyvendi
nimui. Tesustiprina mus Dievas išlaikyti Ameriką tikrame kely 
ta p, kad Lietuves gyventojai ir visi kiti žmonės, laikomi ver- 
g joj, vieną dieną galėtų taikoj gyventi savo laisvoje žemėje.”
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Kfl NUVESIM LIETUVAI?
A. JAMONTAS

Visas mūsų dėmesys yra nukreiptas 
į Lietuvos išlaisvinimą ir jam skiriame 
visas savo pastangas ir lėšas.

Tai yra geras dalykas. Ir toliau turime 
neatlaidžiai siekti Lietuvos išlaisvinimo.

Žinome, kad bolševikai naikina Lietu
vą su demonišku įnirtimu — sugriautas 
ūkis, administracija, naikinami žmonės.

Taip esant gali atsitikti, kad susidarys 
sąlygos Lietuvai atstatyti savo nepriklau
somybę, tačiau pačioj Lietuvoj gali ne
bebūti arba bent trūkti žmonių ir prie
monių tai nepriklausomybei praktiškai 
realizuoti bei atkurti visą Lietuvos vals
tybinį gyvenimą.

Jeigu taip atsitiktų, tai visa dabartinė 
kova už Lietuvos išlaisvinimą nustotų 
savo prasmės.

Šitai nelaimei išvengti už tat pati lais
vinimo kova turi būti jungiama su pasi
ruošimu konkrečiai padėti Lietuvai at
sistatyti.

Žinom, kad Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas tai turi galvoj ir tuo 
rūpinasi. Bet ką Amerikos lietuviai ruo
šiasi nuvežti Lietuvai, kai ji atgaus lais
vę?

Didelis lietuvių draugas, Kalifornijos 
universiteto profesorius dr. M. Graham 
Lietuvos reikalu rašo (žiūr. jo str. anglų 
kalboj šiame numery):

’ Išlaisvinimas reikštų toli siekiančių 
permainų reikalą kasdieniniame gyveni
me. Per paskutinius 30 metų visame pa
sauly atsirado žemės ūkio mechanizacija 
su milžiniškai pakilusia produkcija ir 
taip pat žymiai padidėjusiu naujų chemi
nių gaminių pareikalavimu. Kokia išlais
vinimo prasmė be išlavintų architektų, 
agronomų, sanitarijos specialistų, viso bū
rio technikų, be didžiulės minios gydy
tojų, gailestingų seserų bei sveikatos ap
saugos personalo ir k.? Lietuvių tautos 
draugai turi visada atsiminti Abrahamo 
Lincolno žodžius, jog reika būti pasiruo
šusiam ’’aprišti tautos žaizdas”. Tai yra 
darbas, kuriam puikiai gali pasišvęsti vi
sa auganti lietuvių ir lietuvių kilmės ame
rikiečių generacija. Jei išlaisvinimas įvyk
tų jų gyvenimo laikotarpy, jie būtų pasi
ruošę suteikti pagalbą bei paramą savo 
kilmės kraštui; jei tai neįvyktų, šie talen
tai mažiausiai galėtų rasti pritaikymą bet 
kuriame krašte, atstatant karo nusiaubtą 
mūsų pasaulį”. i

Ar nebūtų laikas mums daugiau šiuo 
klausimu pasvarstyti?

Vaizdai iš Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo mi
ne imo Chicagoj: viršuj - keikiamas adresas senatoriui 
Scott W. Lucas; vidury - minėjimo dalyviai; apačioj - 
Chicagos vyčiy choras, vadovaujamas Šimučio Jr. dai

nuoja minėjimo programoj.
A pictorial view of Lithuanian Independence ceremo
nies in Chicago. Top: Chicago Lithuanians presenting 
Senator Scott V/. Lucas with a petition of thanks, on 
the occasion of the Lithuanian Independence Day 
celebration; Center: participants in the commemmora- 
tion ceremor.ies; bottom: Knights of Lithuania Choir 
directed by AAr. Šimutis who took part in the program

A. Gulbinsko ir Pr. Urbučio nuotr
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Lietuviy vadai pas ministerį P. Žadeikį Washingtone, D. C. Iš kairės į dešinę: AA. Vaid yla, ALT pirm. L. Šimutis, min. P. Žadeikis, VLIKo pirm. AA. Krupavičius, V. Sidzikaus
kas, A. Olis ir P. Grigaitis. / Lithuanian leaders meeting with Lithuanian AAinister P. Žadeikis (third from left) in Washington, D. C.

VOS MINIM MIG AKTUALIAIS SIMAIS
Nors sovietai yra nusistatę sunaikinti 

visa, kas lietuviška, tačiau jų demoniškos 
rankos ne visa gali pasiekti. Vienas iš to
kių sovietams nepasiekiamų Nepriklauso
mos Lietuvos liudininkų yra Lietuvos pa
siuntinybės. Dėka JAV vyriausybės nu
sistatymo nepripažinti sovietų Įvykdytos 
Lietuvos okupacijos, ir Washingtone, D. 
C., tebėra Lietuvos Pasiuntinybė su Ne
paprastu Pasiuntiniu ir Įgaliotu Ministe- 
riu Povilu Žadeikių priešaky. Vasario 16 
-sios proga redakcija kreipėsi Į ji prašy
dama pasidalinti keliomis mintimis su 
gerbiamais Skaitytojais. Ponas Ministeris 
maloniai sutiko ir atsakė Į jam pastaty
tus klausimus.

— Kaip atrodo tarptautinėj plotmėj 
Lietuvos vadavimo padėtis, minint 32- 
sias Vasario 16-ios sukaktuves? - buvo 
pirmiausia paklausta.

— Man matosi, kad Lietuvos dabartinė 
padėtis nėra vien Lietuvos izoliuotas rei
kalas,bet yra žymi Europos šiaurės rytų 
geopolitinio komplekso dalis ir net visos 
Europos ateities klausimo dalis. Gi lais
vos Europos problema yra tapusi dalimi 
pasaulio Įvykių ciklo. Iki šiol vyravęs 
Įsitikinimas, kad taikos priemonėmis pa
vyksią išspręsti gobšaus rusiško bolše
vizmo problemą, dabar jau pradėjo ki- 
tėti ta prasme, kad demokratinis pasau
lis jaučiasi esąs priverstas apsisaugoti 
(s' vis pacem, para bellum). Deja, Lie
tuvos nepriklausomybės akto šių metų 
sukaktuvės vyksta todėl ne Laisvės Var
po garsų apystovose, bet raudonajam 
fašizmui liepsnojant, arba, tariant VLIK’o 
žodžiais, genocido ženkle. Tačiau iš kitos 
pusės, visi žiaurumai, kurie vyksta už ge
ležinės užtvaros, kajp tik liudija rusiškos 

diktatūros silpnybes ir šia proga galima 
sakyti, kad bolševikti teroras pats save 
likviduos.

— Kodėl JAV nesiima griežtesnės ak
cijos, bent diplomatinės, Lietuvos lais
vinimo atžvilgiu?

— Čia tenka turėti galvoje, kad šio 
krašto vyriausybė be jokių savanaudiš
kų išrokavimų, bet grynai moraliniais ir 
idealistiniais sumetimais veda sistemati- 
nę ir realistinę akciją mažųjų tautų, tai
gi ir Lietuvos, laisvinimo naudai. Nors 
Lietuva jau 10 metų kaip svetimų oku
puota,bet tik ačiū Amerikos demokrati
niam idealizmui tebeskaitoma de jure ne
priklausoma valstybė ir Washingtone te
bėra jos Pasiuntinybė. Daug kas turi dar 
Įvykti pirma, negu Lietuvos laisvės prob
lema galės realizuotis. Gali net būti ir 
blogiau pirma nei susilauksime ką geres-
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nio. Ačiū Lietuvos pripažinimo ir sovietų 
okupacijos nepripažinimo politikai, mes 
patys turime progos telktis ir ieškoti prie
monių tai ’’griežtesnei akcijai” vykdyti.

— Kas, Jūsų manymu, dar būtų galima 
padaryti kovoje už Lietuvos laisvę?

— Kadangi Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo problema nėra izoliuota prob
lema, tai, talkininkaudami kitų tautų ko
voje už jų laisvę, mes lengvintume kovą 
ir už mūsų krašto laisvę: ’’Visi už vieną 
ir kiekvienas už visus.” Be to, yra mūsų 
visų pareiga tvarkyti tarpusavius santy
kius taip, kad visuomenės jėgos būtų 
naudojamos tik vienam didžiajam tikslui 
ir nebūtų barstomos beprasmiškai kryž- 
keliuose.

— Kaip vertinate padėti pačioj Lietu
voj? Ne jau sovietai sunaikins lietuvius, 
tikruosius Lietuvos gyventojus?

— Netenka abejoti, kad Maskvos vieš
pačiai siekia lietuvių tautos galo, kad Sta
linas yra moderniškas baisusis Ivanas, o 
Molotovas yra Muravjovo rolėje. Per 120 
metų lietuvių tauta nešė kryžių, Rusijos 
mums uždėtą. Ir kas gi atsitiko? Atsirado 
’’Aušra”, atsirado knygnešiai. Kada atėjo 
išlaisvinimo diena, 16 vasario 1918, Lie
tuva kėlėsi iš griuvėsių ir Įstengė Įkelti 
savo trispalvę vėliavą į Vilnių, Kauną ir 
Klaipėdą. Tiesa, padėtis Lietuvoje dabar 
skaudi, juoda ir traginga. Bet kas imasi 
tokių desperatiškų priemonių kaip geno
cidas, tas sau pats duobę kasa. Rusų isto
rija rodo, kad per 1000 metų ten nebuvo 
tvarkos, nors gerybių buvo apsčiai. Tvar
kos, paremtos žmonių valia, nėra Rusijoj 
ir dabar. Nuo teroro ir betvarkės ir rusų 
bolševizmas neišsisuks ir susilauks sau 
galo. Kritus baudžiavos pančiams, bolše
vizmo aukos atgaus laisvę.

— Kokie yra dabartiniai aktualiausieji 
Pasiuntinybės rūpesčiai bei darbai?

— Pasiuntinybė yra pilnateisė Lietuvos 
diplomatinė Įstaiga. Todėl jos uždavinių 
tarpe, kaipo nuolatinė aktualija, yra pri
deramai gerų santykių išlaikymas ne tik 
šio krašto vyriausybės ir visuomenės at
žvilgiu, bet ir mezgimas gerų santykių 
su kitų valstybių atstovybėmis. Buvo 
ir yra daug tikimasi iš United Nations. 
Betgi veto teisė tenai yra sovietų rankose 
ir tai bene didžiausias rūpestis kaip dide
lių, taip ir mažųjų tautų, taigi ir šios Pa
siuntinybės.

— Ko pageidautumėte iš Amerikos lie
tuvių, tiek senesniųjų, tiek naujai atvy
kusių?

— Kad nepasinertų visiškai savo asme
niškuose reikaluose, bet kad nuolat da
botų savo žingsnius, kad išlaikytų savo 
tautos garbę prideramoje aukštumoje 
šiame laisvės ir Įvairių galimybių krašte, 
ir kad, kiek tai liečia senąją Tėvynę Lie
tuvą, skaitytų sau garbės pareiga būti jos 
nuoširdžiu bičiuliu.

Baigdamas pasikalbėjimą Ponas Minis- 
teris pastebėjo:

— Manyčiau, jog nebūtų pro šąli mums 
prisiminti Prezidento Trumano doktriną 
ir valstybės sekretoriaus p. Achesono žo
džius: yra visados naudinga patikrinti 
pasirinktos krypties gaires, bet mes nie
kada negalime sau pavelyti dvejoti sie
kiant pagrindinio tikslo; mes niekada ne
galime sau pavelyti suabejoti del galimy
bių ji pasiekti.

Prof. Mykolas Biržiška, vienintelis Amerikoj iš pasirašiusiy Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą 1918 m. vasario 16 d. / Prof. Mykolas Biržiška, only signer of the 

Lithuanian Declaration of Independence living in the U. S.

DVIEJU NEPRIKLAUSOMYBES
PASKELBIMO RASTU LIKIMAS

M. BIRŽIŠKA

1931 m. Vilniui Vaduoti Sąjungos rei
kalais kelis mėnesius bevažinėdamas su 
paskaitomis po lietuvių kolonijas JAV-se, 
buvau apsilankęs ir pas tuometini Lietu
vos atstovą Washingtone Bronių Baluti, 
ne tik kaip pas oficialų asmenį, bet ir 
kaip pas vilnieti tam tikra prasme. Juk 
1920 m. spalių 7 d. mudu drauge dar su 
keliais Lietuvos vyriausybės Įgaliotiniais 
turėjome laimę ar nelaimę pasirašyti Lie
tuvos sudarytą su Lenkija Suvalkų sutar
ti, kurią, kaip žinome, dar prieš pasirašy
dami ir pasirašymo metu jau buvo pasi
rengę sulaužyti, o tik pasirašius Pilsuds
kis Įsakė savo gen. Želigovskiui pasiskelb
ti ’maištininku” ir, laužant sutarti, pulti 
Vilnių. Čia nelemtoji spalių 9 d., ne tik 
nevienam dešimtmečiui nužymėjusi lie
tuvių nusistatymą lenkų atžvilgiu, bet ir, 
kas, be abejo, dar svarbiau - ilgam su
žalojo sveiką valstybini Lietuvos brendi
mą ir neleidusi lietuvių tautai pilnai pasi
reikšti visu savo pajėgumu.

Suvalkiniai, kauniniai mudviejų atsi
minimai Įvairino mums laiką, šiaip dau
giausiai skiriamą vilnietiškam mano dar
bui Amerikos lietuvių tarpe aptarti ir 
Įtikslinti. Br. Balutis tąja proga supažin
dino mane su Washington© prašmatny
bėmis, nuvedė Į senato ir atstovų rūmų 
posėdžius, parodė didžiausią Jungtinėse 

Valstijose, puikią kongreso biblioteką su 
4 milijonais spausdinių ir k.

Man rodos - toje bibliotekoje būsiu ma
tęs lyg ką ir jai ’’svetima”, su knygomis 
ir laikraščiais ne ką bendra beturinčia: 
sienoje gražiai Įtaisytą 1776 m. JAV ne
priklausomybės paskelbimo raštą su visų 
signatarų parašais. Raštas ne tik aiškiai 
apšviestas, bet ir dieną nakti garbės sar
gybos saugojamas. Ilgai stovėjau ties juo, 
galvodamas apie kovas dėl JAV nepri
klausomybės, savotišką JAV istoriją ir 
nepaprastą JAV visuomenės meilę savo 
kraštui, savo laisvei, didiesiems JAV kū
rėjams ir kovotojams už laisvę - Washing- 
tonui, Lincolnui, Jeffersonui ir k., nekar
tą tiesiog graudinančiai jos reiškiamą pa
garbą savo vėliavai ir kitoms laisvo vals
tybingumo emblemoms, čia štai ir šiam 
XVIIl-ojo amžiaus kilniam aktui.

Noroms nenoroms mintis kryptelėjo Į 
mums artimesni dalyką: o mūsų vasario 
16 d. nepriklausomybės paskelbimo raš
tas — koks gi jo likimas? Koks skirtumas, 
visai kitoks negu amerikinio, savotiškas, 
kaip bemaž viskas mūsų senoje ir naujo
je istorijoje taip yra savotiška, skirtinga 
nuo kitų tautų, net artimiausių kaimynų 
istorijos savybių!

Mūsų spaudoje nekartą teko ir tebe-
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tenka matyti 1918 m. vasario 16 d. rašto 
atvaizdas su 20 parašų. Prieš karą kaži- 
kas buvo išleidęs ir nemažai uždirbęs, 
brangiai imdamas, sienini šio akto at
vaizdą su 1917 m. rugsėjo mėn. Vilniaus 
konferencijos prezidiumo ir sekretariato 
nuotrauka, leidėjo klaidingai palaikyta 
Lietuvos Tarybos nuotrauka ir tuo klai
dinusia daugumą ėmėjų ir žiūrėtojų. Pats 
tą leidinį ”su feleriu” laikiau sienoje pa
kabintą ir kitur pamatydavau.

Deja, nei spaudoje nei šiame leidinyje 
nebuvo duodama tikrojo vasario 16 d. 
akto nuotrauka, tik vieno iš kelių antrinių 
šio akto egzempliorių, parengtų Vokieti
jos, Rusijos ir kitų valstybių vyriausy
bėms įteikti drauge su vertimu ir taip pat 
Tarybos narių, tik jau ne tokia tvarka, 
kaip autentinis (pirmasis) aktas, bepasi- 
rašytų. O kur gi pirmasis, tikrasis aktas?

Pirmasis aktas, kurį, 1918 m. vasario 
16 d. Lietuvos Tarybai susirinkus Lietu
vių Draugijos dėl karo nukentėjusiems 
šelpti Centro Komitete (Vilniuje, Di
džioji 30), dr. J. Basanavičius kaip vy
riausias amžiumi paskaitė, o Tarybos na
riai stovėdami išklausė ir čia pat visi, pra
dedant Basanavičium, pasirašė, Tarybos 
prezidiumo buvo įteiktas dr. Basanavi
čiui Vilniuje išsaugoti. Tuo metu juk Lie
tuva, tad ir Vilnius, tebebuvo dar vokie
čių okupuota. Tik ir vėliau - čia bolševi
kinė, čia lenkiškoji Vilniaus okupacija, 
su trumpa, bet labai neaiškia 1920 m. va
saros - rudens lietuviškąja prošvaiste - 
būtų rizikinga buvę mėginti iš saugių dr. 
Basanavičiaus rankų kur nors kitur Vil
niuje perkelti ir saugoti. O jis niekam ne
rodė ir nesakė, kur jis buvo paslėpęs. Nie
kas nei nedrįso teirautis, klausinėti.

Štai 1927 m. vasario 16 d. dr. Basana
vičius miršta. Laikinasis Vilniaus Lietu
vių Komitetas beimdamas globon dr. B. 
palikimą, o Lietuvių Mokslo Draugijos 
Komitetas pertvarkydamas dr. B. per 20 
pirmininkavimo metų Dr-jos rinkinius, 
biblioteką ir kt., susidomėjo ir paslėptojo 
akto likimu. Ne tik visur kur Dr-joje iš
ieškota, peržiūrėta, bet ir visokias slėptu
ves ir slėptuvėles patikrinta, dr. biurkos 
net išardyta - niekur nieko nerasta. Ma
tyt, ne Dr-jos patalpose dr. bus aktą pa
slėpęs.

Gerai, kad nerasta. Ir dr. B. mirus akto 
likimas tebėra labai neaiškus, ne tik len
kams toliau Vilnių tebeokupuojant, bet 
ir su 2-uoju Pasauliniu Karu ėmė keistis 
viena okupacija po kitos, o ką jau besa
kyti apie dabartinę, kai tarybiniai viešpa
čiai su šaknimis norėtų išrauti ne tik šio 
akto nustatytą Lietuvos nepriklausomy
bę, bet ir bent kokį jos atsiminimą.

Taigi akto likimas — paslaptis, kaip pa
slaptis yra Vilniaus katedroje vieta, kur 
buvo palaidotas didysis mūsų Vytautas. 
Tačiau kaip mes tikimės kada nors su
rasti dar Vytauto karstą, taip juo labiau 
tikimės suieškoti ir švieson iškelti auten- 
tinį nepriklausomybės paskelbimo aktą. 
Suradę, sugebėtume jau jį išlaikyti vi
soje jam deramoje garbėje, panašiai kaip 
amerikiečiai kad saugo savo nepriklau
somybės aktą.

Atgavę savo nepriklausomybę imsimės 
ir šio darbo. . .

Mirtim mums laisve atpirkai
Lietuvos partizanų daina.

Atlikęs pareigą Tėvynei, Kai lauke granatos gaudė, 
Raudojo ūkanots ruduo . . .Narsus kary, Tu pražuvai,

Nors mums į laisvę kelią skynei, 
Nežino nieks, kas Tu buvai . . . Atėję giminės prie kapo,

Laimingo nesulaukęs ryto,
Nežino, kad tai Tu esi . . . 
Tau motina — Tėvynė tapo,

Narsus Kary, Tu pražuvai, 0 Tavo broliai — mes visi.
Tu užgesai, kai laisvė švito, 
Laimėjai kovą, bet ne sau . . . Tauta Tau gražų vardą skyrė,

Akis ne motina užspaudė,
Nežinomu Kariu tapai.
Garbė per amžius Tau, Didvyri,

Prie kapo neverkė sesuo . . . Mirtim mums laisvę atpirkai.

Laisvės Varpas, kurį Amerikos lietuviai dovanojo Lietuvai po pirmojo pasaulinio karo. / Liberty Bell of Lith
uania donated by American Lithuanians after the First World War.
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Rusu kariuomene Lietuvoje 1939-40 m.
ST. RAŠTIKIS

Rusų* karinėms Įguloms buvo ati
duotas visas Alytaus kareivinių ra
jonas, Prienų kareivinės, Gaižūnų 
poligonas, Naujoji Vilnia, ir kai ku
riems rusų pulkams buvo leista lai
kinai pasilikti Vilniuje, kol bus at
liktas reikalingas kareivinių remon
tas Naujojoj Vilnioj. Be to, buvo nu
matyti žemės plotai rusų aerodro
mams ir aikštelėms rusų lėktuvams 
nutūpti. Buvo suskirstyta ir oro erd
vė nurodant, kuriais keliais ir ku
riuose plotuose leidžiama rusų lėk
tuvams skraidyti be trukdymų.

Rusų Įguloms žygiuojant Į joms 
paskirtas vietas Lietuvoje, jų elge
sys buvo kažkoks savotiškas. Jos, 
tartum, kažko varžėsi ar bijojo, ven
gė susitikti su gyventojais, kai kur 
prašė, kad mes uždraustume savo 
gyventojams žiūrėti Įžygiuojančią 
rusų kariuomenę, kai kur rinkosi 
ne geresnius, bet blogesnius kelius, 
ne dieną, bet naktį.

Kiek rusų kariuomenės tada Įžy
giavo Į Lietuvą? Patys rusai buvo 
patiekę mūsų kariuomenės vado
vybei žinias, iš kurių buvo matyti, 
kad visose rusų Įgulose Lietuvoje 
tada buvo mažiau negu 19.000. Bet 
mūsų kariuomenės štabo stebėji
mais ir apskaičiavimais buvo tiktai 
apie 17.600. Taigi buvo mažiau, ne
gu sutarty buvo numatyta (20.000). 
Visa ši kariuomenė sudarė taip va
dinamą moto-mechanizuotą korpą. 
Jam vadovavo komdivas Korobkov, 
gan jaunas, tylus, ramus karininkas. 
Jis darė labai atsargaus, kažko bi
jančio, prislėgto žmogaus Įspūdi. 
Jo štabo viršininkas Vasiljev buvo 
visai kito tipo žmogus - energingas, 
linksmas, gyvas, apsukrus, kalbus. 
Savo išsiauklėjimu ir viešu elgesiu 
Korbkov atrodė kaimietis, o Vasil- 
jev - miestietis, nors ir Korobkov 
buvo baigęs karo mokyklą Sibire 
dar pirmojo didžiojo karo metu ir 
dar buvusioje caro kariuomenėje.

Savo karinėse bazėse rusai pra
dėjo statybos darbus. Tokie darbai 
buvo tikrai reikalingi. Gaižūnų po
ligone nebuvo jokių kareivinių. Ru
sai pradėjo jas statyti ir daug pri
statė. Alytuje buvo daug senų ap
griautų kareivinių. Jos buvo atsta
tytos. Išaugo ir naujų. Prasidėjo ka
reivinių statybos ir remonto darbai 
ir Naujojoj Vilnioj. Alytuje karei
vinių statytojų darbininkų tarpe vė
liau, rusams jau visai okupavus Lie
tuvą, atsirado patys pirmieji stacha- 
noviečiai Lietuvoje. Statytojais mū
rininkais daugiausia buvo Lietuvo
je gyvenę rusai-sentikiai.

Rusų kariai savo Įgulose laikėsi 
labai rezervuotai. Su vietiniais gy-

*Žiūr. šio str. pirmąją dali ’’Ka
lifornijos Lietuvio” Nr. 12, 1949 m. 

ventojais beveik nebendravo. Orga
nizuotos komunistinės propagan
dos mūsų gyventojų tarpe jie neda
rė. Bet kariniai komisarai (politru- 
kai) slapčiomis dalyvaudavo žydų 
ir iš dalies lietuvių komunistų kuo
pelių susirinkimuose bei instruk
tuodavo Lietuvos komunistus.

Kaip bevertintume rusų karines 
Įgulas Lietuvoje, vis tiek turėtume 
prieiti išvados, kad tai buvo klastin
gas ir pavojingas Trojos arklys. To
dėl ne tik mūsų elgesys su juo tu
rėjo būti labai atsargus, bet jis tu
rėjo būti nuolat sekamas, ir turėjo 
būti padaryti paruošiamieji žygiai 
tam atvejui, kada tas Trojos arklys 
pradės veikti. Tai buvo Lietuvos 
Kariuomenės Vado tarnybinė parei
ga. Jis buvo davęs atitinkamus nu
rodymus savo štabui, ir tie jo dar
bai jau buvo baigiami. Tačiau greit 
jis buvo paleistas iš kariuomenės Į 
atsargą, ir Į jo vietą buvo paskirtas 
gen. Vitkauskas. Ar jis darė ką nors 
šioje srityje, nežinoma. Žinoma tik 
tiek, kad jis privalėjo daryti. Tačiau 
kariuomenės visiškas neparuošimas 
birželio 15 dienos Įvykiams, nežiū
rint, kad tie Įvykiai brendo palaips
niui ir labai aiškiai, leidžia manyti, 
kad, tur būt, nieko nebuvo daroma, 
leidžiant Įvykiams rutuliotis be jo
kio reagavimo Į juos. Kodėl taip bu
vo daroma, galėtų pasakyti asmens, 
tuo metu buvę Lietuvos vyriausybė
je ir kariuomenės vadovybėje. Lie
tuvos kariuomenei nepasiruošus re
aguoti ir nereguojant (tai turėjo Į- 
takos ir Į paskutini mūsų vyriausy
bės sprendimą), Trojos arklys savo 
uždavinį atliko netrukdomas.

Šia proga dar keli žodžiai apie 
rusų karinių įgulų Lietuvoje vado
vybės likimą. Jau minėtas komand- 
armas Kisieliovas, baigęs savo misi
ją Kaune, turėjo užleisti Minsko ka
ro apygardos viršininko vietą minė
tam ’’dvigubam didvyriui” Pavlo
vui. Kisieliovas buvo apkaltintas, 
kad derybose su Lietuvos kariuo
menės vadovybe buvęs per minkš
tas ir neišsiderėjęs iš lietuvių tokių 
karinių bazių, kokios rusams buvu
sios reikalingos. 1940 metais Įvedus 
raudonojo armijoj generolų laips
nius, Pavlovas buvo pakeltas Į gene- 
rolus-pulkininkus, o Korobkovas - 
Į generolus-majorus. Pavlovas bu
vo tas pats, kuris 1940 m. birželio 
15 d. okupavo Lietuvą, vadovauda
mas dviems rusų armijoms, 8-jai ir 
11-jai. Vėliau kuri laiką jis buvo Pa
baltijo karo apygardos viršininku. 
1941 m. birželio 22 d. prasidėjus 
vokiečių-rusų karui ir rusų armijai 
pradėjus labai netvarkingai bėgti 
iš Lietuvos ir viso Pabaltijo, genero
lai Pavlovas, Korobkovas ir kiti bu
vo atiduoti Tarybų Sąjungos karo 

tribunolui ir (vokiečių karo vadovy
bės pranešimu) buvo nuteisti ir su
šaudyti. Taip pasibaigė jų pasi
vaikščiojimo žygis po lietuvių ir jų 
kaimynų žemes.

RUSŲ KARINĖS BAZĖS 
IR VILNIUS

Kaip tada, 1939 metais, taip ir 
dabar vis dar pasigirsta mūsų pasi
kalbėjimuose tvirtinimų, kad Lie
tuva 1939 m. gavusi Vilnių kaip 
kompensaciją už sutikimą Įsileisti 
Į Lietuvą rusų karines bazes. Tai 
yra labai klaidinga ir visai nepa
grista nuomonė. Tarybų Sąjunga 
visoms trims Pabaltijo valstybėms 
visą laiką taikė vieną ir tą patį po
litini mastą. Tik atsiminkime, kokio 
visiškai vienodo Tarybų Sąjungos 
traktavimo susilaukė tos valstybės 
1919, 1920, 1939, 1940, 1941 ir 1944 
metais. 1939 metais rudeni rusų rei
kalavimai Estijai, Latvijai ir Lietu
vai buvo tie patys. Nei Estija, nei 
Latvija nesusilaukė jokios kompen
sacijos už Įsileidimą rusų kariuo
menės į jų teritorijas. Ir vis dėlto 
jos turėjo Įsileisti. Nei rusai nei lie
tuviai niekur ir nė vieną kartą ne
statė vieni kitiems reikalavimo ar 
sąlygos, kad jei jūs įsileisite mūsų 
karines bazes Į Lietuvą, tai gausite 
Vilnių, o jei neisileisite, negausite. 
Arba jei jūs grąžinsite mums Vilnių, 
mes sutiksime Įsileisti jūsų bazes, 
jei ne, nesutiksime. Jei klausimas 
būtų buvęs taip pastatytas, tai var
gu, ar rusų kariuomenė 1939 m. bū
tų buvusi Lietuvos teritorijoj pačių 
lietuvių nors priverstinu sutikimu. 
Dar kartą pabrėžiu, kad apie Vilnių 
kaip apie kompensaciją, nebuvo de
rėtasi. Savitarpinės pagalbos sutar
tis ir Vilniaus grąžinimas buvo du 
visai skirtingi klausimai, kuriems 
iš pradžių abiems delegacijoms su
sitarus buvo paruošti ir dviejų visai 
atskirų sutarčių projektai. Tik vė
liau rusai supykę abi sutartis su
plakė Į vieną. Rusų Įgulų Įsileidimo 
Į Lietuvą klausimas buvo svarsto
mas visai atskirai, nerišant jo su 
Vilniaus grąžinimo klausimu. Lie
tuvos vyriausybė turėjo pasirašyti 
savitarpinės pagalbos sutarti todėl, 
kad tuo metu buvusiose sąlygose ji 
buvo priversta tai padaryti, tačiau 
visai ne todėl, kad Vilnius buvo grą
žintas Lietuvai. Vilnius nebuvo jo
kia kompensacija arba, kitaip ta
riant, Įsileidimas karinių bazių ne
buvo kaina už Vilniaus grąžinimą. 
Aišku, kad rusai vėliau labai daug 
kalbėjo, kad Vilniaus grąžinimas 
buvęs jų didžiausias geraširdišku
mas ir simpatija lietuvių tautai. Ta
čiau tai buvo gryna komunistinė 
propaganda, o tai yra jau visai ki
tas reikalas.
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Atomine jėga ir jos ateitis
BR. KETARAUSKAS

Tur būt nė vienas klausimas šiais lai
kais nėra taip dažnai visuomenės nagri
nėjamas ir tiek visokių sensacijų apie ji 
paleista, kiek yra apie atominę jėgą ir su 
ja susijusius reiškinius. Nors daug apie 
tą dalyką yra prirašyta ir prišnekėta, ta
čiau žmonija mažai dar težino apie ją. 
Svarbiausias dalykas, kad tos tyrimo Įstai
gos, kuriose yra atliekami bandymai su 
atomine jėga, neduoda savo darbo vaisių 
pranešimų plačiajai visuomenei, o laiko 
jas paslaptyje. Mat, kiekviena valstybė, 
kuri ką nors yra laimėjusi atominės ener
gijos tyrime, yra užinteresuota, kad kitos 
valstybės nepasinaudotų jos pasiektais 
daviniais. Tokiu būdu iš tyrimo šaltinių 
mažai galima išgauti žinių apie gautus 
laimėjimus atominės energijos srityje. 
Nors dirva gauti žinioms yra nepalanki, 
tačiau pasistengsime čionai pažiūrėti, 
kaip atrodo toji atominės energijos galia, 
kokie bandymai tuo reikalu buvo padary
ti, koks jos veikimas ir kokios yra ateityje 
perspektyvos atominei jėgai.

Atomu vadiname vientisinio kūno ar
ba, moksliškai kalbant, elemento elemen
tariausią medžiagos dalelę. Tokių ele
mentų iš viso yra 92. Tuos elementus į- 
vairiai jungiant, gaunasi Įvairių kūnų, 
kurių priskaitoma šimtais tūkstančių. Mo
dernioji fizika ir chemija Įrodė, kad ato
mas yra suskaldomas, ir kad iš vieno ele
mento galima padaryti kitą elementą, sa
kysime, kad iš geležies galima padaryti 
sidabrą arba iš nikelio - platiną ir tt. Bu
vo pajausta ,kad gamtoje nuo pasaulio 
pradžios vyksta savaimingas kai kurių 
elementų irimas; tuos irstančius elemen
tus vadiname radioaktyviomis medžia
gomis.

Atomo struktūra yra vaizduojama ši
taip. Pagrindinė atomo dalis yra jo bran
duolys. Jis yra sudarytas iš tam tikrų da
lelių, kurių vienos yra Įelektrintos teigia
mai ir vadinasi protonais, o kitos neu
traliai ir vadinasi neutronais. Apie bran
duolį skrieja tam tikros elementarinės da
lelės, kurios yra Įelektrintos neigiamąja 
elektra ir vadinasi elektronais. Tie elek
tronai skrieja apie savo branduolį taip, 
kaip planetos apie Saulę.

Atominių branduolių tyrinėjimai žmo
nijai atvėrė visai naują pasauli. Atomo 
dydis sudaro vos 0,00000001 dalį milimet
ro. Viename grame vandenilio yra 600 
milijardų milijardų atomų. Atomo bran
duolys yra 10.000 kartų mažesnis už pa
ti atomą. Visa atomo masė yra sukoncen
truota jo branduoly. Elektronai elemento 
svoriui beveik visai neturi Įtakos, nes 
vienas elektronas sudaro tiktai vieną 
tūkstantąją protono masės dali.

Atomų branduolių ardymas traukė vi
sų dėmėsi dėl milžiniško kiekio energijos, 
išs laisvinančios skilimo metu. Todėl da
ryta Įva'rių mėginimų visus patvariuo
sius elementus dirbtinai skaldyti. Pir
mieji bandymai buvo surišti su žymiai 

didesniu energijos sunaudojimu, negu 
buvo gauta. Jau prieš pat ŠĮ karą bandy
mai toje srityje buvo sėkmingi, tačiau 
praktiškai tos atominės energijos nebuvo 
galima panaudoti, kadangi skaldymo pro
cesas buvo sunkiose sąlygose vykdomas. 
Žinoma, dabartiniu momentu toje srityje 
yra milžiniška pažanga padaryta. Be to, 
laboratoriškai yra nustatyta, kad, atomą 
skaldant, tam tikras masės kiekis virsta 
energija. Tai yra milžiniško didumo pa
daryta revoliucija fizikos moksle. Iš vie
no gramo masės, pilnai paverstos ener
gija, gaunasi tokio didumo energijos kie
kis, koki būtų galima gauti sudeginus tris 
milijonus kilogramų akmeninės anglies. 
Branduoliams skylant, iš vieno gramo 
medžiagos išsiskiria šilimos nuo 26000000 
iki 16 000 000 didžiųjų kalorijų. Tuo tar
pu iš sudeginto vieno kilogramo akmeni
nės anglies gaunasi apie 7,5 didžiųjų ka
lorijų. Pagalvokite, kiek reikia suvarto
ti akmeninių anglių, kad gautume toki 
šilimos kieki, kuri gauname iš vieno gra
mo masės, branduoliams irstant. Juk tai 
viskas parodo, kad šitokie dalykai atve
ria žmonijai naujus, nesvajotus horizon
tus energijos šaltinių pasauly.

Turint galvoje milžinišką atomo bran
duolio tankumą ir tą sunkiai Įsivaizduo
jamą suirusio branduolio skeveldrų milži
niško didumo greiti ir jėgą, manoma, kad 
atomo branduoliai yra energijos mazgai, 
kurie elektronų pagalba yra laikomi pu
siausvyroje. Reikia tiktai mokėti nukirpti 
tos pusiausvyros ryšius, ir staiga atsipa
laiduoja milžiniški energijos ištekliai.

1945 m. liepos 16 d. ankstyvą ryto me
tą Meksikos dykumose Įvyko pirmasis 
atominės galios bandymas. Keliolikos ki
lometrų tolyje nuo tos vietos, kurioje tu
rėjo Įvykti bombos sprogimas, stebėjo 
mokslininkų būrys, jų palydovai ir padė
jėjai ir, sulaikydami tam tikrais tarpais 
kvėpavimą, laukė kažko nepaprasto. Ir 
iš tikrųjų tai buvo mūsų žmonijos istorijoj 
nepaprastas Įvykis. Žmonės pirmą syki, 
kaip pasaulis egzistuoja, stebėjo atomo 
ardomosios jėgos galingumą. Atėjo spro
gimo laikas. Mirtina laukimo tyla. Staiga 
akinantis šviesos žybtelėjimas ir stipri 
karščio banga pasipylė. Apylinkę nusiau
bė didelis spaudimas, ir sprogimo kryp
timi horizonte iškilo 12-14 kilometrų 
aukščio dūmų ir dujų kamuolys, po to 
nuaidėjo baisus trenksmas.

Šitas bandymas stebėtojams parodė, 
kad žmonijai prasideda naujasis amžius, 
kuri būtų galima pavadinti atominiu am
žiumi. Jie pamatė, kad žmogui pasisekė 
pajungti atominę jėgą savo gyvenimo rei
kalams.

1945 m. rugpjūčio 8 d. dar prieš 8 vai. 
ryto ant Japonijos miesto Hirošimo iš 9 
kilometrų aukščio buvo numesta atomi
nė bomba. Ji sprogo 800 metrų aukštyje 
nuo žemės paviršiaus. Tą dieną prak
tiškai pasaulis sužinojo apie prasidedantį

Atominės bombos sprogimas Bikini. / Atomic ex
plosion at Bikini.

atomini amžių. Pirmas jo pasirodymas 
kainavo apie 100 000 gyvybių.

Po bombos sprogimo Hirošimos miesto 
centre temperatūra milžiniškai pakilo, 
pasiekdama apie du milijonus laipsnių 
Celsijaus (o pagal Farenheitą būtų apie 
3 600 000 laipsnių). Prisiminkime, kad 
Saulės temperatūra, kuri yra mūsų šili
mos versmė, siekia tik ant jos paviršiaus 
apie 6 tūkstančius laipsnių. Tuo tarpu 
medžiagas deginant, negalima pasiekti 
aukštesnės temperatūros, kaip 3500 laips
nių C. Nuo tos vietos, kur krito bomba, 
2850 metrų radijusu aplinkoje akmenys 
subiro, geležis ištirpo, kiti daiktai išgara
vo. Žemės paviršius virto stiklu, dingo 
gyvybės visi pėdsakai. Iš tikrųjų, tai bu
vo visuotinis sunaikinimas.

Iš ugnies branduolio, kuris turėjo apie 
pusę kilometro skersmenį, susidarė oro 
bangos su neįsivaizduojamu milžinišku 
greičiu. Atominis uraganas pasiekė 2000 
kilometrų greitį per vai. Jis aplankė ke
lių dešimtų kvadratinių kilometrų apy
linkę, viską naikindamas. Šviesos spin
duliai kūnus veikė tam tikru mechaniniu 
spaudimu, kuris buvo toks didelis, kad 
lengvai griaudavo ir storiausius mūrus. 
Tie spinduliai buvo labai skvarbūs, jų 
nesulaikė nei pėdos storumo betono sie
na. Visi pastatai pusantro kilometro radi- 
juse buvo sugriauti.
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Šita bomba turėjo 1350 gramo urano, 
kurio atominis svoris 235. Tur būt tai bu
vo pirma ir paskutinė tos rūšies bomba, 
nes reikia velniškos kantrybės ir daug 
darbo padėti, kol tokį kiekį tos medžia
gos galima būtų surinkti. Ant Nagasaki 
buvo numesta bomba, padaryta iš pluto
nio. Tą medžiagą lengviau galima gauti, 
kaip uraną 235 atominio svorio. Šita ato
minė bomba užbaigė antrąjį pasaulinį 
karą.

Be pačios atominės bombos tiesioginio 
veikimo daug nuostolio padaro jos iš
šauktieji radioaktyvūs spinduliavimai. 
Tie spinduliavimai aplanko ir tolimus 
užkampius nuo bombos sprogimo vietos. 
Jie sukelia žmonėse stiprią anemiją. Nuo 
jos daug žmonių miršta. Hirošimos apy
linkėse į trečią dieną po atominės bom
bos sprogimo mirimų skaičius padvigu
bėjo. Net prasidėjo anemijos epidemiją 
Be to, tie spinduliavimai ardo audinius, 
naikina kraujo raudonus ir baltus rutu
lėlius, plaukai nuo jų slenka. Vienu žo
džiu, radioaktyvūs spinduliavimai neša 
žmonėms mirtį.

Buvo manoma, kad radioaktyvūs spin
duliavimai gali turėti žmonėms ir biolo
ginės reikšmės, nes buvo pastebėta, kad 
radioaktyvių spindulių pagalba galima 
žemesnio laipsnio organizmuose sukelti 
pakitėjimų. Bet dabar, kai iš Hirošimds 
ir Nagasakio miesto gyventojų, išlikusių 
gyvais, gimę vaikai nėra kokios tai pa
baisos, bet natūralūs kūdikiai, nėra pa
mato tam spėliojimui pasitvirtinti, ir, rei
kia manyti, kad radioaktyvūs spindulia
vimai negalės išugdyti iš mūsų žmonių 
’’viršžmogių” rasės, kaip kai kurie lakios 
fantazijos žmonės laikė šį reikalą jau rea
liu reiškiniu.

1946 m. liepos mėn. pirmą dieną buVo 
padaryta generalinė repeticija su atomine 
bomba Ramiojo Vandenyno Bikini korali
niame salynėje. Šita bomba buvo tos pa
čios rūšies, kaip toji, kuri buvo ant Naga
saki išmesta. Buvo norima sužinoti be 
kitų dalykų dar ir kaip atominės bombos 
sprogimas paveiks į vandenį, nes vanduo 
turi didžiausią atsparumą^ ir nesileidžia 
suspaudžiamas; be to, sūriajame vendeny 
yra šiek tiek urano. Bomba buvo nusvies
ta į laivų junginį, susidedantį iš 73 įvai

Po atominės bombos sprogimo Hiroshimoj; tamsus plotas - ženklas, kas liko is žmogaus. / Ruins of Hiro
shima after the atom bomb explosion. The daitk; Spot indicates where a man stood.

t

raus dydžio laivų. Po jos sprogimo pakilo 
dviejų grybų pavidale dujų ir dūmų de
besis, kuris dar buvo matomas iš 320 ki
lometrų tolio. Šviesos, lydinčios griaus
mą, stiprumas buvo tris kartus didesnis, 
kaip Saulės šviesa. Trenksmas, palygin
ti, buvo nedidelis. Sukelto atominio ura
gano pėdsakai buvo galima jausti net 
300 kilometrų toly.

Bandymo rezultatai, kaip paduoda ko
respondentai, nebuvo tokie efektyvūs, 
kaip buvo manyta. Sala liko neišsprog
dinta, nei užpilta vandeniu. Palmės siū
bavo, kaip siūbavusios prieš bombos nu
metimą. Laivų liko nedaug nuskandin
ta. Kiek teko girdėti, kad dalis ožkų, ku
rios buvo patalpintos bandymams skir
tuose laivuose, neblogai jautėsi po ban
dymo. Vienu žodžiu, mums smulkmenos 
yra ne tiek įdomios, kad čia nagrinėtu- 
tume, tik turime pasakyti, kad nė žemė 
nesprogo, kaip kai kurie baiminosi prieš 
atominės bombos metimą, ir nė jūra ne
išgaravo, kaip kai kurie lakios vaizduo
tės žmonės pranašavo.

Žinoma, šitokie reiškiniai, kad atomi
niai ginklai pasirodė ne tokie baisūs, kaip 
kai kurie piliečiai, baimės apimti arba 
tendencijos pagauti, buvo atvaizdavę iš
vakarėse bandymo ant Bikini salos, ne
turi mus per daug džiuginti, kaip tą ban
dyme atstovaujantį valstybės, pagarsėju
sios atominių ginklų paslapčių išgavimu 
per savo agentus, vyrą, kuris, sužinojęs 
sprogimo rezultatus, suriko: ’’Tai ne
daug.” Pirma, kokie tenai bebūtų buvę 

rezultatai ant tos Bikini salos, 
ji atominė bomba yra baisus 

ginklas, o antra, tai yra pirmieji bandy
mai su tuo atominiu ginklu. Vaizdingu
mo deliai galime paimti tokį pavyzdį. Pa
lyginkime pirmąsias sukonstruotas pa
trankas su šių laikų galingomis patran
komis, tai apstulbti galime pamatę, koks 
milžiniškas progresas padarytas šioje sri
tyje.

Amerikiečių institucijos dar yra da
riusios po to bandymus su savo patobu
lintomis atominėmis bombomis, bet prie 
tų stebėjimų rezultatų jau nebuvo leista 
visuomenės atstovams prieiti. Jau girdisi, 
kad Anglija, Prancūzija ir Sovietų Rusi
ja yra padariusios progresą atominės

sprogimo 
vistik šit

Avelė, palikusi gyva po atominio bandymo Bikini. 
One of the wooly survivors of the Bikini atomic 

bomb explosion.

energijos gaminime. Bet reikia manyti, 
kad tų pastarųjų valstybių žinios apie 
atominės energijos gamybą pakol kas 
menkos, palyginti, ką toje srityje yra pa
siekusios Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Tiesa, spaudoje dažnai tenka nugirsti 
žinių, iš kurių susidaro vaizdas, jog So
vietų Rusija yra pasiekusi milžiniškų lai
mėjimų atominės energijos gamyboje, 
bet atrodo, kad tos žinios yra išpūstos ir 
turi daugiau propagandinio pobūdžio.

Paskutiniu laiku pasklido žinia, kad 
Amerikos tyrimo įstaigos yra sukonstra
vusios vandenilio arba hidrogeninę bom
bą. Šitos bombos pagrindinė medžiaga 
yra ne uranas, iš kurio ligi šiol buvo ga
minamos bombos, bet vandenilis. Ligi 
šiol atominė jėga buvo gaunama, atomus 
skaldant, o hidrogeninės bombos jėgą su
sidaro atomus jungiant. Vadinasi, vande
nilio atomai yra paverčiami komplikuo- 
tesniais (sudėtingesniais) atomais ir per 
tą procesą nesunaudotos dalys sudaro 
galingesnę sprogstamą jėgą.

Vandenilio bombos sprogimas turėtų 
panašų efektą, kaip ligšiolinės atominės 
bombos, tik, žinoma, tas efektas turėtų 
galingesnį pobūdį. Vadinasi, vandenilio 
bombos sprogimo metu susidarytų žy
miai aukštesnė temperatūra, slėgimas ir 
spinduliavimas, kaip ligšiolinės atominės 
bombos. Yra manoma, kad vandenilio 
sprogusios bombos jėga sunaikintų de
šimts, o gal ir šimtą kartų didesnį plotą, 
negu atominė bomba.

Ligšiolinės atominės bombos gali būti 
tik tam tikro nustatyto dydžio, nes ma
žesnės nesprogsta, o didesnės per anks
ti sprogsta. Atrodo, kad vandenilio bom
bos dydis galės būti neaprėžto didumo.

Reikia pažymėti, kad vandenilio bom
bos jėga negali būti panaudojama kitiems 
tikslams, kaip ardymui bei naikinimui.

Taigi, vienu žodžiu, kokia tenai bebūtų 
toji bomba, atominė ar vandenilio, ji yra 
baisus ginklas. Bet iš kitos pusės tas gink
las per daug gali mūsų ir negąsdinti. Juk 
praėjusiame pasauliniame kare kai ku
rios valstybės vartojo tam tikrais momen
tais visai sužvėrėjusius metodus, tačiau
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KAIP ĮSIKŪRĖ IR GYVENA

Ona Samsoiiaiie
Neretas dabar atvykusių tremtinių i 

Ameriką galvoja, kad vėl grįš į Lietuvą, 
kai tik tam susidarys sąlygos. Toks gal
vojimas parodo žmogaus prisirišimą sa
vo gimtajam kraštui ir vienas ir gražiau
sių patriotizmo bruožų, tačiau jis nėra 
būdingas tiktai dabartiniams tremtiniams 
Ir anksčiau į Ameriką atvykę lietuviai ne 
visi iš anksto turėjo tikslą čia pasilikti vi
sam laikui.

ONA SAMSONAITĖ iš karto nė min
ties neturėjo bet kada vykti i Ameriką. 
Šiam žygiui ją paskatino Ona Žukaitė 
(dabar Žičkienė), pas kurią ji Ramyga
los miestely mokėsi siūti. Ne be svyravi
mo ji sutiko su savo draugės pasiulymu 
vykti su ja pas jos brolį į Naująjį Pasaulį; 
pagaliau, ji galvojo, jog vyks ne visam 
laikui, bet kokiems trims metams ir per 
tą laiką kiek užsidirbusi po to grįš į Lie
tuvą ir čia galės geriau įsikurti. Tokiu 
būdu 1913 m. rugpiūčio mėn. jos abi pa
liko savo gimtąją Ramygalą, atvyko į 
Švėgšną ir, čia gavusios sienai pereiti 
leidimą, pasiekė Tilžę ir po to nusipirku- 
sios laivokartę, per Bremeną išplaukė į 
New Yorką. Vyko tiesiog į White Plain, 
N. Y., kur gyveno jos draugės broliai 
Anupras ir Vincas Žukai. Apsistojus pas 
juos, išbuvo dvi savaites. Žukai buvo jai 
labai malonūs, nieko neėmė už išlaikymą 
ir padėjo susirasti darbo, o O. Žukaitė ją 
globojo ir rūpinosi, kol O. Samsonaitė 
išvyko į Chicagą.

Pradžioj O. Samsonaitė gavo darbo 
siuvykloj Brooklyne, tačiau čia atlygini
mas buvo labai mažas ir todėl netrukus 
ji perėjo dirbti į ligoninę White Plain, 
kur išdirbo virš metų laiko. Po to dirbo 
privačioj šeimoj, o 1915 m. grįžo į Brook- 
lyną ir gavo darbo vyrų rūbų siuvykloj 
ir įstojo į siuvėjų uniją, nes ji padeda dar
bininkui užsitikrinti darbą ir gauti geres
nį atlyginimą.

dujų ir bakterijų karo vedimui nepanau
dojo, nors kiekviena jų turėjo pakanka
mai tų baisių gėrybių prisiganus. Vadi
nasi, jeigu valstybės vyrai negalės rasti 
bendros kalbos, ir įvyks karinis konflik
tas, tai dar nereiškia, kad turi būti nau-
dojami tame kare atominiai ginklai. Tie
sa, dažnai pasitaiko išgirsti, kad pasau
lis žus nuo atominių ginklų, jeigu neno
rės taikiai gyventi, bet nereikia pamirš
ti ir tai, kad panašiai buvo kalbama prieš 
šį Pasaulinį Karą apie dujų ir bakterijų 
baisumus.

Jeigu žmonija stengsis panaudoti ato
minę jėgą savo gerbūvio reikalams, o ne 
savo gerybių ir savęs naikinimui, tai ateis 
jai tokie laikai, kad civilizacija ir kul
tūra bus tokiame aukštyje, apie kurį šių 
laikų fantastų vaizdingumas neįstengia 
aprėpti. Žodžiu, nors ir ne tiesiog ta 
kryptimi slenkame, tačiau esame išvaka
rėse atominių jėgų vartojimo laikotarpio.

1916 m.,jos broliui kviečiant, atvyko į 
Cn.caga, kur taip pat gavo darbo siuvyk
loj, o 1920 m., siuvykai keliantis arčiau 
Cicero, ji persikėlė gyventi į Cicero, Ilk. 
Šioj siuvykloj O. Samsonaitė išdirbo iki 
1946 metų.

Gyvenimo Amerikoj pradžia, nežiū
rint Žukų globos, O. Samsonaitei buvo 
nelengva, tačiau ji mokėjo kovoti su sun
kenybėmis. Iš kitos pusės, Amerika jai 
patiko, nors pradžioj atrodė, kad Lietu
voj jai buvo lengviau gyventi. Todėl ir 
Lietuvon grįžimo mintis ilgą laiką buvo 
gyva. Bet karas (1914 m.) ir kitos aplin
kybės pamažu šį jos nusistatymą pakei
tė, ir ji apsisprendė Amerikoj nuolat pa
silikti. Nežiūrint to ji Lietuvos vis ilgė
josi ir norėjo ją bent aplankyti. Tam pa
galiau atsirado proga - 1936 m. vasarą 
ji su broliu bei buriu kitų lietuvių išvyko 
į Lietuvą. Aplankė savo tėviškę Ramyga
loj, paviešėjo Kaune, Palangoj ir kitose 
Lietuvos vietose. Lietuvos pažanga ir 
gyvenimas jai padarė didelį įspūdį. Taip 
nepastebint praslinko trys mėnesiai, ir 
ji grįžo į Ameriką. Lietuvoj nepasiliko, 
nes matė, kad iš savo sutaupų negalės 
pragyventi, o dirbti ir gyventi atrodė, 
kad jai geresnės sąlygos yra Amerikoj.

Grįžus į Cicero, toliau dirbo siuvykloj. 
1943 m. ji atvyko į Kaliforniją atostogų, ir 
čia jai labai patiko. Susidarius sąlygoms, 
1946 m. paliko Cicero ir atvyko į Los 
Angeles, Calif., kur taip pat gavo savo 
darbą siuvykloj, kurioj iki šiol tebedir
ba.

O. Samsonaitė yra jau seniai įsijungu
si į lietuvių draugijas; nuo 1925 m. pri
klauso Liet. Kat. Moterų Sąjungai, yra 
šv. Kazimiero Akademijos rėmėja ir Šv. 
Kazimiero vienuolijos amžina narė.

Ji buvo viena iš organizatorių Ramy
galos Aido Klubo Chicago j, kuris savo 
laiku padėjo Ramygalos pavasarininkų 
orkestrui įsigyti instrumentus ir nemažai 
parėmė Ramygalos bažnyčią.

O. Samsonaitė visada uoliai prisideda 
prie įvairių parengimų bei bankietų ruo
šimo. Gyvendama Cicero, ji atliekamu 
laiku daug yar padariusi rankdarbių pa-

ĮAMŽINKIME TREMTINIŲ ATVYKIMĄ I AMERIKĄ

Amerikos lietuviai, sudarydami darbo ir buto garantijas, davė galimybės 
dideliam lietuvių tremtinių skaičiui atvykti į šį kraštą ir tuo juos ištraukė iš skur
do bei nevilties, kurion jie buvo atsidūrę netekę savo tėvynės Lietuvos. Ši paglba 
yra tokia didelė, kad už ją negali būti atsidėkojama vien paprastu padėkos pareiš
kimu, — reikia, kad ji būtų įamžinta parodyti būsimoms kartoms, kiek geros šir
dies ir pasiaukojimo parodė mūsų broliai lietuviai Amerikoje. Tam tikslui ’’Lie
tuvių Dienos” siūlo tremtiniams nusifotografuoti su savo sponsoriais ir fotogra- 
jas su sponsorių bei temtinių pavardėmis, atvykimo laiku bei laivu įsikūrimo vieta 
prisiųsti ” Lietuvių Dienoms”, kurios jas pradės nuo sekančio numerio talpinti. 
Kadangi klišių padarymas brangiai atsieina, todėl yra prašoma kartu su fotogra
fija (atvirutės didumo) prisiųsti ir 4 dol. klišės padarymo išlaidoms padengti. 
Fotografijos redakcijoj turi būti gautos ne vėliau 15 d. to mėnesio, kurio numery 
norima, kad jos būtu patalpintos.

LIETUVIŲ DIENOS

Ona Samsonaitė / Miss Ann Samson

puošti bažnyčios altoriams.
O. Samsonaitė visada yra jautri Lietu

vos bei lietuvių reikalams. Ji gausiai au
kojo ir aukoja per įvairias rinkliavas ir 
yra pirkusi Lietuvos Laisvės bonus. Taip 
pat ji dideles sumas yra pasiuntusi į Lie
tuvą savo seserims pagerinti ūkiui. Savo 
lėšų ji nesigaili. Ji yra gausiai parėmusi 
ir Los Angeles lietuvių bažnyčią.

Tremtinių padėtį O. Samsonaitė gerai 
supranta ir nuoširdžiai jiems padeda, ne
sigailėdama nei lėšų, nei laiko.

Lietuvišką spaudą ji taip pat gausiai 
remia. Ji yra ir šio "Lietuvių Dienų” nu
merio garbės leidėja, paskyrusi šiam rei
kalui 100 dolerių.

a.b.
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Barakai, kuriuose gyvena lietuviai Anglijoj. / Lithuanian barracks in England 
Bal. Brazdžionio nuotr.

Kovoj uz Lietuva
ANKETA VISO PASAULIO LIETUVIAMS LIETUVYBĖS 

IŠLAIKYMO REIKALU

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir Vykdo
moji Taryba yra sudarę Lietuvybės Išlaikymo Tarnybą, ku
rios tikslas yra rūpintis lietuvybės išlaikymu visur ir sekti 
tos akcijos plėtotę. Tos akcijos prieky yra prel. M. Krupavi
čius, jau seniai metęs šūkį lietuvybės išlaikymą prilyginti 
Lietuvos laisvinimo kovai.

Pastaruoju laiku Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba į visus 
pasaulio lietuvius ir jų organizacijas lietuvybės išlaikymo 
reikalu išleido atsišaukimą - anketą. To atsišaukimo pradžio
je sakoma: ’’Organizuojant mūsų tautinių diasporų lietuvy
bės išlaikymą reikalingi bent apytikriai duomenys apie da
bartinę lietuvių padėti įvairiuose kraštuose.” Tam yra su
daryta anketa su daugeliu klausimu.

Atsišaukime kreipiamas dėmesys išaiškinti atvirus ir mas
kuotus Lietuvos priešus. Tuo reikalu atsišaukime sakoma: 
’’Kur klausiama apie organizacijų ar laikraščių kryptį, svar
bu nurodyti atviri ir maskuoti bolševikai ir tie, kurie kliu
do Lietuvos laisvinimo darbui.”

Lietuvis prie darbo Anglijoj. / A Lithuanian worker in England
Bal. Brazdžionio nuotr.

Anglijos lietuvis prie savo nupinty krepšiy. / A Lithuanian weaving baskets for 
English housewives. Bal. Brazdžionio nuotr.

SUGLAUSKIME EILES . . .
Vasario 16-sios proga Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas išleido atsišaukimą į visus lietuvius, kuriame tarp 
kitą ko rašoma: ’Atviru žvilgsniu stebėdami šiurpų žemės 
kamuolio žaidimą, mes regime nepriklausomos Lietuvos pri
sikėlimą ir tikime mūsų sugrįžimu. Mes žinome, kad Lietu
vos ateitį lemia pasaulio susidūrimas ir mūsų pačių pastan
gos. Todėl, apveikę sunkias įsikūrimo ir asmeninio gyveni
mo sąlygas, suveržkime tvirčiau tarpusavio ryšius. Mūsų 
nedraugų pastangos mūsų tautą nuo žemės veido nušluoti 
tebus sutiktos galingo visų pasaulio lietuvių pasiryžimo: 
Lietuvių Tauta mumyse gyva bus per amžius. Ir mes, nors 
per visą žemės rutulį išblaškyti, bet tautinės brolybės ryšiais 
į vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę susijungę, suda
rysime neįveikiamą lietuvybės tvirtovę ir mūsų šauksmas 
dėl okupanto Lietuvoje vykdomo mūsų brolių žudymo turės 
pasiekti galingųjų sąžines ir privers juos pakelti pagalbos 
ranką teisingumo, žmoniškumo ir savisaugos idealų vardan.”

LIETUVA PRIIMTA Į EUROPOS SĄJŪDĮ
Europos Sąjūdžio Tarptautinis Vykdomasis Komitetas 

atsiuntė tokio turinio telegramą Europos Sąjūdžio Lietuvos 
Tautiniam Komitetui, kuriam vadovauja min. V. Sidzikaus
kas ir prof. J. Brazaitis: ’’Turiu malonumą pranešti Tams
tai, kad Europos Sąjūdžio Tarptautinis Vykdamasis Komite
tas savo paskutiniame posėdyje, kuris įvyko sausio 20-21 d.d. 
Londone, suteikė savo pripažinimą Europos Sąjūdžio Lietu
vos Tautiniam Komitetui. Buvo nutarta taip pat duoti jū
sų organizacijai vieną vietą Europos Sąjūdžio Tarptautinėje 
Taryboje, ir viena vieta yra paskirta Vykdomajame Komite
te bendrai visoms Baltijos valstybėms — Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai.”

Šitas Lietuvos priėmimas į Europos Sąjūdį yra didelis 
laimėjimas Lietuvos laisvinimo byloje. Pažymėtina, kad Eu
ropos Sąjūdžio garbės pirmininkais yra Leonas Bliumas, W. 
Churchill, A. de Gasperi ir P. Henry Spaak.

ATKURIAMA LIETUVIŲ KALBOS DRAUGIJA
Nepriklausomoj Lietuvoj ir vėliau tremty veikusi Lie

tuvių Kalbos Draugija, yra atkuriama Amerikoje. Jos pa
grindinis tikslas yra gaivinti, palaikyti ir tobulinti lietuvių 
gimtąją kalbą visuose kraštuose, kur tik yra legalių sąlygų 
tokiai veiklai. Tiems tikslams siekti yra jungiami ne tik lie
tuvių kalbos mokslo žmonės, bet visi lietuviai, kurie brangi
na savo tėvų kalbą ir nori prisidėti prie jos gyvybės išlaiky
mo. Tokiu būdu norima Liet. Kalbos Draugijos veiklą iš
plėsti lietuvių masėse.
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Taip dirbame plušame
LAIŠKAS IŠ ANGLIJOS

Sunkios valandos ritasi mūsų gyvenime. Lietuvio širdis, 
kur ji bebūtų, nerimsta, o mintys vis sukasi apie Tėvynę.

Mūsų darbas ir elgesys gali Lietuvai padėti,bet gali ir 
pakenkti. Nei vienas blogas darbas negali būti paslėptas, 
o geras pamirštas.

Mus vis kilnoja ir maišo tarp kitų. Bendruomenėje sun
ku išsilaikyti. Asimiliacija neperšama, bet praktiškai vykdo
ma. Atsiranda ir lietuvių mišrių šeimų.

Rodoma iš Amerikos atsiųsta lietuviška filmą. Ji se
niesiems lietuviams sukelia daug džiaugsmo. Pabunda juose 
meilė Tėvynei. Gailisi, kad jų vaikai jau yra atitolę nuo lie
tuvybės.

Džiugu, kad Anglijoj tiek senesnieji lietuviai, tiek trem
tiniai turi gerą vardą svetimųjų akyse ir jį nori išlaikyti vi
sais atžvilgiais. Kiek sąlygos leidžia, yra dirbama. Veikia 
Anglijoj kelios šokių grupės, chorai, daromi susirinkimai 
bei šventės. Tremtiniai pasirodo darbštūs bei sąžiningi, ir 
todėl turi anglų pasitikėjimą. Jau gauna ir tinkamesnius dar
bus.

Buvo girdėti, kad planuojama pagaminti filmą iš lie
tuvių gyvenimo, bet ar tai bus padaryta priklauso nuo filmų 
bendrovės.

Lietuvių Sąjunga D. Britanijoj jau turi apie keturis 
tūkstančius narių. Savo namų įsigijimas Londone, kur su- 
s spiestų visos lietuvių centro įstaigos ir k., yra būtinas. To- 
k'e namai Sąjungos Tarybos nutarta pirkti, bet akcijų iki 
šiol tėra išplatinta tik už apie tris tūkstančius svarų.

Taip dirbame plušame ir laukiame tos dienos, kada 
išauš Tėvynei Laisvės rytas . . .

Bal. Brazdžionis

LietuviŲ taut, šokėję grupė Anglijoj. / A Lithuanian folk-dancing group in England 
Bal. Brazdžionio nuotr.

LIETUVIAI TELEVIZIJOS PROGRAMOJ
IŠ OMAHOS, NEBR., LIETUVIŲ GYVENIMO

Vasario 16 dieną Omahos lietuvių tremtinių choras da
lyvavo televizijos programoj. Sudainavo tris dainas. Chorui 
vadovauja M. Leškys. Šokių grupė pašoko du lietuviškus 
tautinius šokius. Šokėjams vadovauja M. Aukštuolis. Dai
nos ir šokiai labai patiko televizijos savininkams, ir jie už
kvietė lietuvius pasirodyti televizijoj ir ateity prie progos.

Vasario 19 d. didelis lietuvių būrys nuvyko į Memorial 
Park ir padėjo gyvų gėlių vainiką prie Nežinomo Kareivio 
kapo. Vietos laikraščiai nufotografavo ir įdėjo nuotraukas. 
(Žiūr. nuotrauką 22 psl.). Po to bažnyčioj įvyko pamaldos 
už Lietuvą. Įspūdingai giedojo choras. Po pietų mokyklos 
salėje įvyko Vasario 16-sios paminėjimas, į kurį atsilan
kė vietos arkivyskupas. Savo trumpame žody jis ragino lie
tuvius neprarasti vilties, nes teisybė vėliau ar anksčiau pa
ims viršų. Ta proga arkivyskupui buvo įteikta Aušros Vartų 
koplytėlė.

Meninėj daly buvo išpildyti šokiai ir dainos. V.

Lietuviai prie savo bažnyčios Londone. / Lithuanians attending services at their own 
church in London. Bal. Brazdžionio nuotr.

LOS ANGELES LIETUVIŲ DĖMESIUI

Per paskutinius kelis mėnesius Los Angeles lietuviy grupė rūpestingai 
darbuojasi lietuviy svetaines Įsigijimo reikalais. Tą vietos lietuviy grupę suda
ro lietuviu organizacijy atstovai, atskiri veikėjai ir tie, kurie supranta reikalą 
vietos lietuviy kolonijai turėti savo pastogę.

Šių metę kovo 4 d., šeštadienį, yra ruošiamas didelis pobūvis su progra
ma ir vakariene, kuris įvyks Od Felovvs Temple patalpose, 1828 Oak Str., Wa
shington Blvd, kampas. Svečiai bus sodinami už stalo 7 vai. vak. Bus padarytas 
pranešimas, kas iki šiol yra padaryta namy įsigijimo reikalu. Po to kalbės 
garbės konsulas dr. J. J. Bielskis, gen. St. Raštikis ir žurn. Br. Raila. Bus duota 
ir meniniŲ dalyku. Be to, lietuviška vakarienė.

Piniginiai pasižadėjimai namui įsigyt jau siekia dešimt tūkstančiy dol. 
Organizacijos ir atskiri asmens yra kviečiami būti pionieriais ir paremt 
lietuviy namo įsigijimą Los Angeles mieste A. N.

Lietuviai medžioja Anglijoj. / Lithuanians hunting in England 
Bal. Brazdžionio nuotr.
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CHICAGIETIS
RUZGYS
ISPANIJOJ

J. PABEDINSKAS

— Kai manęs paprašė dalyvauti 
olimpiadoje, kurioje turėjo 1938 m. 
rungtis lietuviai su amerikiečiais 
Lietuvoje, aš visai nenorėjau va
žiuoti, — pasakoja čikagietis Mi
kas RUZGYS, — tik kai mano moti
na ėmė labai prašyti, sutikau. Bet 
vėliau, kai pagyvenau Lietuvoje, 
man patiko ten taip, kad būčiau ir 
dabar tebegyvenęs prie Nemuno, jei 
ne rusai. Iš Lietuvos grįžau į Ame
riką, o kilus karui įstojau į US ka
riuomenę, kurioje išbuvau iki 1945 
metų, o po to likau Europoje, nes 
prancūzai paprašė kuriam laikui 
patreniruoti jų rinktinę. Taip išėjo, 
kad užtrukau ilgesnį laiką ir treni
ravau Prancūzijos, Belgijos bei Mo
naco valstybines rinktines, o dabar 
ruošiu Ispanijos krepšininkus Nicos 
turnyrui, po kurio paaiškės, kas va
žiuos į pasaulines krepšinio pirme
nybes, įvykstančias Buenos Aires.

Ruzgiui pasakojant įdomu klau
syti ne vien del to, kad jis dar prisi
mena daug lietuviškų posakių ir į 
savo kalbą įmaišo net priežodžių, 
bet ir del jo stiprios vaizduotės bei 
subegėjimo klausytoją įtikinti. ”Tu 
nepažįsti mano dviejų nephew Chi- 
cagoj. Jie slapta pasimokę skambin
ti piano, vieną dieną sėdo dvie
se ir keturiom rankom pradėjo 
skambinti visokius dalykus iš Bee- 
thoveno, - ir klausytojas nesuabe
jos, kad Miko abu sūnėnai užaugę 
pralenks Rubinšteiną. Kai kalba ei
na apie krepšinį, tai Ruzgys gale 
šnekos visada prieina išvados, kad 
nėra Europoje tokių krepšininkų, 
kokie buvo lietuviai per 1939 metų 
pirmenybių rungtynes. Kai kartą 
kalbėjome apie portorikietį cent
rą, kuris žaidžia dabar už Madridą, 
ir pastebėjau, kad jis turi puikią 
techniką, tai Ruzgys atsakė: ’’Ne
blogas, tai neblogas, bet trūksta 
kovingumo ir ištvermės. Paimk to
kį Puzinauską ar Baltrūną, kai žai
dė Kaune, tai jie po trijų iš eilės 
rungtynių visą vakarą galėjo šokti”

Mes žinome, kad lietuviai niekada neatsi
žadėjo savo laisvės ir taikos troškimo, ir nors 
juodos dienos eve-’tua'iai ga’i ušsi*ęsti i'q?i, 
bet jie savo nepriklausomybę vėl atgaus. Mes 
negalime užmiršti jų kovos ir kančių, nes jei 
viena tauta netenka savo laisvės, tai ir visų t'U- 
tų laisvė patenka į pavojų. Kol komunistinio 
agresoriaus jėgos bus sulaikytos, mes Jung
tinėse Valstybėse remsime ir drąsinsime de
mokratines jėgas Lietuvoje.

Sen. P. H. Douglas telegrama Chicagos lietu
viams 1950 m. vasario 16-sios proga.

- užbaigia svetimšalių įvertinimą 
Mikas. Neretai jis pažįstamą nuste
bina ir panašiu tvirtinimu: ’’Žinai, 
pavėlavau išloti dešimt tūkstančių 
pezečių”, liūdnu veidu įsitikinęs 
dėsto Ruzgys. ’’Būčiau vakar para
šęs į laikraštį, kad Airija laimės 
prieš Ispaniją 3:0, tai poryt turė
čiau banke pinigų.” Kitą rytą skai
tome, kad Ispanija sumušė Airiją 
4:1...

Kai Ruzgys treniruoja, tai savo 
ūgį truputį sulenkęs prieš kiekvie
ną pasuotę mostelėja pirštus lūpų 
link lyg paseilindamas ir staigiu 
judesiu užkerta koja kūno įsisiūba
vimą, o kamuolys nuo pirštų galų 
lekia tikslo link. ’’Vien į kojų laiky
seną pažiūrėjus galima pasakyti, 
kokios klasės čia yra žaidėjas,” gėrė
josi vienos sporto federacijos pir
mininkas. Tiek Prancūzijoj, tiek Is
panijoj Ruzgys iš pradžių turėjo aiš
kinti beveik ženklais, nes kalbos 
kaip reikiant nemokėjo. Tačiau šis 
trūkumas buvo nedidelė kliūtis. 
Mikas rankų ir kūno judesiais vis
ką taip gerai išreiškia, kad jam ne
reikėjo beveik ir vertėjo. Treniruo
damas, kartais del žaidėjų neakylu
mo, akimirkai jis lyg netenka kant
rybės, tačiau tuojau ir vėl nusišyp
so, tuo įsigydamas žiūrovų ir žai
dėjų nuoširdžių simpatijų. ” Es sim- 
patico Mr. Ruzgys a toda amplitud”
- tai tik viena pastaba iš kokių 30 
jam palankių straipsnių, parašytų 
apie jo treniruotes Ispanijos pro
vincijose ir pačiame Madride pra
ėjusią vasarą.

AA. Ruzgys

Skaidri 
lietuviškumo 
liepsnele

LIETUVIAI PENNSYLVANIJOS 
UNIVERSITETE

VYT. SEIRIJIS
Plačiame Philadelphijos, Pa., mieste 

yra savaranki didoka karalija - tai Penn- 
syvanijos Universitetas. Ši karalija, kurio
je labai lengva paklysti, gyvena savitu 
gyvenimu, ir laikas joje, atrodo, teka taip 
pat kita vaga. Jau artėjant prie jos, tram
vajuose, autobusuose ir gatvėse paste
bėsi daugumą jaunimo, vietoje priešpie
čių krepšelių nešino knygų pundais. įžen
gęs į universiteto rajoną, pajusi kitą pul
są, kaip visame mieste. Čia taip pat bė
gama ir skubama, taip pat veiduose rū
pesčiai, bet tie veidai ir rūpesčiai skaid
resni ir šviesesni. Žalio studento ir pagy
venusio profesoriaus veiduose spindi jau
nystė.

Šioje karalijoje užtiksi nedidelį namą 
su užrašu ” Slavistikos ir Baltistikos Sky
rius ”. Pravėręs duris, drąsiai prabilk lie
tuviškai. Tave pasitiks malonūs profeso
rių A. Seimo, V. Krėvės, A. Salio ar J. Pu- 
zino veidai. Jie negailės, sugaišę keletą 
minučių, kad su tavimi pakalbėtų ir supa
žindintų su savo darbu.

Baltistikos skyrius Pennsylvanijos Uni
versitete yra pati skaidriausioji lietuviš
kumo liepsnelė iš visų amerikiečių moks
lo įstaigų. Ją čia įžiebė 1938 m. atvykęs 
prof. A. Sennas, šveicaras, ilgą laiką dir
bęs Kaune Vytauto Didžiojo Universite
te ir nepaprastai daug darbo padėjęs li
tuanistikos tyrinėjimams. Jo dėka čia bu
vo pakviesti ir kiti trys profesoriai, jo 
pastangomis buvo leista šiame universite
te atidaryti atskirą Baltistikos studijoms 
skyrių.

Skyrius telpa atskirame nedideliame, 
bet švariame ir jaukiame namely. Kiek
vienas iš profesorių turi atskirus kabine
tus, erdvius ir patogius, naudojasi Čia pat 
esančia gausia, specialiai šiam skyriui 
skirta, biblioteka.

Baltistikos skyrius turi teisę suteikti 
visus mokslo laipsnius iki doktorato im
tinai. Iš čia jau yra išėjusi viena diserta
cija (R. Pearce ’Mėnesių vardai baltų 
kalbose), o šiuo metu yra rašoma antroji. 
Studentai gali klausyti lietuvių kalbos, 
lietuvių istorinės gramatikos, dialekto
logijos, senosios ir naujosios lietuvių li
teratūros, latvių ir prūsų kalbotyrinius 
kursus. Gaila tik, kad studentų susidomė
jimas nėra didelis — vos 5 klausytojai. 
Tarp jų viena lietuvaitė Ona Mickevi
čiūtė, nors pačiame universitete lietuvių 
kilmės studentų yra daugokai.

Be paskaitų skaitymo profesoriai daug 
laiko aukoja grynai mokslinami darbui. 
Prof. A. Sennas ruošia lietuvių kalbos 
istorinę gramatiką ir etimologinį žodyną, 
tyrinėjimo darbuose pagelbstint prof. J. 
Puzinui. Kartu su prof. A. Saliu teikia 
medžiagą lietuvių rašybinės kalbos žody-
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nui (Woerterbuch der litauischep 
Schriftsprache), leidžiamam Heidelber
ge, Vokietijoj, Carl Winter leidyklos. Pas 
prof. Salį kelios dėžės prikrautos tūks
tančių mažų lapelių, paruoštų antrajam 
tomui. Šis žodynas bus monumentalinis 
modernus veikalas, skirtas kalbotyros rei
kalams.

Jei užsuksite į milžinišką universiteto 
biblioteką, kurioje jau suspėta patalpinti 
gerokas skaičius ir lietuviškų leidinių, 
jų tarpe visi tremty pasirodžiusieji, ten 
sutiksite dr. Maciūną. Jis kruopščiai kni
sasi tarp tūkstančių tomų, tik retkarčiais 
turėdamas laiko atsilankyti pas savo kole
gas Baltistikos skyriuje.

Ši lietuviškoji liepsnelė kaskart plečiasi 
ir, reikia tikėtis, laikui bėgant stipriai įsi
liepsnos. Čia ypatinga pagarba tenka 
prof. A. Seimui, kuris taip nuoširdžiai rū
pinasi pamiltos kalbos reikalais. Manyki
me, kad lietuviškoji Amerikos visuomenė 
juos šiame darbe parems bent savo pri
tarimu ir susidomėjimu.

LIETUVOS DIENA IR DAYTONE
Pirmą kartą nuo lietuvių kolonijos gy

vavimo pradžios miesto burmistras Va
sario 16-ją paskelbė Lietuvos Diena. Ma
žai lietuvių kolonijai tai sudarė nemažai 
džiaugsmo. Lietuvos Dienos Daytone 
paskelbimo reikalu pas vietos burmis
trą buvo nuvykusi lietuvių delegacija, 
kurią sudarė Pr. Gudelis, Pr. Ambrazai
tis, L. Ražanskas, kun. V. Katarskis, dr. 
V. Viliamas ir gyd. J. Gineitienė. Ta pro
ga burmistrui buvo įteikta kukli dova
nėlė - A. Šapokos ” Lithuania through 
the Ages” ir lietuviškų raštų juostą.

— Šv. Kazimiero šventės paminėjimą 
visai kolonijai rengia vyčių kuopa kovo 
5 d. Programoje numatyta dr. V. Vilia
mo paskaita, o meninėje dalyje išpildys

Griauzdė, Atkočaitis ir Tamuiionis atlieka pikniko programą Nashua, New Hampshire. / Nashua, New 
Hampshire, Lithuanian musicians playing at a picnic. K. Daugėlos nuotr.

Vasario 16-ji
Los Angeles mieste ir jo apylinkėse 

gyvenantieji lietuviai minėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 32 metų 
sukaktį net dvi dienas - vasario 18 ir 19 
diena, c

Vasario 18 d. vakare į gražias Patriotic 
Hall patalpas prisirinko tiek daug tautie
čių, kiek iki šiol dar niekad ir niekur ne
buvo jų prisirinkę. Gėlėmis ir žalumy
nais papuoštos scenos centre dominavo 
Lietuvos Vytis.

Iškilmingą Vasario 16 d. paminėjimo 
aktą pradėjo Los Angeles ALT pirm. St. 
Raštikis. Pasidžiaugęs tokiu gausiu tau
tiečių atsilankymu, jis pabrėžė, kad tau
tos nelaimėje švęsdami jos laisvės šven
tę negalime džiaugtis ir todėl šis pami
nėjimas bus be linksmų dainų, muzikos 
ir vaišių. Į garbės prezidiumą buvo pa- 

religinės muzikos dalykų B. Pakšto vy
rai ir bažnytinis choras.

Pavasarį vyčių kuopa numačiusi pa
statyti prie bažnyčios lietuvišką kryžių 
lietuvių motinų atminčiai.

— Lietuvių svetainės fondas, kuriame 
dabar yra per 7 000 dol., per keletą me
tų nebebuvo kaip ir didinamas. Pasku
tiniu laiku šis reikalas buvo išjudintas. 
Lietuviškos organizacijos ir dauguma pa
vienių asmenų yra pasišovę šį fondą pa
remti aukomis, didinti, nes parapijos 
svetainė įvairiems parengimams yra per 
maža ir tam tikslui nepritaikinta. Kolo
nijos nariai tikisi po metų dviejų turėti 
puikia svetaine - lietuviu narna.

L. R.

Los Angeles
kviesta Lietuvos garbės konsulas dr. J. 
Bielskis, liet, parapijos kleb. kun. J. Ku
činskas, lietuvių bičiulis prof. dr. Dean 
E. McHenry, sena Amerikos lietuvių vei
kėja p. Lūžienė, Lietuvos kūrėjų-savano- 
r.ų atstovas av. pulk. Šešplaukis, buv. pol. 
kal nių atstovė E. M. Raštikienė, lietuvių 
tremtinių bičiulis Cliff C. Malsie ir tos 
dienos kalbėtojai adv. St. Paltus ir žurn.
V. Trumpa.

Iškilmingam aktui vadovavo St. Rašti
kis.

Įnešus Lietuvos ir JAV vėliavas ir su
giedojus Lietuvos bei JAV himnus, atsi- 
stojimu buvo pagerbta kenčianti ir kovo
janti lietuvių tauta.

Kalbas pasakė dr. Bielskis, prof. dr. 
McHenry, Mr. Malsie, žurn. V. Trumpa 
ir adv. St. Paltus. Lietuvių visuomenei 
gerai žinomas Los Angeles universiteto 
politinių mokslų profesorius, D.L.K. Ge
dimino ordino kavalierius dr. Malbone
W. Graham, dėl nesveikatos negalėjęs 
atvykti, atsiuntė laišką su labai maloniais 
sveikinimais.

Vienu balsu buvo priimta rezoliucija, 
kuri bus pasiųsta prez. Trumanui, užs. 
reik. min. Achesonui ir k. Taip pat buvo 
priimti sveikinimai Amerikos Lietuvių 
Tarybai, Vyriausiam Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetui ir Lietuvos ministeriui 
Amerikoje P. Žadeikiui.

Koncertinėje daly labai gražiai pasi
rodė solistė Helen Bartush-Swaggart, 
solistas VI. Baltrušaitis, L. Zaikienės ve
dama liet. taut, šokių grupė ir A. Skridu
lio vadovaujamas šv. Kazimiero parapi
jos choras bei jauna deklamatorė Mitkutė 
jautriai padeklamavusi savo mamytės 
Mickaitės - Mitkienės parašytus du pa
triotinius eilėraščius.

Per šias iškilmes surinkta Lietuvos va
davimo reikalams apie 400 dol.

Minėjimą surengė Los Angeles ALT 
skyrius, ypač daug tam pasidarbavo tvar
komoji komisija - Aftukienė, Arčis ir Kiri- 
lauskas.

Vasario 19 d. buvo religinis Vasario 
16-ios paminėjimas lietuvių kat. bažny
čioje. Iškilmingas pamaldas atlaikė kleb. 
kun. Kučinskas, gražų pamokslą pasakė 
kun. L. Jankus. Per pamaldas giedojo 
solistai F. Korsak ir V. Baltrušaitis bei 
A. Skridulio vedamas parapijos choras.

KULTŪROS IR LABDAROS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Vasario 19 d. pas S. Jocius įvyko Kul
tūros ir Labdaros Klubo susirinkimas, 
kuriame naujoji valdyba perėmė parei
gas. Klubo pirmininke paliko M. Aftukie
nė. Buvo svarstyta prof. M. Biržiškos su
tikimo bei priėmimo klausimas. Valdyba 
įgaliota susisiekti su kitomis draugijomis 
ir sudaryti komitetą. Nutarta Vasario 16 
dienos proga paaukoti ALT-bai 10 dol.

Po susirinkimo p. Jociai narius skaniai 
pavaišino. P. ATKO
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Parapija be jokiu skolų Mlfl RB JA
LOS ANGELES ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KRONIKA

— Los Angeles Arkivyskupo įsakymu 
kun. L. Jankus laikinai perkeltas į šv. 
Rrigitos parapiją Los Angeles mieste.

— M. Slenienė turėjo labai sunkią vidu
rių operaciją. Ligonė laimingai viską nu
galėjo ir dabar beveik visai pasveikusi. 
M. Slenienė yra didelė lietuvių parapijos 
rėmėja. Jos pasveikimu džiaugiasi vyras 
dukrelė ir visi parapijos žmonės.

— Sausio 22 d. mūsų bažnyčioje pa
krikštyta dr. C. ir L. Diksų duktė Johana. 
Krikšto tėvais buvo Adomas ir Marija 
Diksai, daktaro tėveliai.

— Vasario 12 d. įvyko visų katalikiškų 
organizacijų valdybų ir jų narių susirin
kimas. Išrinkta nauja 1950 metams Fede
racijos Valdyba, kurią sudaro pirm. V. 
Kazlauskas, vicepirm. Pr. Žukauskas, 
sekr. L Truskauskaitė, ižd. P. Barkauskas, 
nariai St. Deringis ir J. Vitėnas.

— Parapijos choras, kuriam vadovauja 
Ant. Skridulis, dalyvavo dviejuose paren
gimuose: sausio 29 d. ’’Lietuvių Dienų” 
spaudos baliuje ir vasario 18 d. Nepri
klausomybės minėjime.

— Vasario 19 d. mūsų bažnyčioje buvo 
specialios pamaldos Vasario 16 dienos 
proga. Žmonių prisirinko pilna bažnyčia. 
Gražų pamokslą pasakė kun. L. Jankus. 
Pamaldų metu gražiai giedojo choras. 
Solistas Vladas Baltrušaitis pagiedojo 
’’Kai skausmas tau širdį”, savo galingu 
balsu didingai nuteikdamas pamaldų da
lyvius. Solistė Florence Korsak puikiai at
liko ” Avė Maria”. Pamaldos visiems labai 
patiko. Tai buvo tikra dvasinė puota. Pa
maldose dalyvavo ir kun. kan. Stepona
vičius, atvykęs iš Chicagos.

— Mūsų bažnyčios statybos fondą gau
siai parėmė Pranas ir Ona Bartkai, pa
aukodami 200 dol., o Austachija Jencie- 
nė paaukojo 100 dol. Tai didelė parama 
besikuriančiai mūsų parapijai. Didelis ir 
nuoširdus ačiū. Mūsų dažnos maldos už 
juos!

— Mūsų parapija, vykdydama savo vy
resnybės įsakymą, užmokėjo visą skolą 
bankui, kuri siekė 17.00 dol. Dabar para
pija jokių skolų nebeturi. Šv. Kazimiero 
šventės proga bus sudeginti parapijos 
’’morgyčiai”.

— Vasario 8 d. parapijos komiteto de

Los Angeles lietuviu parapijos

SV. KAZIMIERO ŠVENTES MINĖJIMO TVARKA
Minėjimas Įvyksta kovo 5 d. parapijos patalpose, 2704 St. George St.

Informacijų reikalais skambinti OL. 4660
9:00 vai. Pirmoji vaikučių Komunija
9:30 vai. Šv. Mišios Prano ir Elzbietos Morkų 50 metų moterystės jubiliejaus 

proga.
10:45 vai. J. E. Los Angeles Vyskupo T. Manning pasitikimas ir iškilminga 

Suma.
3:00 vai. parapijos bankietas.
3:00 vai. koncertas, dalyvaujant solistams ir parapijos chorui; po to laimėjimai.

legacija buvo nuvykusi pas Los Angeles 
Arkivyskupą pasitarti naujosios bažny
čios statybos reikalu. Delegacijoj daly
vavo Pr. Žukauskas, adv. J. Peters ir alv. 
St. Paltus. Arkivyskupas delegaciją ma
loniai priėmė ir davė leidimą statyti baž
nyčią; ta.p pat patvirtino iki 20.000 dol. 
paskolą su 2M% ir pažadėjo visokią savo 
paramą, reikalaudamas tiktai, kad para
pija, prieš -pradėdama statybą, dar su
keltų grynais arba pažadais apie 10.003 
dol. Atrodo, kad parapijos žmonės tai 
įstengs padaryti ir galimas dalykas, kad 
netrukus bus pradėta statyba. Šv. Kazi
miero šventės proga bus paskelbtas ant
rasis vajus.

— Vacius Prižgintas, neseniai atvykęs 
iš tremties, uoliai platina knygas ir laik
raščius, tuo atlikdamas be galo didelės 
vertės darbą. Visi šiuo knygnešio darbu 
yra patenkinti.

— Šiais metais sueina lygiai 10 metų, 
kai Los Angeles a.a. prel. Maciejausko 
dėka buvo įkurtas parapijos choras. Prie 
jo įkūrimo daug prisidėjo Br. Starkienė, 
kuri buvo ir pirmoji chorvedė. Tai su
kakčiai atžymėti balandžio 16 d., per At
velykį, choras rengia didelį parengimą. 
Smulkiau bus pranešta vėliau.

— Kovo 5 d. parapija turės dideles iš
kilmes - šv. Kaz. micro šventę, kurioje su
tiko dalyvauti ir J. E. Los Angeles vysk. 
T. Manning, D. D. Jis į mūsų bažnyčią 
atvyks 10:45 vai. Taip pat bus vaikučių 
pirmoji komunija, iškilmingos pamaldos, 
uolių parapijos rėmėjų Prano ir Elzbie
tos Morkų 50 metų moterystės jubiliejaus 
minėjimas, bankietas, loterija ir puikus 
koncertas, kuriame dalyvaus solistė Flo
rence Korsak, solistas Vladas Baltrušai
tis, parapijos choras ir k. Paskaitą apie 
šv. Kazimierą skaitys teis. A. Dabšys. 
Laukiama daug svečių. Visi kviečiami da
lyvauti. Visos iškilmės vyks parapijos pa
talpose, 2704 St. George St.

— Rekolekcijos mūsų parapijoj numa
tomos kovo 31 bei balandžio 1 ir 2 dieno
mis. Yra pakviestas misionierius tėvas 
Stanislovas Vaičiulis, Madera, Calif.

— Prie parapijos choro yra organizuo
jamas vyrų oktetas, kuriam vadovaus sol. 
VI. Baltrušaitis ir A. Skridulis.

— AAARY DRIZNIS, Ansonia, Conn., sausio mėn. 
viešėjo pas savo dukterį Mrs. Nellie Enright, Burbank, 
Calif.

— KUN. J. RIAUBA, Custer, Mich., buvo pirmasis, 
kuris ušsisakė "Lietuviy Dienas". Sveikiname.

— ALEX STURMAS, Chicago, III., vasario mėn. 
atostogavo Kalifornijoj.

— PETRAS MAŽUTIS, Los Angeles, Calif., po sun
kios ligos mirė.

— JUOZAS W. SVITERIS, New York, N.Y., dabar 
lankosi Kalifornijoj. Planuoja čia apsigyventi.

— V. PETRIKIS, Del Mar, Calif., kasmet atvyksta 
į Los Angeles lietuviy Vasario 16-sios paminėjimus. 
Šiemet jis atsivežė ir neseniai iš Europos atvykusį 
Vincą Karaliy su dukterimi.

— HERALD & FLORENCE PRUE, Los Angeles, Ca
lif., šiemet savo atostogas praleido Chicagoj, kur ap
lankė gimines ir draugus.

— JUOZAS LAPINSKAS, Chicago, III., atostogavo 
Los Angeles, Calif. Buvo sustojęs pas seserį ir švoge- 
rį Žukauskus.

— ANTANAS IR STELLA ANDREWS, savininkai 
didelės "hardware" krautuvės Melrose Park, III., da
bar atostogauja Kalifornijoj.

— SALOMĖJA PETRAUSKIENĖ, Seattle, Wash, vi
zitavo savo seserį ir švogerį Juozą Petrauską Los An
geles, Calif. Viešnia sako, kad Seattle mieste gyvena 
virš 200 lietuviy ir turi vieną draugiją.

— FRANK BALSER, pardavęs savo nuosavybę Hot 
Springs, atvyko apsigyventi į Kaliforniją.

— MRS. ANNA CHESTNOVITCH, Kingston, Pa., 
aplankė Kalifornijoj sūny George ir dukterį Ursula 
Kosenski.

— ANTANAS STAKNYS, New Jersey, aplankė sa
vo brolį dr. V. Stack, MD, Pasadena, Calif, ir sūny 
Vincą Staknį, Los Angeles, Calif., A. Staknys turi 13 
vaiky, iš kuriy dar dvi dukterys yra likusios Lietuvoj.

— SIMOKAI, Collinsville, III., atostogaudami vie
šėjo pas dukteris Jeanne Long, Taxas, ir Della Fran
ciscan, Calif.

— STASYS ir IZABELĖ ATKOČIŪNAI, Detroit, Mich., 
sausio mėn. atostogavo Los Angeles, Calif.

— KASIMIR C. MICUTA, Oregon, aplankęs savo 
ginimaičius, neseniai atvykusius iš Europos, Stasį ir 
Uršulę Pšibiiskius, dabar gyvenančius Los Angeles, 
Calif., nupirko jiems namą. Tai gražus pavyzdys, kaip 
padedama tremtiniams įsikurti.

— KAROLIS ir META LIDUMS, neseniai atvykę iš 
Europos, apsigyveno pas savo tetą M. Šereikienę, 
Los Angeles, Calif. Kartu su jais atvyko ir J. Dovenis, 
Mėtos Lidums brolis.

— MISS DOROTHY BOIK, Los Angeles Times tar
nautoja, buvo išvykusi atostogy į Acapulca, Mexico.

— HELEN ir LORETTA RUMŠAITĖS, Waukegan, ILL., 
atostogavo Los Angeles, Calif., ir aplankė savo senus 
pažįstamus Tamulynus ir kitus draugus.

— B. PAKŠTAS, Dayton, Ohio, žinomos kapelos 
vadovas, dirba vienoje Daytono skalbykloje. Kvie
čiamas Chicagon į G. Veličkos ir muz. A. Kučiūno 
organizuojamą ansamblį.

— PR. GUDELIS, Dayton, Ohio, pirmasis Daytone 
uzsiprenuravęs "Lietuviu Dienas", lietuviy veikėjas, 
jau 24 metai dirba miesto tramvajy kompanijos įstai
goje.

— J. KLEVINSKAS, 1263 N. Mariposa, Hollywood, 
Calif., mire vasario 24 d. Jis buvo nuoširdus spau
dos rėmėjas. Reiškiame gilios užuojautos jo žmonai 
ir giminėms.

— BILL KORSAK, Los Angeles, Calif., tėvelis žino
mos solistės Florence Korsak, buvo nusilaužęs koją. 
Dabar jau yar baigia pasveikti.

— Mr. & Mrs. LEO SCHULTZ, Altadena, Calif., va
sario 22 d. suruošė "Naujieny" red. K. Augustui 
ir jo draugams pietus, kuriose dalyvavo Šturmai, Kut- 
kienė, Šilimai, Skiriai ir k.

— Dr. R. GINEITIS dirba vienoje Daytono ligoninėj. 
Jo žmona, danty gydytoja, dirba prie vieno dantisto 
kaip asistentė.

Dr. VL. VILIAMAS dirba Daytono geležies liejyk
loje. Žada sukti Chicagon, nes čia nepavyksta pado
riau įsikurti.

— ANDR. MIRONAS, buv. tremty Tautinio An
samblio administratorius, dirba Daytono skalbykloj 
ir yra B. Pakšto kapelos dalyvis, o atliekamu laiku 
padeda paruošti įvairiems parengimams programas.

— Kun. V. KATARSKIS, Daytono lietuviy šv. Kry
žiaus vikaras, vis užimtas tremtiniy įsikūrimo reikalais.

— Mr. J. BUDRIK ir GRINIENĖ, Chicago, III., atos
togavo Kaliforni oj. J. Budrik turi Chicagoj dvi baldu 
krautuves ir leidžia lietuviškas radio programas. Mrs. 
J. Budrik turi savo auksiniy daikty krautuvę
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Era Of Small Nations Not Past
The celebration of the anniversary of 

the declaration of Lithuanian Indepen
dence is inevitaby, for all those acquaint
ed with Lithuania, an occasion for re
membrance and for sadness. Together 
with the inspiriting memory of those 
members of the Lithuanian Taryba who 
wrenched the country loose from the 
debris of a collapsing Russian Empire, 
with its hated legacy of oppression and 
denationalization there has also been, for 
neary a decade, the other memory of con
quest in 1940, which had any circum
stance, however slight, altered the ar
rangement, could as well have been ef
fected by Germany as by Russia. Indeed 
it is now indisputably clear that first 
arrangements between the Fuhrer of the 
Third Reich and the leading figure in the 
USSR would have consigned Lithuania 
to the occupancy of the same tomb as 
Poland, and with no hope of better treat
ment.

In 1940 some voices were raised, in 
various parts of the earth, asking Why? 
As though the disappearance of the Lith
uanian Republic from the map were the 
fault of some particular Lithuanian, or 
some group, instead of stemming from 
the fact that Lithuania lay across the 
path of two rival and contrarient imper
ialisms. That question in these days is no 
longer asked. History has answered it 
with a crushing finality.

In the years that followed there have 
been different interpretations: One that 
I am sure is familiar to you is based on

by MALBONE W. GRAHAM

the proposition that the day of the small 
nation is permanently past, and that 
there is no place for small states in the 
world of the future. No more insidious 
idea has ever been served up to the 
territorially large democracies than this. 
Granted that in the machine age the 
complete economic self-sufficiency of 
small states becomes a manifest impos
sibility, that fact does not preclude their 
association in broad economic unions like 
BENELUX, without destroying, root and 
branch, their historic individuality. In
deed, one can almost say that the inevi
tability of some such sort of union be
tween Estonia, Latvia and Lithuania was 
exactly what their great neighbors, on 
both East and West, ruthlessly opposed, 
because it would demonstrate for all time 
the viability of these small, but by no 
means negligible, states.

It is not my province to deal in futures 
when speaking of the Baltic States. I do 
not come forward with any magic formu
la for their restoration. But of some things 
we may be profoundly sure: If there is 
ever in our lifetimes a reordering of East
ern Europe, it can never go back to 
where it stood before 1940. History is on 
the march and does not stop. Leaving 
aside all the old issues of diplomacy and 
internal politics as we knew them, it 
seems clear to me that, in any such re
ordering, the Baltic Republics will want, 
by virtue of their common tragedy, to 
walk as one, to pursue a common poli
tical and economic pattern. After the 

bitterness of contemporary experience 
there will be no opportunity for the re
newal of old quarrels, or the factionalism, 
which hampered the growth of demo
cratic institutions. Along with the chas
tening of the spirit, we may expect a new 
and wholesome solidarity, an enlarged 
sense of togetherness, born of a common 
suffering.

Liberation would mean the need for 
very far reaching changes in the way of 
daily life. Everywhere in the world, dur
ing the last thirty years, there has been 
mechanization of agriculture, with vastly 
increased output, and also with a vast 
need of new chemical industries. What 
price liberation without trained archi
tects, agronomists, sanitary engineers, a 
whole horde of technicians, and a vast 
new crop of doctors, nurses, public health 
personnel, etc.? The friends of the Lithu
anian people must be in the never-to-be- 
forgotten words of Abraham Lincoln pre
pared ”to bind up the wounds of the na
tion.” This is a task to which a whole 
rising generation of Lithuanians and 
Americans of Lithuanian extraction can 
well afford to devote themselves. If li
beration comes in their lifetime, they will 
be ready to give aid and succour to the 
homeland of their origin; if it does not, 
at least the same talents will be found of 
great usefulness in the rebuilding of our 
war-torn world, in its many parts.

These critical years are, in many parts 
of the world, a period of waiting, of the 
necessity of geing brave, of holding on,

Vytautas the Great defeats the Teutonic Order at the Battle of Žalgiris (Grunwald) in 1410. • Painting by Mateika. / Žalgirio mūšis 1410 m. Dail. Mateikos piešinys.
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Dr. Graham
Dr. Malbone W. Graham is a professor 

of political science at the Los Angeles 
campus of the University of California. 
Born in Bogota, Columbia, he took his 
BA, MA, and Ph. D. degrees at the same 
University; the latter in 1921.

Dr. Graham is a widely known special
ist on South American and Central 
European affairs. His articles on the 

of looking forward rather than back; 
neither historically nor culturally need 
it be a period of masterly inactivity. In
deed, if only there is foresight, calm, con
templative preparation to meet what
ever future is destined to challenge this 
and the next generation, we will not be 
weighed in the balances of history and 
found wanting. It is in this very special 
sense of collective responsibility for the 
future, even at a time when there is little 
to be done immediately, that we can pay 
tribute to the brave men of the Lietuvos 
Taryba who did not hesitate to plan for 
their country an independent future, 
when they could not ’’see the distant 
scene.” The one step of the moment was 
all that was essential. May we not fail 
to learn the lesson they have taught.

Lithuanian dolls in national dress / Lietuviškos lėlės

SPOKESMAN FOR
LITHUANIAN AFFAIRS

Baltic States have appeared in the ’’En
cyclopedia of Social Sciences” and in the 
’’Foreign Policy Reports”. He is also the 
author of several books: New Govern
ments of Eastern Europe (1927), The 
Diplomatic Recognition of the Border 
States (in three parts: (1) Finland, (2) 
Estonia, (3) Latvia; a fourth, on Lithua
nia, is to be published soon), and In 
Quest of a Law of Recognition, a work 
dealing with international law.

In 1938 Dr. Graham visited Lithuania 
to study at first-hand Lithuanian politi
cal insitutions. With the cooperation of 
the Ministry of Foreign Affairs, he made 
copies of important documents concern
ing the founding of the Lithuanian Re
public and its recognition by other gov
ernments. These copies are particularly 
valuable now since the original docu
ments have been confiscated by the So
viet Union.

For his outstanding contributions to 
an understanding of Lithuania, her peo
ple, and her problems Dr. Graham was 
presented with the Order of Gediminas 
in 1939. A similar decoration was accord
ed him by Finland.

Dr. Graham has been a sincere friend 
of the Lithuanian public for many years.

Dr. Malbone W. Graham

Los Angeles Lithuanians in particular 
remember him for his participation in 
Lithuanian observances. This article 
was written by Dr. Graham on the occa
sion of Lithuanian Independence Day.

GENERAL KOSCIUSZKO - A NATIVE 

OF LITHUANIA

’’Know all men by these presents that 
I Thaedo Kosciuszko formerly an officer 
of the United States of America in their 
Revolutionary War against Great Britain, 
and a native of Lithuania in Poland. . . ” 
Such is the opening statement of General 
Kosciuszko’s will of 1806, which he made 
in Paris. It is significant document in that 
it establishes the General as ”a native of 
Lithuania” residing in Poland.

A close friend of Thomas Jefferson and 
Benjamin Franklin, Kosciuszko distin
guished himself in the Revolutionary 
War, rising from Colonel to the rank of 
Brigadier General. He was a great huma
nitarian and preceded President Abra
ham Lincoln by about sixty-five years in 
taking steps to abolish slavery both in 
this country and in Europe. He is re
membered today as the Lithuanian 
founder of West Point Military Academy.

A circular letter released by the Sup
reme Committee for the Liberation of 
Lithuania in exile on the occasion of Li
thuanian Independence Day, bids Lith
uanians everywhere to take heart and 
meet in the spirit of brotherhood, re
membering the unfortunate fate of Lith
uania and the thousands of her men and 
women who laid down their lives in her 
behalf. Lithuania shall not perish. Lith
uania shall not perish while her people 
live in the hope of liberation, united in a 
common bond against the totalitarian 
legions seeking to destroy her.
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Lithuanian
Independence Day

On February 16 Lithuanians the world over join in cere
monies commemmoratmg the Lithuanian Declaration of In
dependence, signed on February 16, 191o. This date is as sig
nificant to Lithuanians as the Fourth of July is to Americans.

But the Lithuanian Nation is not as fortunate as America 
in having her freedom and independence. Lithuania is now in 
the hands of the Soviet Union and has been since 1940. During 
that span of time the Soviets have overrun, depopulated, ana 
annexed Lithuania and her neighbors, Latvia and Estonia. The 
land has been laid waste, hundreds of thousands of citizens 
deported to Siberian concentration camps, and untold otn^ia 
imprisoned and executed as ’’enemies of the people”. Th s is 
the kind of barbarous oppression that Lithuania is undergoing 
today. These are the benefits of Stalin’s Communism.

American statesmen hope to combat Communism with talk, 
not realizing that Communism never gained a foot of land or a 
single adherent without the business end of a gun. No country 
wants Communism. No country is block-headed enough to 
exchange freedom for Bolshevik thraldom, to give up its own 
native history and tradition for a foreign pauper’s government 
that recognizes no God, that debauches human rights, that 
wages continual war. Yet many countries have fallen victim to 
Communism. They have fallen into Communist hands because 
of outright aggression and sneaking infiltration, not because 
the citizens of those countries ever expressed a desire to unite 
with the Communists. To cover up their dirty work the Com
munists stage phony elections in the territories they occupy, 
to prove to the world that such-and-such a people voted ’’ninety 
-nine per cent” for incorporation into the Soviet Union.

The case of Lithuania and the other Baltic States is just such 
an example of Communist armed might and treachery in action 
In 1940 the Communists suddenly debouched into the Baltic 
area, coming as emisaries of peace. But at the same time they 
made a deal with Hitler to split Poland and take the Baltic 
States. As protectors they forcibly incorporated Lithuania into 
the Soviet Union. As defenders of freedom they sacked the 
wealth and murdered countless people, shipping the residue to 
Siberia in closed cattle cars. These are the benefits of Russian 
Communism - systematic annihilation of entire peoples and 
total absorption of their countries.

It is with these atrocities in mind that the dispossessed 
and stricken people of Lithuania meet to celebrate their In
dependence Day. They do this knowing that their country is 
gone and that their people are suffering virtual extermination. 
They still have the strength to believe that one day things will 
be different, that the United States will eventually help a 
bleeding, forgotten people.

By MILTON STARK

A Lithuanian Girl. / Lietuvaitė

”, . . . Until the forces of the Communist aggressor can be beaten 
back we in the United States will continue aid and encourage the 
democratic forces in Lithuania. In addition we shall welcome with 
open arms the thousands of displaced persons who will continue 
to come from that oppressed country. My warmest greetings to 
you on this occasion. May you continue with increasing success 
your noble fight in behalf of your unfortunate countrymen.”

Paul H. DOUGLAS, United States Senator from Illinois - 
telegram to the American Lithuanian Council in Chicago, Febr. 
21, 1950.

Forward to battle for our country! for our precious Lithuanian homeland! Honor to our fathers who fought for her, 
honor to those who fight for her still! Strengthen us, great God, against the fierce aggressor.

For our beloved land, for her ancient heroes’ graves, for the heritage of her great name, that will span the world in fame, 
- bless, God Almighty, Lithuania’s just pains.

Then forward, men, for our country! for our precious Lithuanian homeland! Our fathers fathers defended her, their 
sons shall fight for her, too! Strengthen us, great God, against the fierce aggressor!

Where the old city of Gediminas stands, where the broad Nemunas runs, where the enemy our standard knows - 
Who’ll dare fall upon those lands? Bless us, God Almighty, to stay the fatal storm.

MAIRONIS
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Supreme Committee for the Liberation of Lithuania President M. Krupa
vičius (right) and Lithuanian Minister Balutis (left) on the occasion of the 
latter's 70th birthday in London. / Lietuvos ministeris Londone B. Balutis, 
šventęs 70 mėty amžiaus sukaktį, ir VLIKo pirm. M. Krupavičius (dešinėj).

Balutis Observes His
70th Birthday

Bronius Balutis, Lithuanian Envoy Extraordinary 
and Minister Plenipotentiary to England, observed his 
70th birthday on December 27.

Balutis is a well-known personage to American Lithu
anians, having lived in this country from 1905 to 1919, 
during which time he edited the Lithuanian newspaper 
Lietuva and was chairman of the ’’Tėvynės Mylėtojai” 
organization.

Balutis began his diplomatic career in 1919, when 
he was delegated as one of the two American represen
tatives to the Lithuanian Peace Legation at Versailles. 
Called back to Lithuania, he held various important 
positions in the Foreign Office.

As Envoy Extraordinary and Minister Plenipoten
tiary of Lithuania Balutis served for many years in the 
United States and England. His zeal and patriotism in 
defending the Lithuanian cause have been famous for 
half a century. Today, at the age of seventy, he is still 
active and busy at his diplomatic office.

”. . . .The scattered scraps of legitimate news that 
slips out from under the Iron Curtain — stories of rising 
opposition of people who yearn for freedom are inspir
ing us to press forward our program for peace.

’’The hearts of the American people have been touch
ed to their depths by the example of brave people from 
the Baltic countries who have escaped from Communist 
domination to cross the Atlantic in tiny boats. We in Con
gress have been happy to make it possible for them to 
find sanctuary here.

”We have been equally stirred by the stories these 
people have brought and the reports that have been re
layed by other clandestine channels of the growing re
sistance to Communist subjugation in the captive nations. 
We are thrilled by the heroism of the Freedom Fighters 
in Lithuania, White Russia and the Ukraine.”

Senator SCOTT W. LUCAS’ speech to the Lithuanians 
in Chicago, February 16, 1950.

KRYŽIAI
A Fragment from the famous novel by Vincas Ramonas, translated 
from the Lithuanian by Milton Stark.

Kreivėnas looks back at his own buildings. Through the black 
branches of the orchard the red roof of the dwelling house is visible. The 
glassed-in porch sparkles in the sun. The storehouse roof is tiled, the 
stables tin-plated; the barn alone is shingled, but it, too, is painted red. 
The firs at the edge of the orchard make a pleasant sight in the winter
time.

Kreivėnas drives into the Gruztas’ yard. The yard is tidily swept, the 
paths to the stables and the storehouse are sprinkled with sand; in the 
garden there is not a nettle, not a thistle, not even any dried branches 
on the ground. Everything has been picked up. And the young apple 
trees are wrapped with straw.

’’Whoa!” Kreivėnas pulls the horse by the reins, but the split second 
the horses stops he swipes him with the whip. Kreivėnas just then re
members that his own apple trees have been left unwrapped. ’’It’s a good 
thing there is no snow. The rabbits won’t be at them yet. The first thing 
in the morning - wrap the trees. Gruztas - well, you’ve got to hand it to 
him!”

Kreivėnas stops by the door, climbs out of the wagon, and heads 
straight for the kitchen, The Gruztas family is just finishing with break
fast.

Gruztas is not yet sixty. He is a tall man. His hair even though gray, 
is thick and curly. There are few wrinkles on his smoothly shaven face, 
light-blue eyes look out with goodness and composure.

His daughter’s eyes are the very same, except that they are larger. 
They are bright and moist. They are always like that. It always seems as 
though she has just stopped crying; there is such sadness and gentleness 
in the brightness of her blue eyes. Her hair is curly like her father’s, thick, 
yellow, and plaited in one stout braid. Her full lips always blossom with 
a rosy smile revealing the shining whiteness of her teeth, like rosary beads 
made from ivory - like the rosary lying now on the window sill, next to the 
prayerbooks.

Seeing a guest enter, Gruztas puts down his spoon and crosses him
self.

’’What’s the good of cooling your grits once you’re done eating?”
Tm not cooling my grits. I’m crossing myself,” answers Gruztas, 

smiling indulgently. ”Is it that our neighbor has never seen how Catholics 
make the sign of the cross?”

’’Who could help seeing? I’ve seen all kinds of witchcraft in my day. 
Some people turn around three times and spit when they see a black cat 
crossing their path - against bad luck.”

’’Only those who don’t make the sign of the cross believe in cats and 
old women’s witchcraft,” puts in the hired man roughly.

’’John, comb down the horses. We’re going to church,” says Gruztas 
calmly, looking him squarely in the eye.

The hired man understands and leaves quietly.
Still smiling, Gruztas gives Kreivėnas his hand. His daughter greets 

him, too, smiling pleasantly.
’’Please come in,” she invites him, opening the door of the room next 

to the kitchen.
’’Don’t bother, I’m not staying long. I’m driving to look up a family. 

I thought maybe you would like to come along, but now I hear you’re off 
to church. Betsy has already found her rosary, I see. Where did you get 
one like that?”

”It’s mama’s,” answers the girl. ’’The uncle pastor gave it to mama. 
I don’t remember mama, but at least the rosary. . .”

”Our family remains the same,” interrupts her father. ’’Peter and 
Josephine are gone for the Christmas holidays. They’ll be back in two 
weeks, then John and Matilda will go.”

”1 see you celebrate the third day.”
’’And why not? There’s not much work outside of feeding the animals. 

Is it better to sit home and play cards? How is your family, by the way?”
’’Just like every year. I’m looking for a new one. A new broom sweeps 

clean, they say. But Betsy, I see, grows prettier and prettier by the day, 
by the hour. She’s like a sweetbrier in bloom in the garden. You painted 
the garden fence for nothing, neighbor; the matchmakers’ horses will 
trample it under. Every day it will be new, every day you’llbe fixing it. 
Better buy yourself another dog; this one will go hoarse barking.”
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’’There’s plenty of time for matchmakers. She’s too young yet.”
’’Why too young? Pluck the flower while the dew is still fresh on it, 

because later on it’ll begin to wither. No two ways about it! I, you might 
say, put a roof over your heads, and I’ll look you up a son-in-law in the 
bargain.”

Betsy, turning red, picks up the prayerbooks and takes out a holy 
card from one of them, which she proceeds to study, turning it this way 
and that.

’ Well, even though there’s no call for a son-in-law yet, it won’t hurt 
to ask. Whom have you got in mind?”

’’Hold on. First I have to have a talk with him. Just anyone won’t do. 
I know what a farmer wants. There’s one trouble, though: Betsy has 
finished four classes, and he’s had less schooling - why smooth it over - 
but he knows a trade just the same. Isn’t that fortune enough? Besides, 
1 know for sure, he’ll bring some money with him. The first thing you 
know there’ll be a windmill on the roof and electricity. What’s most 
important, he’s well-read and progressive. One fault is he’s young. You 
know, when a man is young he’s like green beer: you dion’t know whether 
it’s going to burst the keg or stand - in which case we’ll drink and sing. 
And that’s why I ask you to wait. I’ll look into it myself. I’m not lying, 
when I do something I know what I’m doing. But now farewell.”

”If he’s progressive then he’s some kind of atheist,” surmises Betsy 
when Kreivėnas has driven out the gate.

Gruztas does not answer his daughter; he simply smiles and picks 
up Our Newspaper to see how the war is getting on.

Driving down the road, Kreivėnas reluctantly glances at the shrine 
in the corner of the orchard. Carved out wooden laths encircle the base 
of the shrine’s roof; its sides are variegated with carvings of tulips and 
the sun. It looks like the pattern of an old-fashioned apron, taken 
by someone and placed here. The cross is carved out of wood, with stars 
and sunbeams, and the unpainted oak effigy* looks down at the ground 
through the glass window. It looks down pensively and sorrowfully.

As many times as Kreivėnas has driven by and glanced at the effigy, 
so many times he has for some unknown reason remembered the words 
to that simple song that Gruztas sings so often when harrowing in the 
fields:

”Oh misery, misery, misery mine . . .”**

* Smuikelis or rūpintojėlis. Literally, ’’The Worrier”, a carving of Christ, 
wh'.ch may be fixed to the cross or stand as a separate figure in the way- 
side shrines. - Trans.
° Vargas, which is here translated ’’misery”, has no satisfactory English 
equivalent. It is an all-inclusive term meaning hunger, hardship, poverty, 
pain, and sorrow. It has been sentimentalized in both song and speech. 
-Trans.

Yosemite National Park, California / Yosemite Tautinis Parkas Kalifornijoj

ALT and
The Genocide 
Convention

One of the most important issues of the 
day is the Genocide Convention. If rati
fied, it would outlaw all practices of ge
nocide or the systematic extermination 
of racial and national groups. It is im
portant because ratification by the Unit
ed States Senate would lead to similar 
action by other legislative bodies in other 
countries. Only then could effectual 
measures be taken against the crime of 
genocide.

In view of the fact that the Lithuanian 
nation is being exterminated - more rap
idly than any other nation under Soviet 
domination - the Lithuanian ALT (Li
thuanian American Council) organiza
tion is taking every means at hand to 
hasten the passage of the genocide bill.

The ALT discussed the Genocide Con
vention in full with Mr. Thompson, dir
ector of European affairs, who represent
ed Secretary Acheson. Among other mat
ters touching Lithuania, the ALT brought 
up the possibility of broadcasting over 
the ’’Voice of America” program in the 
Lithuanian language.

The ALT was at the same time reassur
ed the United States had no intention 
of recognizing the Soviet occupation of 
Lithuania and that it was aware of the 
deplorable conditions imposed on the 
Lithuanian people by the Soviets.

The ALT was also successful in win
ning a future hearing in the Senate Com
mittee. It had originally agreed to accept 
written testimony only. And, in fact, on 
February 9, the Senate Committee heard 
the Lithuanian cause, presented by Mr. 
K. Jurgela for ALT. He gave authentic 
documentation in support of Lithuanian 
charges of genocide against the Soviet 
Union.

Another step taken by the ALT was to 
call a conference among representatives 
of other countries and several prominent 
professors, among them Professor Lem
kin, author of the Genocide Convention. 
A plan was drafted to create a national 
committee with its center in Washington. 
Organizations such as NCWC and the 
American Legion were also enlisted for 
aid.

It is vitally important that the Lithua
nian population stand behind the ALT in 
the campaign to ratify the Genocide Con
vention and that they write to their State 
representatives in Washington, urging 
them to give support.

The ALT, headed by Mr. Leonard Si
mutis, addressed a note to Dean Acheson, 
Secretary of State, on January 30. The 
note called the Secretary’s attention to 
the 32nd Anniversary of Lithuania’s In
dependence and outlined Lithuania’s 
present tragic plight under the Bolshevik 
regime.lt stated, ” a positive stand by the 
Government of the United States would 
alleviate the anxiety and distress felt by
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the hundreds of thousands of Lithuanian 
Americans whose relatives and friends 
in their native land are victims of the 
Soviet terror. It would give new hope to 
those who survived the terrible ordeal 
of the Soviet regime and who are still 
continuing their life and death struggle 
for freedom, and it would strengthen 
immeasurably the cause of democracy in 
every country in the world.” The ALT 
note went further to ask that the United 
States ratify the Genocide Convention, 
that the United States denounce Soviet 
Russia’s unlawful seizure of the Baltic 
States, that no peace settlement be made 
in Europe without the assurance that 
sovereign rights and self-government 
will be restored to Lithuania, Latvia and 
Estonia.

POLYNA STOSKA TO SING AT ALL 
CREEDS CONCERT

Polyna Stoska, leading soprano of the 
Metropolitan Opera Company, will be 
the soloist for the All Creeds Concert 
Sunday, Feb. 19, in the Auditorium. This 
concert, which also features a chorus 
composed of 500 voices from 33 church 
choirs, is sponsored by the Worcester 
Association of Church Musicians.

This will be the fourth Worcester ap
pearance for a girl who has made the 
long journey from St. Casimir’s choir 
loft on Providence Street to the stage of 
the Metropolitan Opera in New York Ci
ty. Miss Stoska is the American dream 
come true, the inspiration for hundreds 
of young people who pursue the elusive 
fame of a musical career. (W. D. T.)

-World-Herald Photo.

Lithuanians Celebrate Independence Day
Omahans of Lithuanian descent 

Sunday joined Lithuanians all 
over the world in an observance 
of the thirty-second anniversary 
of that country’s independence. 
Over 30 persons braved chill 
winds Sunday morning to honor 
the war dead by placing a wreath

at World War II Memorial Park. 
The ceremony was under the di
rection of A. Palinskas. The 
wreath was purchased by dis
placed persons from Lithuania 
now living in this country. Other 
ceremonies were held during the 
day at St. Anthony’s Church,

5408 South Thirty-second Street 
and at St. Anthony’s Hall, Thir
ty-second and T Streets. The ac
tivities were sponsored by the 
American Lithuanian Council. 
Pictured above (left to right) L. 
Parulis, A. Aukstuows, and Ber
nard Kinsella inspect the wreath.

Lithuanians
Working conditions have not altered 

very much for Lithuanian DP’s in Eng
land during the past two years. DP’s are 
offered jobs on farms and in the coal 
mines, but jobs in textile manufacturing 
are reserved for married persons and wo
men and girls who will not work in hos
pitals. There is an increasing demand for 
hospital help.

Lithuanians generally look for textile 
work in the cities because working con
ditions are better and the pay is more or 
less the same as in heavier occupations. 
Another drawing factor is the availability 
of private living quarters in the cities, 
Elsewhere DP’s have to live in camps.

There are cultural considerations, too. 
Only in London and Manchester are Li
thuanians able to convene in their own 
clubs to discuss questions of common 
interest. In other areas, without homes 
of their own, they must meet in English 
parish halls and other inconvenient 
places. Even in such circumstances, how
ever, DP’s are making an effort to school 
their children in the Lithuanian language. 
In the larger colonies regular weekend 
lessons are given.

The press is also a matter of concern 
to Lithuanians in England. One news-

in England
paper (Išeivių Draugas) has long been 
established among the older Lithuanian 
population, but it does not serve all the 
needs of the colony. One more newspa
per (Britanijos Lietuvis) is published 
by the Lithuanian League of Great Bri
tain. This publication is also limited in 
its appeal.

Plans for publishing new books are be
ing weighed, but the expense envolved 
and the relatively small number of Lithu
anians in England make such plans im
practical at the present time. Arrange
ments will most likely have to be made 
with publishers in the United States.

— AAR. & AARS. VINCENT PETRAUSKAS celebrated 
their forthieth wedding anniversary and had about 
50 people for dinner, among them Fr. Jonaitis. 
Petrauskas family lives at 3408 E. Cady st. AAr. Pet
rauskas works for Southern Pacific R. R.

— FATHER G. F. JONAITIS, a war veteran, bought 
a home last summer in Tucson, Arizona. Lithuanians 
vacationing in Arizona visit him. His present address 
is: 1001 catalina Blvd., Tucson, Arizona.

— AAR. JOSEPH SOAAENTUS and his mother Anna 
Somentus, originally from Springfield, Ohio, are re
sidents of Tucson. AArs. Somentus came to the U.S. 
from Lithuania in 1900. She has three daughters and 
one son, Joseph, who served in the Navy during the 
war. At present the Somentus family is living at 209 
W. Relleto Ave., Tucson, Arizona.

MONSIGNOR KRUSAS DIES
Monsignor Michael Krusas, long-time 

pastor of St. George’s parish in Chicago, 
died in his Monrovia, Calif., home on the 
morning of January 31, at the age of 71.

Monsignor Krusas was born on a farm 
in Zasinas, Lithuania, on September 28, 
1879. When he was 17 years old he came 
to the United States and attended sever
al colleges before taking sacred orders 
for the priesthood in Chicago, in 1908. 
In 1924 he was made a Monsignor by 
Cardinal Mundelein for his great servi
ces on behalf of the Church.

Monsignor Krusas was a strong-willed 
man, a man of considerable energy and 
determination. From an unschooled farm 
boy he rose to the eminence of a dignita
ry of the Church. This he accomplished 
through perseverance and hard work. He 
will long be remembered by his Lithua
nian followers as a man of God and an 
untiring supporter of Lithuanian thought

DR. RIMAVICIUS DIES
Dr. Joseph Rimavicius, noted Lithua

nian philologist, died of a heart ailment 
in Vancouver, Canada, on January 31. 
He had been there several years as a 
language professor at a university. Prior 
to moving to British Columbia he had 
taught at universities in Eastern United 
States and was for a time at Marianapo- 
lis College, Thompson, Connecticut, 
where he was professor of Greek.
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LOS ANGELES LIETUVIU DRAUGIJOS
AMERIKOS LIETUVIU

TARYBOS
Los Angeles Skyrius

Stasys RAŠTIKIS, pirm.
17281/4 N. Western Ave., GR 5-2387 

Petras ŽILINSKAS, vicepirm.
174 S. Union PI. VA 8837

Antanas SKIRIUS, sekr.
1652 Sixth Ave., RE 8-203

Adelė DERINGIENĖ, ižd.
226’/2 S. Alexandra Ave., DU 44329

AMERIKOS LIETUVIU
PILIEČIU KLUBAS

Joe MILLER, pirm.
348 S. Arizona Ave., AN 4043

Wm. ARCHIS, vicepirm.
2874 Leeward Ave. DU 96933

M. J. AFTUKAS, prot. rast.
2111 Wollan St.

Mag. STEPONAVIČIENĖ, fin. sekr.
4109 Huron Ave., Culver City, VE 88137 

C. KIRILAUSKAS, ižd.
1427 S. Bonnie Brae

KATALIKIŠKOS 
ORGANIZACIJOS

ALRK FEDERACIJOS SK.
Pirm. V. Kazlauskas
1003 W. 36 Str. RE 35619

ALRK SUSIVIENIJIMO SK.
Pirm. Vilkienė
12501/2 S. Saltar Avė. AR 97392

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS SK.
Pirm. A. Dovidonienė
6216 Hays Ave. CL 73575

LIETUVOS VYČIAI
Pirm. P. Barkauskas
1532 5th Avė. PA 3609

ŠV. VARDO VYRŲ DRAUGIJA 
Pirm. B. Bartkus
2664 Redondo Blvd. WH 6198

KALIFORNIJOS ATEITININKŲ SAMBŪRIS 
Pirm. J. Vitėnas 
1652V2 6th Avė.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS 
Pirm. St. Deringis
22672 Alexandrie DU 44329
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KOMITETAS 
Pirm. P. Žukauskas
5127 Fountain Ave. NO 10144

LABDAROS IR KULTŪROS
KLUBAS

M. J. AFTUKAS, pirm.
2111 Wollan St. CA 11040

Jozefina SzVERINIENE, vicepirm. 
6124 W. 76th St.

Ign. ŠEŠPLAUKIS, sekr.
1042 W. Washington Blv.

V. TRUMPA, sekr. pad.
306 Clay St.

Mag. STEPONAVIČIENĖ, ižd.
4104 Huron Ave., Culver City

L. LAŠAS, fin. sekr.
932 S. Burlington Ave.

KNIGHTS OF LITHUANIA
Council 133

Pres. Peter BARKAUSKAS 
1532 Fifth Ave.

Vice Pres. Jake MARBACK
1861 So. Orange Dr.

Sec. Stella BIRBAL
2511 W. 15th St.

Correspondents:
Paul LISAUSKIS, Michael JAKUTIS
Treas. & Fin. Sec. Helen VARKALIS 

1861 So. Orange Dr.
Trustees:

Eduard BARTKUS, Lucille GILBERT 
Michael JAKUTIS 

Sergeants at Arms:
George BARKAUSKAS, Frank GILBERT

VYRU IR MOTERŲ
TAUTIŠKAS

PASALPINIS KLUBAS
A. J. JANUŠAUSKAS, pirm.

4632 S. Pickford St. WA 4676
Paul MAGELO, vicepirm.

2325 Ocean View Ave. FE 7042
R. JANUŠAUSKIENĖ, sekr.

4632 S. Pickford Ave. WA 4676
P. BALTRAN, fin. sekr.

621 E. 97th St.
V. RATKUS, ižd.

5123 Hartwick St.
Susirinkimai daromi kiekvieno mėnesio pir
mą trečiadienį Lenky salėje, 843 S. Bonnie 
Brae Ave.

DUPLEX FOR SALE
13 Room dup'ex. Unit heat.

Fireplaces. 4 car garage. Half block from 
St. Casimir's Church and Marshall High 
School. Silverlake Di't ict, Los Angeles, 
Calif. By owner. NO 4894

TURISTŲ DĖMESIUI. — Atvykusius į Los Angeles ir norinčius pama
tyti miesto žymesniąsias ir gražiąsias vietas, prienama kaina automobi
liu apvežios ir aprodys

ANTANINA CVIRKIENE
2208 4th Avė., Los Angeles, Calif. Telefonas - REpublic 2-5037

LIETUUVIŲ DIENOS IEŠKO
PLATINTOJŲ ir BENDRADARBIŲ 

KIEKVIENOJE LIETUVIŲ KOLONI
JOJE. DĖL SĄLYGŲ RAŠYKITE AD
MINISTRACIJAI
9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.

H ELEN’S
HOUSE OF BEAUTY

HELEN MOCKUS 1722 N. WESTERN AVE.
PHONE HO. 9-4600 HOLLYWOOD 27, CALIF.

FRANK RACKUS
Licensed Real - Estate Broker

Sales Exchanges Homes Income Properties 
NAUJAS ADRESAS
3813 Sunset Blvd. Los Angeles 26
Phones: Office-NOrmandy 2-9803, Res.-Citrus 3-8419

>©©©©©©©©©©?'©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©♦, 
| VALUSKIS THEATRES | 
? BUENA PARK, CALIF. |

and ©
2252 E. Segundo Blvd. £

2 WILLOWBROOK, CALIF. g
* Tel. Nemark 1-5044 ©

g J. J. BAKUS & JOE BULAT |
S LITHUANIAN REAL ESTATE BROKERS g

Homes - Income Property - Loans § 
g Multiple Listing Service g

4728 So. Normandie Los Angeles 37, Calif, g 

£ Office: AXminster 7900 Res.: PLeasant 6590 $ 
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©ee©

LITHUANIAN REALTY CO.
Real Estate — Loans & Insurance

Chas. Luksis, Manager

71 0 N. Van Ness Hollywood
Telephone GLadstone 5250

ATLAS PAINT & WALL PAPER STORES
ATLAS - DUTCH BOY - DU PONT PRODU CTS - WINDOW SHADES - GLASS - LINO LEUM - FLOOR 

SANDERS FOR RENT - W ATER HEATERS - ASPHALT&RUBBERTILE

inn,aman
2526 W. Washington Blvd., 
Los Angeles 16, PA. 3151

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

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

’’DRAUGA“
vieninteli lietuvių religinės, tautines minties dienraštį pasauly

DRAUGAS

DRAUGAS

DRAUGAS

DRAUGAS

=nmi------------ imr

Neleiskime
užgesti

□

iii

□

yra geriausias laikraštis, kadangi tikroje šviesoje nu
šviečia pasaulio ir lietuvių kolonijų gyvenimo įvykius.

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

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

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

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

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

Prenumeratos ir kitais reikalais kreipkitės adresu:

’’DRAUGAS”
CHICAGO 8, ILLINOIS

ĮSTEIGTAS 1909 TEL. VIRGINIA 7-66640-6641

NORĖDAMI BŪTI INFORMUOTI
apie pasaulio įvykius ir

Amerikos bei Kanados lietuviu gyvenimą

DARBININKĄ
išeinanti du kartus per savaite

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

ADRESAS: 366 Broadway, S. Boston 27, Mass. USA
Barrmer'...liar

LIETUVIU KULTŪROS
ŽIBURIAMS!

KULTŪROS ŽURNALO

AIDU
platinimo vajus
SAUSIO, VASARIO IR KOVO MĖNESIAIS

Kas sielojasi 
lietuviškąja kūryba, krikščioniškai - tautine 

tūra, tautos išlikimu ir Lietuvos laisve 
Skaito, remia ir platina

VIENITELĮ PASAULIO LIETUVIŲ 
MOKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR 

VISUOMENINIO GYVENIMO
MĖNESINĮ ŽURNALĄ

kul-

AIDUS redaguoja redakcinis kolektyvas, 
rytas iš žymių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir 

kitų kultūrininkų. Vyriausias redaktorius 
rašytojas Antanas Vaičiulaitis

AIDU PRENUMERATOS KAINA METAMS: 
JAV ir Pietų Amerikoje — $5.00, Kanadoje —

$5.50 ir kituose kraštuose — $6.00. Atskiras nu
meris JAV — 50c, kitur — 55c.

AIDŲ PLATINTOJAMS BUS SKIRIAMOS 
DOVANOS

Visi į kultūros žurnalo AIDŲ 
platinimo talką

Tenelieka nė vieno lietu v o, kuris neskaitytu v c

suda

Prenumeratas ir aukas siųskite sekančiu adresu:
AIDAI, Kennebunk Port, Maine (USA)
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