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Faustas Kirša (1891), one of Lithuania's
most distinguished poets. This year marks
his 60th birthday.

TURINYS
CONTENTS
Dr. P. Daužvardis, DU PRIPAŽINIMAI

jAWS LlžIDEJA

................................................................................................

3

MATAU SAVO IR SVETIMĄ ŽEMĘ, pasikalbėjimas su Faustu Kirša ......................................................

5

Asmenys arba draugijos, paskyrę maga
zino naudai tokią sumą, kuri padengia

Dr. A. Palaitis, LIETUVIŠKUMO SALA VOKIETIJOJ ...............................................................................

8

vieno LD numerio išleidimą, laikomi GAR
BĖS LEIDĖJAIS.

Faustas Kirša, NE AUKSAS, eil....................................................................................................................

10

V. Maciūnas, Živilės legenda .....................................................................................................................

11

A. Sk., LIETUVIS - KINO ŽVAIGŽDĖ ....................................................................................................

12

V. R., M. Drosutis ........................................................................................................................................

14

KĄ VEIKIA SKAITYTOJAI .......................................................................................................................... 16

AGAINST GENOCIDE by Dr. J. B. Končius ............................................................................................

17

A VISIT TO EUROPE by Ona P. Bielskis .................................................................................. A...........

K

GIRL PAINTS HOME ............................................................................................................................ 21

Asmenys arba draugijos, paskyrę didesnę
pinigy sumą magazino naudai, laikomi
GARBĖS RĖMĖJAIS.
ST. PŠIBILSKIS, Los Angeles, Calif.
P. Jensen, Los Angeles, Calif.

HOW TO MAKE LITHUANIAN LIQUEUR (KRUPNIKAS) ....................................................................... 22

SENATOR NIXON ON GENOCIDE ............................................................................................................. 21

GARBES
PRENUMERATORIA
Asmenys, sumokėję už metinę prenume
ratą 10 do!., laikomi GARBĖS PRENUME

RATORIAIS.

BALBINA ABROMAITĖ, Los Angeles, Calif.
KUN. I. ALBAVIČIUS, Cicero, III.
KUN. ST. ALEKSIEJUS, Hatch, N. M.
J. ĄŽUOLAITIS, Los Angeles, Calit
Juozas V1TĖNAS ...............................................................................

Vyr. Redaktorius / Editor-in-Chief

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

Redaktoriai atskirose vietose / Assistant editors — A. J. KASULAITIS, Pittsburgh Pa.; V. ROCEVI-

ČIUS, Cleveland, Ohio; C. SURDOKAS, Baltimore, Md.; A. ŠALČIUS, New York, N. Y.; L VALIUKAS,

WM. & B. GRIGALUN, Los Angeles, Calif.
BEN JAKUBEN, Los Angeles, Calif.
KUN. G. JONAITIS, Tucson, Ariz.
KUN. P. JURAS, Lawrence, Mass.
F. KARALIŪNAS, Glendale, Calif.

Dayton, Ohio; V. VOLERTAS, Philadelphia, Pa.

Antanas F. SKIRIUS, leidėjas / Pub’isher
Juozas URBONAS............................................................................... Administratorius / Business Manage.’

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

The opinions expressed in signed or initialed articles

Redakcijos ir administracijos adresas:
Address all Editorial and Subscription Mail to
9204 S. BROADWAY, LOS ANGELES 3, CALIF

Phone - PL. 4-1377
DIENOS" yra

sujungtos

su

"KALIFORNIJOS

B. PELANIS, Port Chicago, Calif.
STASĖ PETROŠKIENĖ, Santa Monica, Calif
LIETUVIU"

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

Leidžiama kas mėnuo, išskyrus liepos ir rugpiučio mėn. / Published monthly, except July and August
Atskiro numerio kaina 30 et.

J. KILMONIS, Los Angeles, Calif.

ZIGMAS KRUMINAS, Los Angeles, Calif.
DR. KAN. J. B. KONČIUS, New York
KUN. J. KUČINSKAS, Los Angeles, Calif
K. LUKŠIS, Los Angeles, Calif.
FRANK MASON, Montrose, Calif.
MRS. F. MARKS, Los Angeles, Calif.
DR. KUN. L. MENDELIS, Baltimore, Md.
B. NAGINIS, Los Angeles, Calif.
KUN. J. PAŠKAUSKAS, Chicago, III.

are not necessarely those of the editors.

"LIETUVIŲ

DR. J. J. BIELSKIS, Los Angeles, Calif.
VYTAUTAS BELECKAS, New York, N. Y
FRANK BRADULSKI, Clinton, Iowa
J. E. CASSERLY, Los Angeles, Calif.
A. ir S. DERINGIAI, Los Angeles, Calif.
KUN. ANT. DEKSNYS, E. St. Louis, III.
F. DIRGĖLA, Los Angeles, Calif.

Single Copy - 30c

PRENUMERATA metams — $3.00 bet kokiame pasaulio krašte. GARBĖS PRENUMERATA $10.00.
SUBSCRIPTION $3.00 per year in any country of the world. HONORARY SUBSCRIPTION $10.00.

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

JOSEPH C. PETERS, Altadena, Calif.
BRONĖ PIVORIŪNIENĖ, Chicago, III.

A. RUIGYS, Los Angeles, Calif.

KUN. P. SABULIS, Hartford, Conn.
ANN SAMSON, Los Angeles, Ca'if.
FRANK SATKAUSKAS, Chicago, III.
AL SHIMKUNAS, Chicago, III.
FRANK SPEECHER, Los Angeles, Ca'if
V. J. STACK, M.D., Altadena, Calif.
BERĮ4ICE STARK, Santa Monica, Ca i’
K. ^UROMSKIS, Chicago, III.
K. VAITKEVIČIENĖ, Brooklyn, N. Y.
F ŽUKAUSKAS. Los Angeles. Ca'if

Trys Baltijos krašty mergaitės / Three free representatives of the Soviet-subjugated Baltic Nations. They each represent Lithuania, Estonia and Latvia.
,
E. Gumbelevičiaus foto.

DU PRIPAŽINIMAI
DR. P. DAUŽVARDIS, Lietuvos Konsulas Chicagoje, III.
Lietuvių tauta jai duotas Kūrėjo teises į laisvę ir savarankiš
ką gyvenimą visuomet brangino ir gynė; prieš jų priešus bei
varžytojus visuomet kovojo ir dabar viršžmogiškai kovoja.
Lietuvos valstybė, kaip visiems žinoma, yra labai sena, bet
jos respublikinė valdymosi forma palyginamai jauna — tik
33 metų — nuo 1918 m. vasario 16 dienos. Rusija ją pripažino
suverenine ir nepriklausoma Respublika 1920 m. liepos 12 d.
Taikos Sutartimi, kurios pirmas straipsnis sako: “Remiantis
Rusijos Sovietinių Socialistinių Respublikų Sąjunginių Valsty
bių padarytomis deklaracijomis, kad kiekviena tauta turi ap
sisprendimo teisę . . . Rusija be jokių sąlygti pripažįsta Lietu
vos valstybės savivaldą ir nepriklausomybę ... su visomis
teisinėmis pasekmėmis, kurios plaukia iš tokio pripažinimo
ir laisvai bei gera valia atsisako nuo visų Rusijos suvereninių
teisių, liečiančių lietuvių tautą ir Lietuvos teritoriją, kuri jai
anksčiau priklausė. Faktas, kad Lietuva kai kurį laiką buvo
Rusijos suverenitete, neuždeda Lietuvos žmonėms ir jų teri
torijai jokiti pareigų Rusijos atžvilgiu".

Jungtinės Amerikos Valstybės pripažino Lietuvą nepriklau
soma valstybe 1922 m. liepos 27 d. Tas pripažinimo aktas taip
skamba: “Jungtinių Valstybių vyriausybė pripažįsta Estijos,
Latvijos ir Lietuvos vyriausybes . . Pareikšdama joms šį pripa
žinimą, Jungtimi Valstybių vyriausybė ima dėmesin šių vy
riausybių faktišką buvimą ilgoką laiko tarpą ir sėkmingą pa
laikymą savo ribose politinio ir ekonominio pastovumo . . .
sudarytą ir palaikomą vietinių gyventojų”.
Jungtinių Amerikos Valstybių pripažinimas tebegalioja. Ru
sija (sovietinė) tačiau savo iškilmingą žodį ir tarptautinį įsi
pareigojimą sulaužė — Lietuvą jėga 1940 m. pagrobė, sovietų
imperijon inkorporavo ir despotiškai valdo: valstybę griauna,
žmones kankina ir naikina.
Amerikos vyriausybė šitą sovietų piratišką ir begėdišką žy
gį pasmerkė 1940 m. liepos 23 d. Pasmerkimo akte ji tarp kitko
pasakė: “. . . Trijų Baltijos respublikų — Estijos, Latvijos ir
Lietuvos — politinė nepriklausomybė ir teritorinė neliečiamy
bė sąmoningai siekiama sunaikinti vieno jų galingesnio kai3

dojant jėgą ar grasinimą jėga. Jie taip
pat yra priešingi bet kokiai kišimosi for
mai, nors ir galingos valstybės, į kitos
suvereninės valstybės vidaus reikalus,
nors ji būtų ir silpna. Šitie principai su
daro tikruosius pagrindus, kuriais remia
si dabartiniai santykiai tarp... suvereniniti
respublikų. Jungtinės Valstybės ir toliau
laikysis šių principų, nes Amerikos žmo
nės yra Įsitikinę, kad išminties, teisingu
mo ir teisės — kitais žodžiais, modernio
sios civilizacijos pagrindų — išlaikymas
yra neįmanomas, kol doktrina, kurioj sly
pi šie principai, netvarko santykiii tarp
tautuc ”,

Lenta, Įmūryta Omahos, Neb.z šv. Antano liet, baž
nyčioje baisiajam birželiui paminėti. / This plaque,
commemorating Lithuania's seizure by Soviet Russia
in 1940 appears in St. Antony's Lithuanian Church
in Omaha, Neb.

myno . . . Mūsų vyriausybės politika yra
visiems žinoma. Jungtinių Valstybių žmo
nės yra nusistatę prieš grobuoniškus
veiksmus, nežiūrint ai’ jie padaromi nau

Šitie principai yra taikos ir teisinės
tvarkos pagrindai. Amerika jų laikosi.
Jos laikymąsi ryškiai iliustruoja Lietu
vos byla. Ji pripažino Lietuvą savaran
kiška valstybe ir to pripažinimo nekeičia
— svetimų užgrobimo nepripažįsta. Ši
tą garbingą ir reikšmingą Amerikos nu
sistatymą tenka nuoširdžiai sveikinti ir
visomis jėgomis remti. Ji turėtų visos tai
ką ir teisę bei teisingumą mylinčios ir
gerbiančios tautos remti.
Su pasigailėjimu ir skausmu tačiau
tenka konstatuoti, kad Sovietų Rusija,
kuri garsiai kalba apie taiką bei valsty
bių ir žmonių teises, aukščiau suminėtų
taikos, teisės, teisingumo ir žmoniškumo
principų nesilaiko — jėga silpnesnes vals
tybes grobia, jas kolonijomis verčia ir
jų žmones naikina. Šitų faktiškų teigimų
patvirtinimui Lietuva ir kitos Baltijos

valstybės bei jų žmonės yra nesugriauna
mi liudininkai. Rusija jas jėga užgrobė ir
geležine siena nuo Vakarų pasaulio at
skyrė; į jas niekas įvažiuoti ir iš jų nie
kas išvažiuoti negali — jos yra sovieti
niame kalėjime. Jų žmonės yra visiškai
nuturtinti ir nuteisinti — sovietų valsty
bės daiktais paversti. Apie milijonas tų
sovietišku ’’daiktu’ yra išvežta i įvairias
sovietų privertos darbo ir vergų stovyk
las’; tūkstančiai jų jau yra nukankinti
arba badu numarinti. Tebešautieji savo
tėviškėse yra išmesti iš savų namų, biz
nių ir ūkių, sugrūsti į valstybinius bau
džiavos ūkius ir įvairias įmones. Darbai
ir atlyginimai yra vergiški. Sąlygos ne
pakenčiamos. Žmonės nebetenka kantry
bės. Bruzda. Viešai prieš okupantus ky
la. Okupantai juos šaudo ir Sibiran tre
mia.

Atsižvelgiant į žiaurią Lietuvos oku
paciją bei skerdynes ir nuolatinį sovietų
organų genocido vykdymą Lietuvoje ir
kitose Pabalčio valstybėse, yra būtinas
reikals kelti visiems protestą prieš sovie
tų darbus ir reikalauti okupantus sulai
kyti genocido veiksmus Lietuvoje ir ki
tur, grąžinti deportuotus į jų tėviškes ir
namus, išsikraustyti iš Lietuvos ir kitų
okupuotų valstybių — parodyti taikos
rėmimą ir sutarčių bei tarptautinių įsi
pareigojimų pildymą ne žodžiais, bet
veiksmais.
(Santrauka kalbos, pasakytos Detroite,
Mich., 1951 m. liepos 29 d. )

t

Taip atrodo bolševiky į Lietuvę iš Rusijos atsiysti žmonės, kurie užima pabėgusiy į Vakarus ar ištremty j Sibirą lietuviy ūkius ir namus. Kas žino, ar tos motervs nėra
pabėgusiu ar ištremty lietuviy žmonos, dabar bolševiky priverstos gyventi su šiais atėjūnai? / This photo, smuggled in from Soviet-occuoied Lithuania, illustrates the
perfection of Stalin's "new order" in the Baltic States. Note the barefooted clods and their sack-clothed "Little Father" whose tattered spawn have descended on
a Lithuanian family.
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Amerikos lietuviy spaudos konferencija, sušaukta Lietuviy Grupės prie Laisvosios Europos Komiteto. Iš kairės dešinėn: Br. Kulys, "Draugo" atstovas; P. Naujokaitis, "Eg
lutės" red.; V. Dambrava, "Amerikos Balso" bendradarbis; A. Šalčius, "Lietuviy Dieny' red. New Yorke; A. Trimakas, Liet. Grupės narys; J. Baužinskas, "Ateities" red.;
Pr. Vainauskas, Liet. Grupės narys; S. Narkeliūnaitė, "Dirvos" ir "Darbininko" atstovė; V. Vaitiekūnas, Liet. Grupės narys; Br. Aušrotas, "Nepriklausomos Lietuvos"
atstovas; K. Bielinis, Liet. Grupės narys; V. Gervickas, "Naujieny" atstovas; ir V. Sidzikauskas, Liet. Grupės pirmininkas, vadovaująs spaudos konferencijai.
Lithuanian reprsentatives of the press join the Free Europe National Committee.
D. Šulaičio foto

MATAU SAVO IR SVETIMĄ ŽEMĘ
PASIKALBĖJIMAS SU MŪSŲ ŽYMIUOJU POETU FAUSTU KIRŠA JO 60
METŲ AMŽIAUS SUKAKTIES PROGA
— Kokia nuotaika minite savo 60 metų
amžiaus sukakti?
— Netikėta. Netikiu, kad šeši kryžiai
slegia, nes klausa, matymas ir mintis te
bėra vakarykštė. Matau savo ir svetimą
žemę ir girdžiu visus balsus, kurie šau
kia Į tėvynę.
— Kokias pragyvenimo ir kūrybos są
lygas dabar turite?
— Esu sotus, kaip visi amerikiečiai.
Apie kūrybą nėra kalbų, kaip visiems
amerikiečiams. Sparta ir biznis žėri ant

visų idėjų. Keliu 6 valandą ir rengiuosi
fabrikan. Nuo 8 ligi 17 vai. darbas fab
rike. 18 vai esu vėl namie. Rengiuosi po
ilsiu. Taip ir sukasi, kaip voverėlės narve,
šviesios dienos ir tamsios naktys. Svarbu
raumenys išlaikyti darbui.
— Ką dabartiniu metu kuriate bei nu
matote sukurti?
— Darau atskirus sakinius. Sukasi gal
voj: Būsena Į būtį. Paradoksai. Iš rūkų į
rūkus. Eisenos su vėliavomis, eisenos su
krepšiais. Kūryba perdaug man šventas

žodis. Kūryba žėri paslaptingais perlais,
kurie atsiskleidžia per išmintį vertybių
formomis. Kūrybos nedrįstu sau taikinti.
Ji nepadaroma. Ji gimsta kaip žiedas,
kaip kūdikis. Man visuomet nejauku da
rosi, kai daug kas kūrybos vardu švaistosi
kaip mazgote. Išdidumas žudo ne tik po
litikos diktatorius, bet ir rašto žmones.
Žinoma, lengviausia pakartoti per amžius
plaukiančius dievų žodžius ir laimėt mi
nios vainiką.c
— Kuri momentą iš savo gyvenimo Jūs
daugiatįsia vertinate?
— Lietuvių draugas rusų poetas K.
Balmontas jaunas būdamas rašė blogus
eilėraščius. Bet atsitiko, kad krito nuo
ketvirto aukšto laiptais žemyn. Po to pra
dėjo geniališkai rašyti. Jis buvo laimingas
sulaukęs tokio momento. Aš ypatingo ino-

5

Genocido parodos atidarymo proga Cevelande, Ohio, prof. R. Lemkin, genocido konvencijos autorius, lie
tuvių/ spaudos konferencijoj. Iš kairės dešinėn: V. Rocevičius, "Lietuviui Dieny" red. Clevelande; A. Barzdukas, J. Daugfela, J. Rimašauskas, prof. R. Lemkin, inž. P. Žiūris ir V. Braziulis. / Prof. R. Lemkin, author
of the Genocide Convention, attends a Lithuanian press conference in Cleveland, Ohio.
B. Gaidžiūno foto

Brooklyn© lietuviai po pamaldy / Lithuanians after church services in Brooklyn. N. Y.
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mento neturėjau. Pakėliau kritišką ligą,
skendau, katastrofas pergyvenau, bet tai
buvo mirksnių Įvykiai, kovos signalai.
Aš esu vienas tų, kuris su jaunyste Įžen
gė Į laisvą Lietuvą, kada “Aušra”, “Var
pas”, knygnešiai, visokį “Šaltiniai” virto
pasakomis ir ant kelio nuvirto laisvė rea
lybėje. Amžius kentėjusi tauta — laisva.
Tos dienos nustelbia bet kuri eilini su
trenkimą. Antras baisus reiškinys: kai
laisvėn atėjusių broliti šeimoj pasireiškė
korupcija ir kerštas.
— Kuris lietuvių poetas Jums labiausiai
patinka ir kodėl?
— Mano favoritai ne žmonės, bet kū
riniai. Pas kiekvieną poetą rasime daly
kų, kurie sužavi nepakartotinai. Tai ver
tybės, kurios daro kultūrą. Man ne prie
širdies aprašomų dalykii gausybė. Mane
žavi kūryba ne iš oro, bet iš vidaus. Sie
los skalos stato dvasios rūmus.
— Kaip vertinate lietuvių literatūros
gyvenimą Amerikoj, Lietuvoj ir kitur?
— Amerikoj - linkėtina, kad susidarytų
lietuvių literatūrinis gyvenimas nors toks,
koks buvo tremty. Dabar tik pradžios.
Įsmeigtos žagrės plotams suarti. Rašyto
jų stalčiuos gal ir gausi literatūra. Bet
koks gali būti literatūrinis judėjimas be
skaitytojų? — Lietuvoj? Ten visos gies
mės sudedamos okupanto garbei. Toji li
teratūra gyva, kol gyvas okupantas. Kuri
tauta džiaugiasi okupacija? Kuri tauta
džiaugiasi ir didžiuojasi, kad ją naikina?

Don. ŠulaiČio foto

Prievartaujama dvasia vemia, bet neku
ria. — Kituose kraštuose? Nesu tiek pajė
gus plačiai aprėpti. Bet kiek siekia mano
patirtis: daug gerų trupinių visur yra.
Tik nėra didingų kūrinių, kurie šviestų
per kontinentus. Valstybės ir tautos pra
rado atramos taškus. Per daug kraujo ir
kacetų kančių. Literatūra persunkta re
portažu ir mėšlungišku seksualizmu. Ka
da eina žūtbūtinė kova tarp dvasios ir
medžiagos primato, pati literatūra pa
linksta tendencijų kryptimi. Tikroji gro
žinė literatūra nedaro gyvenimui įtakos.
Socialinės, ekonominės ir technikos prob
lemos užpildo visų rūpesčius.

— Kaip žiūrite į jauniausią mūsų poetų
karta?
c

— Didelis džiaugsmas, kad jų yra. Bet
tenka susipažinti tik su nuotrupomis, jų
didelio veržimosi kūrinėliais. Jaunam na
tūralu: veržtis, kovoti, visus veikti, pa
sitikėti savimi, daug ką prarasti, kad save
susirastų. Viena aišku: rašytojas turi bū
ti tautos dvasios apaštalas. Pradedant
graikais per Dantę, Šekspyrą, V. Hugo,
Gėtę, Dostojevskį, Mickevičių pakanka
mai matom, ką reiškia rašytojas tautai.
Tiesa, gėlės dažnai būna užverstos šiau
dų vežimais, bet gėlė pasilaiko ir kvapą
ir grožį. Kaip bebūtų, jaunieji perims visą
mūsų grožinės literatūros naštą. Kiek jie
bus pajėgus, tiek sugebės duoti. Jų jė
gos turi kaltis per tautos kevalą.

— Kaip Jums atrodo lietuvių tautos li
kimas?

— Kas gyvena savo tautos likimu, tas
į ateitį žiūri tik su viltimi. Abejingi spė
liojimai gimsta palūžusių žmonių galvo
se. Kas neteko kojų, svajoja, kaip gerai

Ba.ty atstovai prie Nežinomo Kareivio kapo Montrealy (Kanada): kun. Vilkaitis, esty atstovas, dr. S. Daukša,
inž. A. Stankevičius, S. Kęsgailą. / Baltic representatives at the grave of the Unknown Soldier, Montreal,
Canada.
V. Juknevičiaus foto

turėti kojas; kas apako, galvoja, kaip ge
ra turėti akis. Tokios tragedijos yra sub
jektyvios. O mes nepraradome nei tautos
istorijos, nei savo tėvų kraujo. Toj didy
bėj - mūsų ateitis. Tik visos tautos sieki
mai yra pasekmingi. Maža kalbėti, rei
kia dirbti. Maža patarinėti, reikia auko

tis. Maža partizaniškai veikti, reikia bur
tis. Nepalaužiamas pasiaukojimas, budru
mas, siekimas gali tik laimėti. Mes per
daug turime dvasinių turtų, kad mus kas
visiškai užgniaužtų. Mūsų istorija turi
pavyzdingų kovotojų dėl tautos, tik rei
kia juos pasekti.

Kanados liet. kat. motery drauguos suvažiavimo dalyvės su dvasios vadu kun. Liau ja - Juvenaliu. Suvažiavimas įvyko Toronte liepos 28-29 d.d. / Toronto, Canada.
Members of the Lithuanian Catholic Women's Convention in Toronto.
J- Skudros foto
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Lietuviy Vasario 16-sios gimnazijos direktorius dr.
A. Palaitis kalba gimnazijos parengime. / Dr. A.
Palaitis, Director of the Lithuanian Highschool in
Diepholz, Germany, addresses a literary gathering.

LIETUVIŠKUMO
SALA VOKIETIJOJ
DR. A. PALAITIS,
Lietuvių Vasario 16-sios Gimnazijos
Direktorius

Gimnazijai buvo sunkių laikotarpių.
Jos vadovybei reikėjo dažnai sielotis, kad
gimnazija bent dieną, kitą galėtų ilgiau
išsilaikyti. Netolimoj praeity trūko visko.
Tik vieno buvo pakankamai — tai gerų
norų, valios ir pasiryžimo. Tokiu būdu

Viršuj, kairėj / Left - top:
Lietuviy Vasario 16-sios gimnazijos Vokietijoj mokytojy taryba posėdžio metu. Iš kairės dešinėn: O.
Gešventas, A. Bimbiris, O. Dirvelis-Kyzelbachas, kun.
P. Girčius, direktorius dr. A. Palaitis, I. Skirsptūnaitė,
E. Krygerienė, A. Mikalkevičius, H. Skvirblienė, A.
Stauskas ir A. Vadopalas. / The governing body of
Diepholz Lithuanian Highschool in Germany.

Kairėj, vidury / Left - center:
Gimnazijos septintoji klasė matematikos pamokos metp su mokyjoru inž. A. Bimbiriu. / The Seventh Class
of Lithuanian Highschool in Diepholz.

Kairėj, apačioj / Left - bottom:
Trečioji gimnazijos klasė su auklėtoja mokyt. E. Krygeriene. / The Third Class of the Lithuanian High
school in Diepholz.

R E M K
vienintelę lietuvių gimnaziją Vokietijoje.
Gimnazijos adresas:

Litauist ,'es Gymnasium,
(23) Diepholz - Flugplatz,
Germany, British Zone.

išbrista iš sunkiausios padėties ir sudary
ta gimnazijai pakenčiamesnės sąlygos.
Dabar Vasario 16-sios Gimnazija Diepholze veikia labai gražiai, turėdama apie
100 mokinių. Veikia visos aštuonios kla
sės. Veikia taip pat ir bendrabutis, kur
mokiniai gauna maistą ir visą kitą išlai
kymą. Gimnazijoj dirba 11 mokytojų. Ke
turi mokytojai vokiečių valdžios apmo
kami, kurie savo atlyginimus atiduoda Į
bendrąjį gimnazijos mokytojų “algų kati
lą”. Tų keturių mokytojų atlyginimas,
prie jo dar pridėjus kiek surinktų aukų,
sudaro šiokį tokį šaltinį algoms, kad ir
menkoms, mokėti visiems 11 mokytojų.
Gimnazija turi intensyviai dirbti, kad
programą tinkamai išeitų. Emigracija
labai dažnai keičia mokinių, o net ir pa
čių mokytojų tarybos sudėtį. Geriau pa
siruošę mokiniai emigruoja, o į jų vietas
ateina dažnai silpnesni. Tokiu būdu gim
nazijos vadovybei ir visiems mokytojams
tenka gerai pasitempti tinkamam moks
lo programos išėjimui.
Nežiūrint šių darbo sunkumų, gimna
zija dar sugeba dažnai šiuo tai tuo ir vie
šai pasireikšti. Kiekviena proga suruošia
kokį nors minėjimą, literatūros vakarą ar
kita kokį pasirodymą. Tokių pasirodymų
metu mokiniai plačiai dalyvauja progra
mos išpildyme. Dainos, tautiniai šokiai,
deklamacijos, trumpi vaidinimėliai — tai
vis programos dalys, kurias išpildyti ten
ka mūsų mokiniams. Lietuvis kokia nors
proga patekęs Diepholzo gimnazijon,
kartais visai užmiršta, kad esąs ne Lietu
voj. Ta lietuviška nuotaika žmogų ap
gaubia, ir jis pasijunta lyg mieloj savo
tėvynėj.
Šiandien Vasario 16-sios Gimnazija yra
virtusi lyg lietuviškumo sala. Kai trem
ties našta mus nuvargina ir lenkia prie
žemės, kai nuolat žiūrėdami į rytus, nie(Perkelta į 10 psl.)

Viršuj - Top:
Lietuviy Vasario 16-sios gimnazijos pirmoji klasė su
auklėtoju mokyt, inž. A. Stauskiu. / First Class of
the Lithuanian High school in Diepholz.

Vidury - Center:

Gimnazijos bendrabučio valgykla piety metu / Meal
time at the Lithuanian high school in Diepholz.
Apačioj - Bottom:
Gimnazijos mokiniy tautiniy sokiy šokėjy grupė.
Dancers of the Lithuanian high school in Diepholz,
Germany.
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NE AUKSAS
FAUSTAS K/RSA

Ne auksu žydi vasariniai sodai,
Ne auksu žėri rytmečio dangus,
Ne auksu pirktos viešpatnosios godos, —

Kiekvienas grūdas iš saves daigus.

Ne aukso rankom motina paglostė,
Ne aukso žodžiais šviečia išmintis,
Ne auksą beria pranašingi mostai, —
Kiekvieną žingsni šaukia paslaptis.
Ne auksu meilė ilgesius nupynė,

Ne auksu žaidžia saulė tarp bangų,
Ne auksą beria žvaigždė vakarinė, —
Kiekvienai sielai išminty saugu.

--------- iee

Jonas Rimša, pasižymėjęs lietuvis dailininkas Piety Amerikoje. / Artist Jonas Rimša, whose works have
won wide acclaim in South America.

LIETUVIŠKUMO SALA . . .

mūsų tautos tikslai ir siekimai tampa
visiems vienodai šventi. Ši svarbu ir
reikšmingą darbą niekas kitas negalėtų
atlikti.
Mūsų tėvynė dabar alinama ir nioko
jama. Kiek ten iš mūsų beliks, tai didelis
klausimas. Mes tremtyje taip pat nyks
tamo svetimųjų jūroj. Kai mūsų tėvynėj
išmuš laisvės varpas, mes dairysimės ap
linkui, kiek mūsų besusirinks, kiek žmo
nių turėsime tiems nualintiems, mūsų
brolių krauju permirkusiems tėvynės dir
vonams purenti. Jų tada gali susirinkti
per mažai. Tik tada mes suprasime, kaip
klaidingai elgėmės nepakankamai rem
dami mūsų jaunuomenės auklėjimą trem
ty. Juk tik mūsų jaunuomenė yra visa
mūsų tautos ir valstybės ateitis. Nuo to,
kiek būsime tautiniai išauklėti, susipratę
G

(Atkelta iš 9 psi.)

ko skaidresnio nematom, o tik juodus,
raudonu krauju nušlakštytus debesis,
plaukiančius i mus, apsilankymas Vasa
rio 16-sios Gimnazijoj visus atgaivina.
Iš tiesų, Vasario 16-sios Gimnazija yra
labai didelis dalykas mūsų tautiniame
gyvenime. Mūsų jėgos tirpsta, mes neju
čiomis nutautėjame. Mūsų jaunimas, pa
tekęs i svetimas mokyklas, tautiniai nyks
ta. Ir kas mums jį lietuvišką išlaikytų!
Jau ir tas yra labai gerai, kad šioj gimna
zijoj apie pusė moksleivių yra iš Mažo
sios Lietuvos, kita pusė - iš Didžiosios
Lietuvos. Čia jie tampa visi viena šei
ma, susigyvena, vieni kitus supranta, ir
10
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ir bendrai išmokslinti, priklausys visa mū
sų tautos egzistencija.
Kai visos geležinės uždangos sutirps,
(o tas ateis) ir mūsų nukamuota tėvynė
mus kvies iš įvairių kraštų, ką atvešime
jai, jei būsime praradę didelę dalį savo
jaunuomenės, kuo pasiteisinsim prieš
kasdien kraują liejančius mūsų partiza
nus? Tada jau ne laikas bus ruoštis, tada
reikės kibti į darbą. Darbininkų reikės
ne bet kokių, o gerai pasiruošusių. Tada
nepasiteisinsim, kad laiko neturėjome,
ar kad dažnas gal vieno kito cento šykštėjome paaukoti brangiems ir šventiems
mūsų tautos tikslams. Veltui tada ban
dysime įvairiais argumentais nuraminti
savo sąžinės išmetinėjimus dėl mūsų pa
reigų nesupratimo ir neatlikimo tremtyje.
Taigi, kur mes bebūtume ir kaip mes
begyventumėm, neužmirškime niekad sa
vo pareigos. Neužmirškime ir virš šim
to jaunuolių, spindinčiom akim sėdinčių
Vasario 16-sios Gimnazijos suoluose, iš
troškusių mokslo, šviesos ir besiruošian
čių būti gerais ir atsidėjusiais mūsų tė
vynės dirvonų artojais. Jiems reikalinga
parama — medžiaginė ir moralinė.
Reikia pastebėti, kad ir gimnazijos va
dovybės ir visų čia auklėtojų uždavinys
yra labai didelis ir sunkus. Vyriausias
uždavinys — tą būrį jaunuomenės vesti
tokiu keliu ir taip auklėti, kad jie visi iš
augtų tais didžiais mūsų tėvynės ąžuo
lais ir galėtų laikui atėjus drąsiai ir ener
gingai stoti į vietas tų, kuriuos tėvynėje
raudonasis teroras išgriaus ir išvartys.

ŽIVILĖS LEGENDA
V. MACIŪNAS

Jei kas mūsų teirautųsi apie būdingą
sias Lietuvos istorines legendas, papasa
kotume, kaip Gediminas sapnavo gele
žinį vilką ir paskui Vilniaus miestą įkū
rė, kaip Kęstutis Palangoje pasigrobė gra
žiąją vaidilutę Birutę, kaip laisvę už vis
ką labiau mylįs Pilėnų kunigaikštis Mar
giris su visa įgula žuvo, kad tik neturė
tų vergauti kryžiuočiams. Nevienas gal
prisimintų ir kunigaikštytę Živilę, kuri
nesvyruodama nužudė savo mylimąjį,
kai jis susidėjo su tėvynės priešais. Ži
vilės vardas išpopuliarėjęs Lietuvoje, ir
nekartą tėvai jį parenka savo dukrelėms.
Deja, tur būt, neviena dabartinė Živi
lė nusivils išgirdusi, kad Živilės vardas
anaiptol nėra istorinis, kaip kad, pvz.,
Birutės. Nei senieji Lietuvos metraščiai,
nei populiarusis XVI amžiaus Lietuvos
istorikas Stryjkovskis, nei kurie kiti mūsų
istorinių padavimų šaltiniai nič nieko
nežino apie Živilės legendą. Iš kur tad
ji yra imta?
Ji buvo išspausdinta (lenkiškai) 1819
metais Vilniaus laikraštyje “Tygodnik
Wilenski” (VII, p. 113-121), ir jos ant
raštė buvo tokia: “Živilė. Apysakaitė iš
Lietuvos istorijos. Ištrauka iš senoviškų
lenkiškų rankraščių, redakcijai p. S. F.
Ž. suteiktų”. Apysakaitės Živilė, Naugar
duko kunigaikščio Karijoto duktė, yra
kalinama ir net nuteista mirti, nes pami
lusi nekunigaikštiškos kilmės karžygį Porajų, neišduoda jo vardo savo griežtajam
tėvui. Tuo tarpu Porajus sumuša rusus ir
ta proga paprašo Karijoto leisti už jo
savo dukterį. Karijotas tačiau nesutinka,
kad kunigaikščio duktė būtų jo valdinio
žmona. Tada Porajus susitaria su rusais
ir jėga išvaduoja savo mylimąją. Betgi
sužinojusi, kad Porajus yra susidėjęs su
priešais, Živilė jį kardu nužudo. Rusai
išvejami iš pilies, o Živilė miršta prie
tėvo kojų ir palaidojama paliai Mindau
go kalną. Seneliai ir dabar tebekartoja
Živilės vardą vaikams. Toks apysakai
tės turinys.

Jonas Rimša / Nokturnas

Nocturne - by Jonas Rimša

Minėjome, kad Živilės legendos se
nieji raštai nepažįsta, o tačiau antraštėje
aiškiai pažymėta, kad tai “ištrauka iš se
noviškų lenkiškų rankraščių”. Tad kaip
čia iš tikrųjų yra? Gal gi Živilės legenda
tikrai yra senoviška, tik anie senieji rank
raščiai, iš kurių ji paimta, yra laikui bė
gant dingę. Jų betgi visai ir nėra buvę,
nes apysakaitę apie Živilę sukūrė ir iš
spausdino tada dar jaunas Vilniaus uni
versiteto studentas Adomas Mickevičius.
1819.1.24 d. jis tą apysakaitę paskaitė
mažam savo artimųjų draugų, studentų
filomatų draugijos narių, būreliui, o vė
lėliau ir išspausdino minėtame Vilniaus
laikraštyje.

Bet kodėl gi tas klaidinimas su taria(Perkelta į 13 psl.)

i
n- * /
Jonas Rimša / Peizažas

Landscape - bv Jonas Rimša
r
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LIETUVIS - KINO ŽVAIGŽDE
Daugelį iš mūsų domina, kiek lietuvių
dirba filmų studijose. Nė vienas į tai ne
galėjome ir negalime atsakyti. Žinome
daug lietuvių, kurie Hollywoode dirba
kaip siuvėjai, dažytojai, staliai, filmavimo
technikai ir k. Taip pat nemažai turime
laikinai pasirodančių šokėjų grupėse ir
šiaip nežymiose rolėse. Sunku yra sueiti
į kontaktą su didesniais lietuviais filmų
artistais, kurių spėjama esant Holly
woode keliolika; dauguma jų yra pakeitę
savo pavardes. Tai dažnai daro studijų
vadovybei pasiūlius arba dėl tam tikrų
asmeniškų sumetimų.
Teko aplankyti Joną Krancų, kuris da
bar gyvena Long Beach, Calif. Jis šiuo
metu verčiasi nuosavu bizniu — turi di
delius apartmentus ir buhalterio (Public
Accountant) biurą, o jo žmona Irena
turi baleto studiją “Irene La Baron

Jonas Krancus, žinomas lietuvis
gyvenas Long Beach, Calif. /
Jonas Krancus, Hollywood film
dancing won him roles opposite
Rogers and others.

filmy artistas, dabar
A Lithuanian actor
star, whose expert
such stars as Ginger

School of Dance”.
Vieną dieną aplankiau Joną Krancų
jo įstaigoje ir ilgokai pasikalbėjome.
— Įdomu, kokiu būdu Jūs pradėjote
šokti?
— Pirmiausia, 1925 metais Chicagoje
įstojau į “Pavley Oukrainsky Ballet”, ku
ris keliavo per įvairius miestus. Vėliau,
1931 m. suorganizavau “Karre Le Baron
Dancers” į kuriuos be manęs įėjo Eduar
das Tautkus, filiuose žinomas kaip
George Mayon, ir mano žmona Irene
Potter (Le Baron). Su šia grupe perva
žiavome žymiausias pasaulio vietas - Bue
nos Aires, Rio de Janeiro, Paris, London,
Nica, Berlin ir tt.
— Ar teko šokti Lietuvoje? — neišken
čiau nepaklausęs.
— Kai apkeliavome pasaulio didmies
čius, 1938 metais nutarėme praleisti atos
togas Lietuvoje. Svečiavomės mano tėve
lių gimtinėje Nemakščiuose. Kai Kaune
sužinojo, kad esame šokėjai, privertė mus
(Perkelta į 14 psl.)

Lietuvis fiimy artistas Jonas Krancus šoka su Ginger Rogers filmoje "Lady in the Dark" / A scene from the moving picture "Lady in the Dark, starrring Ginger Rogers.
Her dancing partner is Jonas Krancus, a Lithuanian now residing in Long Beach, Calif.
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ŽIVILĖS LEGENDA
(Atkelta iš 11

psl.)

mai senoviškais rankraščiais? Mat, tuo
laiku ryšium su smarkiai išaugusiu domėjimusi istorija, buvo visur uoliai ieš
koma visokių senų rankraščių ir senosios
poezijos kūrinių. Nesurandant kartais ir
falsifikuoti nevengta. Antai V. Hanka
1817 m. paskelbė tariamai XIII amžiaus
čekų poezijos dalykų, kurių pergamenti
ni rankraštį jis “radęs” vienos bažnyčios
pastogėje. Paskiau jis “rado” dar senes
nio čekų epo nuotrupą. Ši tariamai se
noviška čekų poezija labai kėlė patrioti
nę čekų nuotaiką, ir tik po ilgos polemi
kos čekų mokslo vyrai (busimasis prezi
dentas Masarykas ir kiti) galutinai įrodė,
kad tai tebuvo paties V. Hankos kūryba.
Panašių falsifikatorių buvo ir Lietuvoje.
Tai visų pirma - mūsų populiarusis isto
rikas Teodoras Norbutas. Norėdamas pa
rodyti Lietuvos istoriją kuo turtingesnę
ir įdomesnę, jis išgalvodavo ne tik atski
rus faktus, padavimus, senovės radinius,
bet nesivaržydavo sufalsifikuoti ir išti
sus tariamai senoviškus rankraščius, ku
rių originalų, žinoma, niekam nerodė,
nes ir neturėjo. Taip, pvz., jis suklastojo
kryžiuočių ordino nario grafo Kyburgo
1397 m. kelionės Lietuvon aprašymą, ku
riuo, deja, dar ir darbar kai kas nekritiš
kai patiki, pasiskaitęs Basanavičiaus pa
rūpintą jo lietuvišką vertimą (spausdintą
Amerikoje 1900 m.).
Savo apysakaitės senoviškumo įspū
džiui pastiprinti, Mickevičius ne tik sten
gėsi rašyti archaizuota lenkų kalba, bet
dar ir antraštėje pažymėjo, kad anuos ta
riamuosius senus rankraščius redakcijai
atsiuntęs p. S. F. 2. Tos slapyraidės buvo
visai sąmoningai pasirinktos. Mat, tuo
laiku prof. S. F. Žukovskis rausėsi po
archyvus ir kartkartėmis spausdino se
nųjų šaltinių ištraukas kitame Vilniaus
laikraštyje “Dziennik Wilenski” (18151817). Mickevičius betgi nesirengė atkak
liai klastoti istorijos, kaip kad čekų Han
ka ar vėliau mūsiškis Norbutas. Micke
vičiui tai buvo visų pirma žaisminga sti
listinė priemonė, kuri ir kitur buvo mė
giama.
Vis dėlto, Mickevičius suklaidino savo
moksladraugį Simaną Daukantą, kuris
patikėjęs Živilės legendos autentiškumu,
ją išvertė lietuviškai (tuo tapdamas pir
muoju Mickevičaus kūrinių vertėju lie
tuvių kalbon) ir įsidėjo į savo pirmąjį
Lietuvos istorijos veikalą “Darbus senų
jų lietuvių ir žemaičių”, kurių rankraštis,
pratarmėje atžymėtas 1822 metų data,
ilgai išbuvo užsimetęs ir vos 1927 m. te
buvo išspausdintas. Uoliai rankiodamas
viską, kas kėlė Lietuvos senovės garbę ir
grožį, Daukantas susižavėjo pasakojimu
apie Živilę: “Taip tada ne tiktai vieni vy
riškiai savo kantrybe ir narsybe gynė
Lietuvos ūkį, bet ir motriškosios lygia
dalia jos neprietelius savo dorybe ir drą
sybe graudino. Aiškiai išpažįstu skaity
tojui, jog skaičiau darus grekų ir roma
nų ir kitų giminių, vienok niekokioj gi
minėj taip garbingos mergaitės neradau”.
Daukantas nežinojo, kad tai jo kolegos

A. Tamošaitienės (Kanada) austas ki.imas, vaizduojąs Karalius Mindaugo žmonos Mortos krikštą. / A handVvcven ; ug ;n Lithuanian historical motif. The work was done by Mrs. A. Tamošaitis who lives in Canada.
K. Daugėlos foto

rašinys. Savo plačioje Lietuvos istorijoje
(lc.93-1897 m. Amerikoje dviem storais
tomais išspausdintoje) Daukantas Živi
lės legendos šaltiniu netgi klaidingai nu
rodė Norbuta.

m. Amerikoje išleista V. Nagornoskio
“Živilė, duktė Karijoto. Tragedija pen
kiuose aktuose”. Pastaraisiais laikais Ži
vilę mūsų visuomenei priminė A. Škė
ma to vardo savo drama.

Ilgainiui Živilės legenda Lietuvoje vis
labiau populiarėjo. K. (t. y. J. Andziulaitis-Kalnėnas) jos vertimą išspausdino
.Amerikos “Vienybėj Lietuvninkų” (1899,
nr. 12-13), pažymėdamas, kad tai “ap
sakąs Adomo Mickevičiaus”. Šatrijos Ra
gana tą legendą atpasakojo savo žino
muose Lietuvos istorijos apsakymėliuose,
o taip pat įsidėjo ir į “Vincą Stonį”. 1905

Nors ir literatūros vadovėliuose nuro
doma, kad “Živilė” tai Mickevičiaus kū
rinys, bet dar daug kas bent patį Živilės
vardą laiko senovišku. Tačiau ne tik Ži
vilės legenda yra Mickevičiaus sukurta,
bet ir jos vardas yra jo išgalvotas, ar
tiksliau tai yra, kaip rodo tekstu sugreti
nimas, kiek iškreiptas dievaitės Zizilės
vardas, kurį mini Stryjkovskis.

c
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M. DROSUTIS

Omahcs Liet. Tremtiniy Bendruomenės valdyba. Sėdi
E. Petraška, J. Povilaitis, pirm, ir J. Smailys; stovi M.
Aukštuolis ir J. Šermukšnis. / Omaha, Neb., Officials
of the local chapter of the Lithuanian Refugee Or
ganization.
Kun. L. Musteikio foto

Mūsų tėvų kovos ir aukos del lietuviš
kos knygos yra testamentinis įpareigoji
mas visoms Lietuvių Tautos kartoms,
dintac lietuviška
c
c žodi.
Iš Lietuviuc Chartos

Mykolas, kuris Jutainėlių kaime, Ra
mygalos valsčiuje, savo kaimynui ūkinin
kui padėjo šerti gyvulius ir malkų pa
plauti, šis jį pamokytų lietuviškai skai
tyti ir rašyti,, šiandien, švęsdamas savo
60 metų amžiaus sukaktį, gali didžiuotis
savo atliktais kultūriniais ir šalpos dar
bais per visus savo gyvenimo Amerikoje
metus.
Pagyvenęs Worcestery,, Mass., Brooklyne, N. Y., Charleroi, Pa., Mykolas Drosutis prieš 35 metus įsikuria Clevelande.
Čia jo pastangomis įkuriamas ALT sky
rius, jam kurį laiką pirmininkauja ir da
bar po dviejų metų pertraukos vėl yra
jo priešaky; suorganizuoja 38 BALFo sky
rių, kuris tuoj po Vokietijos kapituliacijos
išsiuntė lietuviams tremtinams 40.000
svarų maisto ir aprangos, organizavo
sutarčių sudarymą ir pats jų išdavė kel'olikai asmenų, juos priėmė ir įkurdino;
bendradarbiavo ir bendradarbiauja lie
tuviškoje periodikoje (nuolatinis ’’Drau
go” korespondentas iš Cleveland©); sa
vo laiku rašė “Dirvoje”, “Lietuvių Ži
nioms”, “Vienybei” ir kitiems laikraš
čiams.
Besikalbant jo svetinguose namuose,
Maikis (taip jis žinomas Clevelande)
aiškina: ’’Bijodamas partiškumo, Ameri
kon atvykęs tuojau uoliai neįsijungiau į
lietuvišką darbą, o iš pradžių tik viską
sekiau ir stebėjau. Daugiausia dirbau
organizuodamas ALT. Bet ir Clevelande
ALT darbas nevisada buvo sėkmingas.
Mano supratimu, tautininkai per daug
abejingai laikosi Tarybos atžvilgiu. Daug
ginčų su jais buvo praeity, bet dabar rei-

Mykolas Drosutis, Clevelande ALT pirmininkas, švenčias 60 mėty savo amžiaus sukaktį. / Mykolas Dro
sutis, Cleveland, Ohio, Chairman of the local ALT
organization. This year marks his 60th birthday.

kalai linksta į gerą pusę. Socialistai, nors
ir laikydamiesi savo idėjų, bet dirba kar
tu su katalikais, atrodo, nuoširdžiau. Ma
nau, kad Lietuvos ir lietuvių gelbėjimo
d arbac turėtu
dirbti visi sutartinai”,
c
Mykolui visuose darbuose ir sumany
muose uoliai talkininkauja jo žmona
Bogomila, kuri yra taip pat nuoširdi ir
uoli darbuotoja visuose lietuviškuose rei
kaluose.
V. R.

LIETUVIS - FILMU ŽVAIGŽDE
(Atkelta iš 12 psl.)

Miami Fla., lietuviy choras su operos soliste A. Dambrauskaite vidury / A Miami, Florida, Lithuanian choir
vciih opera soloist A. Dambrauskaitė in the center.
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šokti. Keletą mėnesių šokome Metropolio
viešbuty ir Palangos Kurhauze.
Toliau J. Krancus papasakojo, kokį
puikų įspūdį jiems padarė sporto olimpijada, kaip jiems Palangoje buvo su
rengtos išleistuvės net du kartus. Lietu
vos prisiminimui jis turi atsivežęs gražių
audinių, drožinių ir gintarinių daiktų,
o savo svečius dar ir dabar galįs pavai
šinti trejomis devyneriomis.
—Girdėjau, kad šokote filmų studijose
Hollywoode.
— Trejus metus turėjau kontraktą su
Paramount studija. Šokau su Ginger Ro
gers filmoje “Lady in the Dark” ir taip
pat day vau vau filiuose “Frenchmen’s
Creek”, Love Thy Neighbour”, “A Class
in a Swing” (su žmona Irena), “Pardon
my Sarong” (Abott ir Costello kome
dija).

Pasirodo, kad artistams pasirašant su
tarti su studija, yra nustatoma pastovi
savaitinė alga, nežiūrint, ar jis dirbs ar
ne. J. Krencaus savaitinė alga buvo 250
dol., bet kai šokdavo, tai per savaitę už
dirbdavo nuo 500 ligi 1000 dol. Mat, už
kiekvieną sunkesni numerį pagal unijos
susitarimą, mokama papildomai. Taip pat
mokama daugiau, kai tenka kitur važiuoti
ar dirbti viršvalandžius.
—Ar tenka dabar susitikti su lietuviais?
— vėl užklausiau.
— Labai retai, nes esu įsitraukęs į Long
Beach amerikiečių veikimą. Be savo nuo
latinio darbo dar tenka eiti Long Beach
namų savininkų draugijos pirmininko pa
reigas, esu American Accountants organi
zacijos vadovybėje ir taip pat Long
Beach City College dėstau federalinių
mokesčių apskaičiavimą.
— Girdėjau, kad esate daug padėjęs
tremtiniams lietuviams?
— Kiek sąlygos leido, padėjau. Vyt. Beliajui ir J. Uždaviniui rekomenduojant,
pats savo rankomis esu išsiuntęs Europon
virš tonos konservuoto maisto. Taip pat
neseniai per Los Angeles BALF skyrių
įteikiau 10 dėžių konservuoto pieno mil
telių.
Jonas Krancus yra gimęs Kenoshoj,
Wise., kur jo tėvai ir dabar tebegyvena,
o brolis Antanas yra elektros inžinierium
Chalmers Co. Milwaukee, Wise.
A. Sk.

Trys broliai kunigai Antanas, Jonas ir Julius Jutkevičiai su savo tėvais iš Westfield, Mass. Antanas ir Julius
kunigystės sakramentą priėmė šių mėty birželio 16 d. o Jonas kunigu įšventintas 1940 metais ir yra žino
mas vyčiy veikėjas. / Three brothers priests flanked by their parents Mr. and Mrs. Jutkevičius of West
field, Mass.

Pittsburgho, Pa., vyčiy radijo programos banketas / Pittsburgh. Pa., District Knights of

Lithuania celebrate the installation of a Lithuanian radio program with a banquet.

patalpose leido daryti choro ir vaidinimy repeticijasTai labai didelė param visuomeniniam darbui.
— MILTON C. STARK, LD red., praleidęs keletą savaičiy Chicagoje, III., laimingai grįžo Su juo automobiiiu kartu buvo nuvykęs ir kun. R. KLUMBYS, Palm
Springs, Calif.
— V. BORIS, Detroit, Mich., vyčiy veikėjas ir LD at
stovas išvyko į kariuomenę.
— Dr. G. VALANČIUS, Chicago, III, praleido mėnesį
atostogy važinėdamas po Ameriką.
— RONNIE POCIUS, Los Angeles, Calif, išbuvęs 9
mėnesius Korėjos fronte, grįžo iš kariuomenės ir ma
no pastoviai apsigyventi Los Angeles mieste.
— M. VARKALIENĖ, Los Angeles, Calif., du mėne
sius atostogy Chicagoje, kur aplankė savo draugus.
— JANINA M. LAŠAITĖ, Wichita, Kansas, dabar atos
togauja pas brolį Longiną Los Angeles. Ji gavo sti
pendiją Friends universitete, Wichita, Kan., studijuo
ti prancūzy ir vokiečiy kalboms.
— ONA VILKIENĖ, Eucino, Calif., per Onines turėpo vaišes, kuriuose dalyvavo LRK Susivienijimo nariai
ir Valley gyveną lietuvia. J yra jau kelinti metai
Susivienijimo pirmininke.
— P. SINUŠAS, Baltimore, Md., atostogas praleido
pas savo dukterį Mrs. Williams Los Angeles mieste.
— K. KIAUNĖ, Brooklyn, N. Y. atostogavo Kaliforni
joj.
— L. VALIUKAS, LD red. Dayton, Ohio, ir kun. ST.
ALEKSIEJUS, Chatch, N. M., atostogas praleido lan
kydami lietuviy kolonijas JAV ir Kanadoje.
— VYT. AUGEVIČIUS ir PRANAS JANULAITIS nese
niai atvyko iš Europos ir įsikūrė Los Angeles, Calif.
— HARRY C. SMITH ir PETER K. MATUZAS, Nashua,
N. H., atvyta i Kaliforniją ir čia įsikūrė.

Du LD prenumeratoriai iš Dayton, Ohio, Catherine Zubrick ir Lionginas Prašmantas, sumainę aukso žiedus,
ragauja vestuviy tortą. / Newlywed subscribers of "Lithuanian Days", Mr. and Mrs. L. Prasmantas of
Dayton, Ohio.

— ARTHUR RIMDZUS, Hollywood, Calif., už gerą
krepšinio žaidimą gavo 4 metams stipendiją studijuoti
University of Southern California, Los Angeles.
— ST. DAMULIS, Chicago, III., atvyko iš Chicagos ir
apsistojo pas B. Katauską Los Angeles.
— JULIUS SHATAS, Phila., Pa. su šeima atostogavo
Kalifornijoj.

RA VEIKIA SKAITYTOJA
— Muz. JUOZAS BERTULIS, Los Angeles, Calif., su
rado ligi šiol nevartotas dvi gamas. Jos tinka tik
moderniajai muzikai.

— LAIMUTĖ KUŠLIKYTĖ, RASA BARTAŠKAITĖ, MA
RYTĖ BALTRUŠAITYTĖ, ZOSĖ ŠVARCAITĖ ir GENĖ
PETRONYTĖ, Grand Rapids, Mich, su pasisekimu da
lyvavo rugsėjo 3 d. Tautos šventės minėjimo kon
certe kaip jaunos pianistės.
— ANTANAS MASKELIŪNAS, Grand Rapids, Mich,
uolus lietuviškos dainos rėmėjas, savo nuosavo namo

— Mr. Mrs. ALEX SALTON, Seattle, Wash, atostogas
praleido viešėdamas pas savo tėvus ir sesris Kali
fornijoj.

— PHILLIP GILBERT, San Francisco, Calif, rugpiūčio
19 d. vedė Ta proga jo mama Veronika GELBODIENĖ
buvo atvykus iš Indiana Harbor, Ind ir taip pat ap
lankė savo dukterį Mrs. Wells, Reseda, Calif.
— VLADAS HRIŠKEVIČIUS su šeima iš San Diego,
Calif, persikėlė gyventi į Santa Monica, Calif.
— Broliai ZIGMAS ir EUGENIJUS PRIELAIDOS ir
inž. V. STAKNYS, San Francisco, viešėjo Los Angeles.

NAUJOS KNYGOS
Vincas Ramonas, DULKĖS RAUDONAM SAULĖLEIDY,
romanas, 396 psl. Išleido LKSP Liet. Knygos Klubas
Chicagoj 1951 m. Kaina 3 dol.

Jurgis Savickas, RAUDONI BATUKAI, novelės. Išlei
do Gabija 1951 m. Brookyne. 134 psl. Kaina 1.50
dol. Gaunama: Gabija, 340 Union Ave., Brooklyn 11,
N. Y. ir pas platintojus.
Petras Babickas, BRAZILIJA, vaizdai, žmonės, nuoty
kiai Išleista garbės prenumeratoriy lėšomis Rio De
Janeiro — Sao Paulo 1951 metais. 140 psl.

Algirdas Margeris, ŠIRDIES RŪMAI, romanas. Išleista
Chicagoje 1951 m.
Unsere Stimme, Nr. 1 - August 1951. Herausgegeben
von Pressausschuss der Preussischen Litauer. Redakteur A. Puskepalaitis, Munchen-Pasing. Erscheint nach
Bedarf. Zu beziehen durch: "Unsere Stimme", Hannover-Kleefeld, Hegelsrt. 7. Preiss DM 0.80. 63 psl.

MŪSŲ DARBAI, A. L. R. K. Federacijos 31 -jo Kongreso
įvykusio 1950 m. rugsėjo 30 ir spalio 1 d., Pittsburgh,
Pa., nutarimai. Išleido A. L. R. K. Fed. Sekretariatas
1951 m. 60 psl.

COMUNICADO do Consulado da Lituania em Sao
Paulo, Brasil, Juhlo-Dezembro, 1950, Nr. 120/121.
San Diego, Calif., Amerikos Lietuviy Klubo valdyba: J. Juraitis, vicepirm., V. Hriškevičius, pirm, ir J.
Ceiplys, ižd. - sekr. / Officials of the newly founded Lithuanian Club of San Diego, Calif.
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SAVU KELIU, Leidžia Ateitininky Federacij os Vyriau
sioji Valdyba Cleveland, Ohio, U. S. A. Nr. 6, 6 psl.
Spausdinta rotatorium.

Widnes, Lancs., England, Lithuanians prepare for a national parade / Widnes, Lancs., (Anglija) lietuviai ruošiasi paradui

Against Genocide
By DR. J. B. KONČIUS
A new International Law came into
being. It is the international pact for the
prevention and punishment of genocide,
the crime of destroying national, reli
gious, and racial groups. This law was
adopted by the United Nations in 19-48,
and later ratified by the parliaments of
twenty-eight nations (France, Turkey,
Australia, several Latin-American coun
tries, and others). More nations, includ
ing the United States, are expected to
ratify this treaty soon.
Without exaggeration one might say
that the genocide pact is the most hu
manitarian of all treaties ever adopted
by the family of nations. Indeed, what
can be more humanitarian than the pre
vention of wholesale destruction of na
tions, races, and religious groups. This
treaty appeals to the conscience and best
feelings of every human being through
out the world when it says, “do not kill,
do not mutilate, do not break up fami
lies, do not put innocent people in con

centration and slave labor camps.”
Genocide is not only one of the most
heinous crimes but also a crime which
requires for its commission an organiza
tional effort. It is not easy to destroy a
nation and, therefore, the evil mind of
genocidists has conceived special tech
niques which amount to physical anni
hilation and biological destruction in a
way which cuts the tree of development
of a nation, a race, or a religious group.
The crime of genocide is also the most
dangerous of crimes because after it is
committed it is desperately irreparable.
How can one replace human lives of na
tion, and its culture after these have
been destroyed? One is appalled by the
memories of such great losses as repre
sented by the destruction of 1,200,000
Christian Armenians destroyed in 1915.
6,000,000 Jews, 2,500,000 Poles, millions
of Ukrainians, and millions of Lithuani
ans, Latvians and Estonians and other
nationalities destroyed by Soviets. The

V. Rudžio foto

process of genocide is not finished — it
is going on with full speed behind the
Iron Curtain now. The Russian slave lab
or camps with a life expectancy for its
inmates ranging from three to five years
are factories of slow death for millions
of representatives of nations slated for
genocide. The mere fact of belonging to
a nationality or religion, of which a dict
ator does not approve, is sufficient
grounds to send millions to the Siberian
cemetery of nations.
Since the losses that the world at large
is suffering through genocide cannot be
replaced, the action of preventing this
crime is more important than any other
legal or social initiative. The United
Nations rightly have chosen the struggle
against this crime as one of its main
tasks and have worked on this matter
since the First General Assembly of 1946.
Mr. Raphael Lemkin, Professor of Inter
national Law at Yale University, who
himself received asylum in the United
States during the recent World War, is
the leader of the genocide movement. It
is due to his untiring efforts, ability, and
assistance rendered to the United Na
tions that the genocide pact has been
adopted and ratified. His life and
struggle became an inspiration in this
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A shady lane in Kaunas, Lithuania / Kaunas nepri
klausomybės laikais.

great humanitarian cause — (In this
connection reference is made to the
March 3rd, 1951 issue of Collier’s maga
zine which contained a most interesting
article by Mr. Herbert Yahraes entitled
“The World’s Most Horrible Crime” giv
ing an account of Professor Raphael
Lemkin’s fight against genocide).
The nations of the world and public
opinion at large have given full support
to the United Nations in this task. The
feeling grows in the world community
that it cannot exist without a law against
genocide in the same way as a city can
not exist without a law against homicide.
It is of the greatest significance that by
and large there is undivided support
for the genocide pact coming from all
walks of life in society, religious groups,
women's organizations, labor, civic
groups, etc., for this pact represents a
a common denominator of human de
cency. For the religious groups the world
over, for Christianity at large and the
Catholic churches especially, the geno
cide pact represents a great triumph of
the human spirit and the idea of justice
over violence and materialistic brutality
which were brought about by the ag
gressiveness of world communsm. The
religious groups and the Catholic Church
especially represents a vital instrument of
spiritual defense against the forces of
barbarity threatening Europe and Asia.
Behind the Iron Curtain religious
groups are fighting a battle for the moral
18

survival of mankind. These groups are
in danger and the genocide pact offers
them legal protection on the basis of
International Law.
On the other hand, the genocide pact
has also an immense value for the pre
servation of the small nations which are
stranded behind the Iron Curtain. The
Lithuanians, Latvians, Estonians, Ukrainans, Poles, Hungarians, Checks and
Slovaks, Rumanians, Bulgarians, and
many others are now threatened by geno
cide, which might deprive the world at
large of the contributions of those na
tions which represented successfully
Christian civilization for centuries in this
part of Europe. They also fought off, at
times very successfully, the attempts to
move the frontier of Eurasia into the
heart of Chirstian Europe. Not only for
reasons of compassion but also for the
sake of saving our Christian civilization,
we must protect these captive nations
from genocide.
For all these reasons it is extremely
important to make the genocide pact a
living force in world society. It can be
come, however, such a force only when
many nations, and in particular those
who represent a Christian point of view,
not only in theory, but also in practice,
will adhere to this pact. The United
States of America, we are sure, will rati
fy this pact not only because it corres
ponds to the moral feelings of the Amer
ican people but also because there is
no better instrumentality for exercising
American moral and political leadership
than by the adherence and use of the
genocide pact. America received at its
shores with open arms millions of sons
and daughters of the nations which are
now subject to the agony of genocide —
millions in past history and hundreds of

Biržai Cast.e, Lithuania / Biržy pines griuvėsiai.

thousands during and after this World
War. In the post-war period the numbers
of victims of genocide who came to
American shores were considerably in
creased through the great generosity of
the American people. For all practical
purposes, America has already parti
cipated in the fight against genocide.
Therefore, the immediate ratification by
the United States of America of the
U.N.O. Genocide Pact will be a further
logical step on the road to realization
of the great American ideals, which are
devotion to humanity and justice.
“G.”

MAYOR EXPRESSES THANKS
The following message of thanks was
received by the Editors of “Lithuanian
Days” from Albert D. Cash, Mayor of
Cincinnati, who appeared on the June
cover with a representative of the
Knights of Lithuania.

Gentlemen:
Thank you kindly for sending me the
copy of Lithuanian Days with the Cin
cinnati picture on the cover.
I value the friendship I have made
among the Lithuanians in this city, and
was happy to have the opportunity to
welcome the delegates attending the
Ohio-Michigan convention of the Knights
of Lithuania.
Sincerely yours,

Albert D. Cash
Mayor

A VISIT TO EUROPE
By ONA P. BIELSKIS

From previous personal experience,
traveling ’on your own” is unquestion
ably preferable to that arranged by a
tourist agency. Such is my opinion after
having just returned from a three months
visit to Europe and having traveled ”on
my own” and “off the beaten path”.
During my previous travels abroad I
was with my husband, who went there
on some official mission; therefore we
were limited as to time, places, and many
other things.
This time I went alone, primarily to
attend the wedding of our son, Alfred,
whom I have not seen since he left Vir
ginia Military Institute and joined the
United States Armed Forces in Germany
over five years ago. His marriage to Miss
Jeanne Marie Ramey of Cincinriatti,
Ohio, took place on May 5th in Frankfurt/Main. A civil ceremony was per
formed by the Burgomaster or Mayor in
accordance with the laws of Germany.
Then an impressive marriage ceremony
was officiated by a Catholic Chaplain
of the U. S. Army in St. Sebastian
Church. Following an elaborate wedding
reception the newlyweds flew to the
Isle of Capri for their honeymoon.
In Pfullingen we visited a great Li
thuanian, Rt. Rev. Monsignor Mykolas
Krupavičius, President of the Supreme
Committee of Liberation of Lithuania.
Ths great statesman lives in a small
town ,in obvious austerity. He is doing
important work for the liberation of
Lithuania from foreign domination. His
accomplishments have already carved a
noteworthy niche for him in the history
of Lithuania.
Not far from the town of Reutlingen
we visited Lichtenstein Castle of Prince
Urach. This beautiful castle is located
on a rock about 800 feet above the vil
lage. The story is that it was built some
700 years ago. The Castle is a veritable
museum of antiquity. Various rooms are
replete with ancient armor and war
implements and relics dating back to
the 15th century. In one part of the
castle there is a private chapel contain
ing various religious art objects. There
are paintings of great masters and ob
viously priceless antiques.
The castle is of interest to Lithuanians
because during the First World War
Prince Urach was designated by Kaiser
Wilhelm to become the king of Lithua
nia. The Prince had assumed the name
of “Mindaugas II”, had his court organ
ized ,and I am told that he was learning
the Lithuanian language. However, the
fortunes of war went in the other direc
tion and, as we know, that plan did not
materialize.
We were shown about the castle by
the Princesses Carola and Margaret.
They both speak English and proudly

told us about the intention of their fath
er becoming the king of Lithuania; they
showed us his portrait and other family
mementos. Princess Carola, upon learn
ing that I was the wife of the Consul of
Lithuania in Los Angeles, California,
became very much interested and in
quired for my address. She intends to
visit the United States. The two Princes
ses are cousins of the dowager Queen
Mary of England.
I was eager to visit our old friend
Mrs. Kazys Bizauskas. In the BALF of
fices at Bad Salzhuflen Mr. and Mrs.
Pranas Karalius told me of her new ad
dress and directed us to her residence.
Mrs. Bizauskas is godmother of our
daughter Ruta Irena. I have not seen
her since she and her husband and
daughters left Washington, D.C. for
Kaunas. He also was one of the signers
of the Declaration of Independance of
Lithuania. Mr. Bizauskas was the Mi
nister of Lithuania and later he became
Vice Primier. It is believed that he was
murdered by the Russian bolsheviks
when they invaded Lithuania. It was an
unusual pleasure to see Mrs. Bizauskas
again and to see her two daughters who
are now married. Also met her san-in
law, Mr. Pranas Zunde. Her other daugh
ter is married to a British captain.
While touring Denmark we visited the
childhood home of the immortal Hans
Christian Andersen (1805-75) at Oden
se. What a stir of childhood memories!
What a thrill to be at the threshold
of the author of “Ugly Duckling”, “The

Mrs. J. J. Bielskis and Bishop V. Padolskis viewing
Rome from St. Peter's Basilica. / O. Bielskienė su
vysk. V. Padolskiu apžiūri šv. Petro baziliką Romoje.

Red Shoe” and other well-known fairy
tales which are still capturing the ima
gination of children throughout the civil
ized world.
In Zurich, Switzerland, we visited
Consul and Mrs. Stasys Garbačiauskas

Monsignor Krupavičius, Mrs. Girkout, Mrs. Bielskis and Master Sergeant Girkout in Pfullingen, Germany
O. Bielskienė (vidury) su prel. M. Krupavičium ir ponais Girkout Pfullingene, Vokietijoj.
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His Holiness Pope Pius with his audience at the
Vatican in Rome. Ona Bielskis, wife of Lithuanian
Consul J. J. Bielskis of Los Angeles, is seen standing
in the first row on the far right. / O. Bielskienė
(stovi pirmoji iš dešinės) audiencijoj pas popiežiy.

and their pretty daughter. We were
well received and entertained, and shown
the more interesting parts of that city.
Unfortunately the Lithuanian Consulate
is officially not functioning, because of
Swiss cowtowing to Soviet Russia.
Switzerland is a beautiful country. We
also visited in Geneva, Lausanne, Lu
zerne, Interlaken, Bern, Basel and several
smaller towns. It seems as if every man
and boy has a rifle strapped on his
back while riding a bicycle. Shooting is
heard in the countryside, I was told they
were practicing. Šwitzerland has the
universal military training system and
every healthy boy is required to prepare
himself for the defense of his country.
After again visiting our son Alfred
and his bride in Wiesbaden, I departed
from Frankfurt by train for Italy. On
the way, I stopped for a few days in
Lugano, Switzerland, for a visit with
our dear friend Monsignor K. Šaulys.
This venerable churchman and distin
guished statesman, one of the signers of
the Declaration of Indepedence of Li
thuania, is now residing in this quiet
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section of Switzerland. The Monsignor
is about 80 years of age, but he appears
to be in good health, is usually of cheer
ful disposition, and is hoping for the day
when Lithuania is again liberated from
bolshevik occupation and he is able to
return to his homeland.
In Lugano I also met Madam Mafalda
Šaulys, widow of our dear friend Jurgis
Šaulys, who also was one of the signers
of the Declaration of Independence of
Lithuania and participated prominently
in the diplomatic corps. Madam Šaulys
is of Italian descent, but she speaks Li
thuanian fluently and is interested in
Lithuanian affairs. Formerly she was
an opera star, and is now residing in a
beautiful mansion overlooking the lake.
From Lugano I journied to Italy and
visited Milan, Venice, Florence, Genoa,
Naples, the Isle of Capri and Rome. I
am not attempting to tell anything about
those famous places. There are many
books describing the wonders of those
cities. Undoubtedly many more could be
written and yet it would hardly express
the enchantment one experiences in visit
ing them, particularly the Eternal City
of Rome.
Through the intercession of His Ex
cellency Bishop Padolskis it was possible
for me to obtain an audience with His
Holiness The Pope. It was my most
thrilling and memorable experience. The
colorful Swiss Guards of the Vatican
and the functionaries escorted us into
the reception hall. Upon entering, His
Holiness blessed us with the sign of the
cross. Thereafter he approached each
and everyone of us, inquired for our
names, domicile, reason for traveling, etc.
When I told him that I was the wife of
the Lithuanian Consul in California and
that I came to Europe to attend the
wedding of our son, His Holiness pro

Vilnius, pre-war Capitol of Lithuania

nounced the blessing for the family,
gave me and my husband a medal and
blessed the rosaries I had. We were
photographed with His Holiness.
An interesting incident occured when
the Pope approached a young priest
standing near me. The priest asked to
have his biretta blessed. His Ploliness
smiled, placed the biretta on his own
head, remarking that he perhaps could
give the priest his white one instead,
but it being soiled, the priest might pre
fer his black one, and returned it. The
young priest was supremely happy; his
black biretta had been on the head of
the Pope. That incident, it seems to me,
depicts the Pope’s alert and master
ful understanding of human nature.
His Holiness speaks English fluently.
His Excellency Bishop Padolskis show
ed me various parts of St. Peter’s Basilica
and explained the interesting points. If
not for His Excellency’s interest, I would
have perhaps missed many interesting
things about the Vatican. I shall always
remain grateful to him for his kindness
and consideration.
While in Rome, I called to pay my
respects and to convey my husband’s
greetings to the Honorable Štasys Lozo
raitis, the Chief of the Diplomatic Corps
of Lithuania. But the Minister and Mrs.
Lozoraitis were gone to France, so I was
received by their two sons, Stasys Jr.
and Kazys. The following day they called
for me in their automobile at the hotel
and took me to a luncheon at the Lega
tion, drove me about the city, and when
I was leaving Rome they drove me to the
station. At the Legation I also met Miss
Stašinskaitė.
I sailed for home from Naples, Italy,
on the SS. Constitution. Miss Margaret
Truman, daughter of our President, was
also a passenger on that ship.

na sailed foi' home. Mrs. Armonas was
not allowed to return because she was
not an American citizen and the baby
was too young to travel. Subsequently
they were seized by the Reds and sent
to a Russian labor camp in Siberia.
For 10 tiring years Armonas, who is
active in the American Lithuanian Poli
tical Club, and Donna, have tried fruit
lessly to engineer the release of the pair.
And so today, pretty, modest Donna
keeps house for her father in their newly
painted home. She is an eleventh grade
pupil at East High School and has studi
ed art in the Cleveland Museum of Art
summer classes for a number of years.
(Cleveland News, July 28, 1951)

SENATOR NIXON
ON GENOCIDE

C eveland, Ohio. Donna Armonas, a Lithuanian girl
who painted her house all by herself. / D. Armonaitė,
nudažiusi savo tėvo triįy aukšty namą Cleveland, O.

GIRL PAINTS HOME
A 16-room, three-story house with a
new coat of yellow and brown paint was
the talk of the neighborhood around E.
117th St. and Wade Park Ave. in Cle
veland, Ohio.
Reason: A 16-year-old girl painted the
house all by herself.
“I didn’t have much to do and I
thought it would be fun,” said Donna
Armonas. The house is at 1567 E. 117th
St., Cleveland, Ohio.
Proud of his daughter’s accomplish
ment, John Armonas, employed by the
Thompson Products Co., said: “All I did
was move the heavy ladders for her.”
Donna disclosed that she had let her
father paint a little — “but only in the
back and just where it woudn’t show.”
It took her six days for the main job.
All that remains to be done is some
trimming around the third floor win
dows.
Neighbors cheered,1 her on as she
moved along the scaffold two and three
stories above ground and big patches
of the house began to shine with sunny
yellow paint.
“People stopped and stared,” laughed
Donna. “They walked by again to stare
and smile some more.”
A two-family duplex, the home was
purchased by Armonas last June.
Back in 1939, John Armonas (who was
born in Cambridge, Mass., but lived his
early life in Lithuania) took his Lithua
nian - born wife and Cleveland - born
daughter to Lithuania for a visit. A son,
John Jr. was born en route to Biržai.
Two weeks after their arrival the war
broke out and in 1940 Armonas and Don

In answer to a letter written by A. F.
Skirius, publisher of “Lithuanian Days”
magazine, wherein he gave his support
to the ratification of the Genocide Con
vention, Senator Richard Nixon com
mented as follows:

Dear Mr. Skirius:
Thank you for your letter in which
you expressed your support for a rati
fication of the Genocide Treaty.
I appreciate having the benefit of your
views on this subject; however, a careful
study of the Treaty has led me to be
lieve that the proposed Pact is rather
defective in two respects, even though
the overall objectives may be admirable
ones.
In the first place, no protection is of
fered for political minorities within the
slave labor countries, such as the Soviet
Union. In the second place, the Treaty
would have the effect of delegating to
a world organization essential elements
of national sovereignty which must be

Miss Lili Hriškevičius, 17 year-old student of the
University of California, who has already made nearly
100 speeches about Communism and Lithuania be
fore various club meetings, organizations, and
church groups since her arrival here only two years
ago as a Lithuanian DP from Germany. She was one
of the two speakers at the Youth Week Vesper Serv
ice Convention of San Dieno County. In her address
before the California Federation of Women's Clubs,
Junior Membership State Convention, May 4, 1951,
she said: "My great hope is that Lithuania will again
be free and that I shall be able to return. Then I
will be able to spread there the idea of the four
freedoms and democracy as I have seen them operate
in America."
L. Hriškevičiutė, pasižymėjusi savo prakalbomis amerikiečiŲ klubuose bei draugijose.

retained by the United States if we are
to maintain our status as a free nation.
Once again, I appreciate your interest
in writing to me.
Sincerely,
Richard Nixon

Gathering flax in Lithuania before the Bolshevik occupation / Linarautis Lietuvoje laisvės laikais
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HOW TO MAKE LITHUANIAN
LIQUEUR (KRUPNIKAS)

Take the specified spices, put in pot,
pour over 1 cup water, adding 2M lbs.
honey, 2M lbs. sugar, and boil 1 hour.
Add the skins of 1 lemon and 1 orange,
and boil 15 minutes. Remove skins, lift
pot from fire and pour in 5 cups boiled
water and 2M quarts spirits. Heat to
gether, but do not boil.
■f
1
/4
1
%

INGREDIENTS
oz. nutmeg flower
nutmeg nut
oz. carnation
tablespoon vanilla
oz. cinnamon

/8 oz. caraway seed
/4 oz. ginger
1 sprig of rue
pinch of saffron
M oz. of badijak
Is oz. cardamon

HEADCHEESE (KOSELIENA)
Take the head and feet of a pig. Wash
and clean well. Put meat in pot, adding
carrots, 1 onion, 5 peppers, 1 bay leaf,
salt, and pour over with cold water.
Boil until meat falls free of bones. Then
remove meat, separate from bones, cut
in small pieces and put into form. Strain
juice in which cooked and pour over the
meat. Put away to congeal. Pork meat
may be mixed with equal parts of veal.

NOTICE
Owing to a technical mistake, the last
issue of “Lithuanian Days” was designat
ed for the month of August, whereas,
correctly, it should have been for the
month of September. Subscriptions ter
minating in December of this year will
be extended one more month.
“Lithuanian Days” is pleased to an
nounce a campaign for subscriptions.
Beginning October 1, the campaign will
continue to February 28, the official clos
ing date. For each 100 subscriptions, the
winner will be given a free trip to Cali
fornia or $100 in cash. Other prizes to
be announced later.
The Administration

More permanent than the 'footprints on the sands of time' are the many footprints in concrete foyer of Grauman's Chinese Theater, scene of many Hollywood's fabulous
"premieres." / Graumano Kiniečiy Teatras Hollywoode, Calif., kurio kiemo cemente yra atspaustos visy žymiyjy kino žvaigždžiy pėdos.
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"LIETUVIŲ DIENOS SKELBIA
PLATINIMO VAJŲ

AMERIKOJE galima LD užsisakyti pas šiuos atstovus-platintojus:
Petras Abromaitis

1620 W. Julian St., Chicago, III.
Balys

Brazdžionis

22 Dorchester St., Worchester, Mass.
P. Bernotą

104 Sunnyside Ave., Waterbury 8, Conn.
Jonas Belinis

1409 Quarry Ave., Grand Rapids 4, Mich.
Cicėnas

J.

5509 So. 31st St., Omaha, Nebr.
G. Civas

306 E. Main St., Amsterdam, N. Y.
Gabija

340 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Platinimo vajus pradedamas spalio 1 d.
ir baigsis vasario 28 d. Asmenims, suradusiems 100 naujų prenumeratorių po
3 dol., skiriama kelionė į Kaliforniją
(tiktai JAV ir Kanada) arba 100 dol. gry
nais. Asmenims, suradusiems 75 naujus
metinius prenumeratorius — 75 dol. gry
nais pinigais; Taip pat asmenims, suradusien.s po 50 ar 25 naujas prenumeratas,
atitinkamai po 50 ar 25 dol.
Kiekvienam, suradusiam du naujus me
tinius prenumeratorius, trečioji prenume
rata duodama nemokamai.
Visi skaitytojai ir bičiuliai kviečiame
šiame platinimo vajuje dalyvaut.

KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ SKELBIMAI

"Lietuvių Dienų" skaitytojai, kurie turi
kokį biznį ar profesiją, yra prašomi pri'iysti iki lapkričio 15 d. kalėdiniy sveikinimy skelbimus, kuriy kainos yra: 3 kv.
inčai - $3, viena eilutė - vardas, pavardė
ir miestas - $1. Didesni skelbimai - $1
už kiekvieną kvad. inčą. Jūsų atsiystas
si elbimas padės mums išleisti didesnį ir
gražesnį LD numerį, o Jums atneš naudos,
res gausūs LD skaitytojai sužinos, kad ir
Jūs priklausote prie LD skaitytojy ir rėmė
jų šeimos.
Administracija

Administracija

K. Bradūnas

1325 Glyndon Ave., Baltimore 23, Md.
Ant. Giedraitis

9 Seymour St., New Britain, Conn.
Albinas Gražulis,

16 Castle St., Worcester, Mass.
Grigaliūnas

37 Jaques Ave., Worchester, Mass.
Rev. J. Klimas

DAR GAUTA LOTERIJOS KNYGELĖS

ir pinigai iš L. Bajorūno, A. Ce.kio, M.
Kuzmicko, A. Konsaus, A. Paškevičiaus,
A. B Sitko, V. Taraškevičiaus ir Urmelailaitės. Vi'iems tariame nuoširdų ačiū.

JOjNTES & HAMROCK
MORTUARY
731 W. WASHINGTON B LVO. LO3 AN G ELKS IS

Adm.

PROSPECT 6091

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
St. Neniškis

63 Hicks St., Meriden, Conn.
V. Rocevičius

7117 Lswnview Ave., Cleveland, Ohio
Alg. Šalčius

151-14

85th Ave., Jamaica 2, N. Y.
Vyt. Tarvainis

4208 McKinley, Detroit, Mich.
Urbanas Photo Studio

749 W. Baltimore St., Baltimore, Md.
Pr. Urbutis

LITHUANIAN REALTY CO.
Real Estate — Loans & Insurance

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

3308 W. Pershing Rd, Chicago 32, III.
Antanas Valavičius

5827 S. Claremont Ave., Chicago 36, III.
L. Valiukas

BAKUS REALTY CO.

2035 Stapleton St., Dayton 4, Ohio
Ed. Vilutis

3735 Pulaski St., E. Chicago, Ind.
V. Volertas

1529 S. 2nd St., Philadelphia 47, Pa.
A. Ankudavičius

6362 Fabre St., Montreal, Quebec, Canada
V. Aušrotas

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

Los Angeles 37, Calif.
RES.: PLeasant 3-6590

162 Gorevale Ave., Toronto, Ont.
S. Bujokas

1338 Downing St., Winnipeg
Kriščiūnas

J.

96 Wright Ave., Toronto, Ont.
J. Pleinys

113 Cannon, E. Hamilton, Ont.

HE LETTS
HOUSE OF BEAUTY
HELEN MOCKUS

ANGLIJOJE:
J. Mockevičius,

(Jam atsiskaito visi platintojai Anglijoj)
White Hart - Holmfirth, Hudderson, Yorks
P.

PHONE HO. 9-4600

1722 N. WESTERN AVE.

HOT i /WOOD 27, CALIF.

Dragūnas

91 Jake man Rd., Cannon Hill, Birmingham 2
A. Jarašiūnas

Leamington, Spa, Warv.
A. Gerdžiūnas

6 Ecechey St., Oldham, Lanch
A. Grigaliūnas

U 12 Brookland's Hostel, Coventry, Warwick
K. Steponavičius
126 Borton Lare, Eccles
V. Zdanavičius

35 Fashian St., London
AUSTRALIJA

Rev. P. Butkus

5 Young St., Circ e Bay, Sydney, NSW
Kun. P. Jatulis

C/o Archbishop House, W. Terrace, Adelaide
J. A. Skirka

LIETUVIU DIENU
RUDENS PIKNIKAS
ivyks
1951 m. rugsėjo 23 d., sekmadieni
PUIKIAME RESEDA PARK
Ant Reseda Blvd., tarp Vanowen ir Victory Ave.
RESEDA, CALIF.

C. J. C. Block "J", 11-4, Bathurst, NSW
Pr. Rudinskas

377 Willibrord, Montreal, Canada

Bus gardžiu valgiu, gėrimu, muzikos ir įvairumu

J. Rugelis

25 John St., Sydney

Kaip nuvykti is Los Angeles?

PIETŲ AMERIKOJE
Kun. Sabaliauskas

Co egio Saeriano, apa-t. 369, CARACAS, Venezuela
M.

Laupinaitis

Caixa Postal 371
Sao Paulo, Brazil
Kun. Nik. Saldokas
Bagcta, Carrera 36, No. 16-33, Columbia, S. A,

Važiuoti 101 Highway (Cahuenga Ave. and Pass, kuris įeina i Vetura Blvd., iš Ventura
pasukti dešinėn -.t Reseda Blvd, ir dar važiuoti 1 mi.) iki Reseda Park.
Iš Burbank, Glendale, Pasadena važiuoti Victory arba Vanowen Ave. iki Reseda Park.
Iš Santa Monica, Long Beach, Inglewood ir kitų gretimų miestelių važiuoti Sepulveda
Blvd, iki Ventura. Ant Ventura sukti kairėn ir važiuoti iki Reseda Blvd., tada važiuoti 1
mi. dešinėn.

Jau atspausdinta ir galima gauti
POEZIJOS ANTOLOGIJA

ŽEMĖ
Antologiją redagavo Kazys Bradunas. Studijinį
knygos įvadą parašę Juozas Girnius.
ŽEME yra poaistinės ir pobrazdžioninės mūsų
poetų kartos manifestacinis leidinys.

ŽEMEJE savo brandžiausią kūrybą spausdina:
Juozas Kėkštas, Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka
Miliūnas, Vytautas Mačernis ir Henrikas Nagys.
Antologija yra puošnaus ir didelio formato knyga.
Ją leidžia ’’LIETUVIŲ DIENOS”, Los Angeles.
Kiekvieno lietuvio knygų lentynoje šitas leidinys
bus niekuo nepamainomas.

Knyga gaunama LD administracijoj,
pas LD atstovus ir liet, spaudos kios
kuose.

