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Lietuvos ministeris P. Žadeikis kalba per Amerikos Lietuviy Bendruomenės steigimo iškilmes New Yorke. / P. Žadeikis, Lithuanian Minister to the U.S., addresses a Lithua
nian organzational meeting, which formed a new society called The Lithuanian-American Community.
Don. Šulaičio foto

TAUTINĖ BENDRUOMENĖ
P. JAGMINAS
Tauta yra žmonių grupė, jungiama tų pačių papročių, gy
venimo būdo, kalbos ir istorijos. Tauta, kaip tokia, neturi val
džios. Tiktai kai ant tautinio pagrindo susikuria valstybė, tada
valstybės vyriausybė gali tapti ir tautos vadovybe. Nepriklau
somos Lietuvos valstybė buvo tautinė, ir todėl jos vyriausybė
galėjo atstovam ir lietuvių tautą.
Tačiau ne visi kurios tautos tautos nariai gyvena viename
žemės plote, kad jie galėtų būti savos tautinės valstybės ap
jungti. Jei imti lietuvius tai jų daugiau trečdalio gyvena ne
Lieuvoj; todėl jei Lietuva dabar ir būtų laisva, tai jos valstybė
negalėtų apimti lietuvių, gyvenančių kituose kraštuose.
Apjungti lietuvius, gyvenančius kitur (ne Lietuvoj), ir
duoti jų tautiniam gyvenimui organizuotą formą ir yra kuriama
Lietuvių Bendruomenė.

Ši benduomenė betgi nėra nei draugija, nei valstybė.
Tapti draugijos nariu reikia paduoti pareiškimą ir būti Į
ją priimtam. Bendruomenės nariu yra kiekvienas lietuvis be
jokio jo asmeniško pareiškimo ar noro. Jis laikomas bendruo
menės nariu vien dėl to, kad jis gimė lietuviu — lygiai taip,
kaip asmuo laikomas miesto ar apskrities gyventoju, kadangi
jis tame mieste ar apskrity gyvena.

Tačiau tautinė benduomenė skiriasi ir nuo miesto ar ap
skrities gyventojų. Kai pastarieji gali būti policijos priemonė
mis priversti atlikti savo pareigas, tai tautinės bendruomenės
gyvenimas yra pagrįstas jos narių gera valia bei tautiniu susi
pratimu.
Reikalas susikurti lietuviams savo tautinę bendruomenę
gali būti išreikštas šiuo šūkiu: “Lietuviais esame mes gimę, lie3

BALFo pirm. kan. dr. J. B. Končiui įteikiama gėliy puokštė jo 60-sios gimimo dienos proga. / Canon Končius receives a bouquet of flowers on his 60th birthday.
Photo was taken at a concert in Brooklyn, N. Y.
Don. Šulaičio foto

tuviais turime ir būt”. Juk suprantama,
kad tik susibūrę galime geriau išlaikyti
ir reprezentuoti savo tautybę. O savo tau
tybės išlaikymas yra kiekvieno lietuvio
garbės reikalas ir jo kultūrinio lygio rodyklis. Tik laukiniams ir primityviems
žmonėms jų kilmė (tautybė) nesvarbu.
Todėl jie lengvai nutautėja ir virsta kitų
tautų nariais. Tokie žmonės paprastai
vadinami kitų tautų trąšą, nes jie nutautėdami padeda kitoms tautoms augti
ir didėti.
Susipratęs ir save gerbiąs asmuo nie
kada nepasistatys trąšos vietoje kito at
žvilgiu.
Iš kitos pusės neturi būti suprasta,
kad tautinis susipratimas veda prie ne
apykantos kitoms tautoms. Priešingai,
visos tautos yra lygios, ir visoms užtenka
vietos pasauly, bet mes norime išlikti
lietuviais, kaip kiti nori išlikti savo tautos
nariais.
Taip pat lietuviai, esą už Lietuvos
ribų ribų, susibūrę Į savo bendruomenę
gali darniau bendrauti ir padėti Lietu
voj esantiems savo tautiečiams. Ši pagal
ba yra ypač reikalinga dabar, kai Lievą yra pavergta žiauraus priešo.
Tat Lietuvių Bendruomenės Įkūrimas
yra sveikas dalykas. Reikia tiktai, kad
visi lietuviai aktyviai Į ją Įsitrauktų ir
sąžiningai atliktų savo pareigas.
A

Dalyviai pasirašo Amerikos Lietuviy Bendruomenės steigimo aktą. /
Lithuanian-American Community a new organization in the U. S.

Lithuanians sign an act maHng the
Don. Šulaičio foto

Ka galvoja ir
veikia ALTS?
PASIKALBĖJIMAS SU AMERIKOS
LIETUVIŲ TAUTINES SĄJUNGOS
PIRMININKU DR. M. J. COLNEY

Norėdami gerbiamus skaitytojus su
pažindinti su ALTS bei jos siekiais,
Kreipėmės į jos pirmininką dr. M. J.
Colney, kuris maloniai atsakė į jam pa
tiektus klausimus.

— Kokie yra dabartiniai aktualiausi
ALT Sąjungos rūpesčiai bei darbai?
— Mūsų rūpesčiai pirmoj vietoj yra
tie patys, kaip ir visų lietuviškai tebegalvojančių lietuvių: Lietuva, jos laisvės
atgavimas, jos ateitis, tautos likimas ir,
galop, laisvėje esančių lietuvių dvasinis
išsilaikymas.

Kalbant apie atskirus mūsų rūpesčius,
manau, kad dabartiniu metu svarbiausias
rūpestis ir darbas tai - sustiprinti mūsų
minti atitinkančios spaudos medžiaginius
pagrindus ir tą spaudą išplėsti, patobu
linti. Antras dalykas - visuomeniniamkultūriniam veikimui tinkamų pastogių
— tautinių namų — kai kuriuose miestuo
se Įsigijimas.

Spaudai rimtesni finansini pagrindą ti
kimės sutelkti per Vilties draugiją, kuri
Įsteigta Sąjungos globoje ir dabar vyks
ta narių prisirašymas. Namus Įsigyti pla
nuoja keli skyriai, o Bostono skyrius jau
Įsigijo, puošia ir rengiasi iškilmingam ati
darymui.
— Kaip plačiai ALT Sąjungos veikla
Amerikoje reiškiasi?

— Statistiškai tas platumas vidutinis.
Sąjunga turi žymesnėse vietovėse 14 sky
rių, juose yra per 800 narių, skyriai per
metus surengia visoje Amerikoje dau
giau kaip šimtą Įvairių susirinkimų, mi
nėjimų, kultūrinių pramogų, kur papras
tai dalyvauja nuo kelių dešimčių iki ke
lių šimtų, o kai kada net ir per tūkstantį
lietuvių.

Bet mes neužsidarome vien savo sky
riuose, o dalyvaujame ir bendroje visų
lietuvių veikloje. Dalvaujame lygiai su
kitomis srovėmis Amerikos Lietuvių Ta
ryboje ir BALFe. Retas kuris iš mūsų
nėra Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
narys, be to, nesunku pastebėti, kad mū
sų nariai bei bendraminčiai veikliai reiš
kiasi Įvairiose kitose vietinėse ar specia
liose organizacijose.
— Kokių priemonių ALT Sąjunga ima
si lietuvybei Amerikoje išlaikyti bei su
stiprinti?

— Svarbiausia priemonė būtų mokykla.

Amerikos Lietuviy Tautinės Sąjungos Pirmininkas Dr. M. J. Colney su žmona, gyveną Waterbury, Conn.
Dr. & Mrs. M. J. Coiney, Waterbury, Conn. Dr. Colney is president of the National Lithuanian Society of
America.

Bet ALT Sąjunga dar nesiryžta viena lie
tuviškos mokyklos klausimo spręsti. To
dėl tuo tarpu apsiribojame dalyvavimu
visose pastangose kurti bent lietuviškos
mokyklos užuomazgas ar šiokius tokius
jos pakaitalus.
Visų pirma stengsimės naudotis dviem
jau minėtom priemonėm: spauda ir lie
tuviškų kultūrinių židinių steigimu.
Spauda pati yra gera priemonė palai
kyti tautiškam budėjimui, o šalia to - ji
yra visų kitų žygių skatintoja ir kovotoja
su apsileidimu ar net išdavikiškumu prieš
lietuvybę. Dėl tautinių namų steigimo
gerai pasakė mano mielas bendradarbis
ir kaimynas iš Bostono, Sąjungos vice
pirmininkas J. Kasmauskas: “Pristatėm

daug karčiamų ir pragėrėm jose savo
jaunimą, tad nors dabar duokim dar iš
likusiam ar čia kitur atsidūrusiam savo
jaunimui vietos pasijusti kultūringoj lie
tuviškoj aplinkoje.
— Kaip apibūdinate Amerikos lietu
vių visuomenės pasiskirstymą ir kokią
vietą jame užima ALT Sąjunga?

— Kalbėdami apie Amerikos lietuvių
visuomenę, turime galvoje lietuvybei dar
ištikimus lietuvius, nebeskaitydami tų,
kurie ją užmiršo ar išdavė. Šioje dar vi
siškai lietuviškoje visuomenėje skaičiuo
jamos keturios srovės. Kiekviena iš jų
turi savišką apibūdinimą kaip sau, taip
ir kitoms srovėms, ir dėl to savo tarpe
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ALTS seimo dalyviai (49.5.22, Conn, vai.); iš kairės dešinėn sėdi: J. Tareila, V. Kie'a, dr. M. J. Colney, ALTS pirm., H. Stulginskas, Waterbury sk. pirm.; antroj ei.ėj:
A. Kuslis, dr. T. B. Dirmeikis, A. A. Colney, V. Blažys, K. Kulišauskas, B. Duda, ALTS centro sekretorius; trečioj eilėj: K. Demikis, A. Kuslis, A. Vaišnys, V. Chekanauskas,
V. Rimas, A. Vaišnys ir AA. Vaidalys. / Representatives of the National Lithuanian Society of America.

nemažai pasiginčija. Mes skaitome, kad
yra dvi kraštinės srovės ir dvi tarp jų.
Viena šalia lietuvybės reikalauja būti
ir drausmingais katalikais. Dažnai mums
atrodo, kad šis reikalavimas net tauti
niame veikime pabrėžiamas stipriau, ne
gu pirmas. “Storai” kalbėdami, mes tą
apibūdiname, kaip internacionalinės idė
jos išaukštinimą, nereikalingai nuskriau
džiant tautiškumo reikalus. Mes, nors
daugelis visai nuoširdžiai jaučiamės nesusipykę su Dievu, manom, kad tautinei
veiklai sveikiau, jeigu į ją visai neįjun
giami religiniai dalykai, kurie kartais
vieną lietuvi nuo kito gana griežtai skiria.
Kita kraštinė srovė yra pasistačiusi
prieš akis irgi tarptautinę idėją - socia
lizmą. Pats jos susiorganizavimo tikslas
yra kova dėl internacionalinės idėjos,
kuriai tautiškumas iš dalies antraeilis,
6

iš dalies net neparankus. Mes tautinio
veikimo nenorime jungti ir su ta idėja,
kaip lietuvių nejungančia ir gresiančia
tautinius reikalus nustelbti.
Dvi vidurinės srovės - sandariečiai ir
mes - tai vieno kamieno dvi šakos, kiek
skirtingomis kryptimis nuaugusios ne tiek
dėl pažiūrų į čionykščius tautinio vei
kimo reikalus, kiek savo laiku dėl pa
žiūros Į Lietuvos politinius įvykius (da
bar jau virtusius praeities dalyku), o
paskui - dėl taktikos, dėl susigrupavimo apie vienus ar kitus vadovaujančius
ir tt. Aš nesiimčiau šiandien apibūdinti
sandariečių pažiūrų, kadangi tam trūks
ta aiškesnių duomenų. Dar ne taip senai
mes “bardavomės” dėl... demokratijos.
Bet tas ginčas, ypač dabar, neturi pras
mės. Mes manome, kad Lietuvai yra
svarbiausia atgauti nepriklausomybę ir

Lietuvos žmonėms galimybę patiems, be
prievartos ii' apgaulės, nusistatyti savo
valdymosi tvarką ir išsirinkti valdžią.
Tai yra esminis demokratijos siekimas.
Aš nežinau, ar sandariečiai kitaip apie
tą mano. Mes tik aiškiai pabrėžiam, kad
tautinėje veikloje svetur svarbiausią
reikšmę skirti kovai dėl kurios nors at
skiros režimo teorijos yra dalykas ne ką
geresnis, kaip pirmenybė kovai dėl tų
ar kitų internacionalinių idėjų.
Mūsų vieta šių srovių tarpe - prie lie
tuvybės vėliavos. Mes neužimam visos
tos vietos - čia stoja visi ištikimieji lietu
viai. Skirtumas tik tas, kad mes į tą vie
tą nesinešam jokių kitų vėliavų, nei že
mesniais, nei aukštesniais stiebais...
— Kaip žiūrite į tvirtinimą, kad ALTS
yra buvusios Lietuvių Tautininkų Sąjun(Perkelta į 14 psl.)

LIETUVYBĖS ŽIDINYS PETRAPILYJE
DR. J. JANUŠKEVIČIUS
Klaida būtų manyti, kad prieš pirmą
jį Lietuvos Lenkijos padalinimą būtų
buvę lietuvių Rusijos sostinėje, nes gele
žinkelių ir kitų patogesnių susisiekimo
priemonių stoka negalėjo skatinti lietu
vio pasijudinti iš vietos ir vykti į tolesnę
kelionę. Kai mano tėvas 1867-8 m. vyk
davo, žinoma, arkliais į Kauną pas vys
kupą M. Valančių lietuviškų knygelių
parsivežti, tat sudarydavo istorinį įvykį
aplinkinių gyventojų tarpe ir patiekdavo
smalsuoliams medžiagos jų pasikalbėji
mams žiemos vakarais. Kadangi tėvas
ne tik sau, bet ir kitiems atgabenadvo
slaptų vyskupo leidinių, kaimiečiai at
vykdavo pas tėvą ne tiktai knygelių pa

siimti, bet ir sužinoti, kaip jis galėjo at
likti tą tolimą kelią (buvo apie 130 viorstų - 139 km.)
1783 m. rusų carienės Kotrynos II
buvo atkurta Mohylevo arkivyskupija ir
jos pirmuoju arkivyskupu carienė pasky
rė Stanislovac Bohusz Sestrzencevičiu,
c7
kuris, kaip iš jo autobiografijos matyti,
buvo gimęs Lietuvoje, Zabludovo parapi
joje. Arkivyskupo rezidencija buvo ne
Mohylevas, bet Petrapilis.
Tą hierarchą lydi daug Įdomių, bet su
jo pašaukimų nesuderintų veiksmų. Bu
vęs Kalvino tikėjimo, jis tarnavo carienės
gvardijoje karininku ir draugavo su ja
pačia, kuri buvo, kaip žinoma, pravosla
vė. Sunku susekti, kokiais sumetimais,
metęs kariuomenę jis tapo kataliku ir
kunigu, o galiausiai buvo įšventintas
vyskupu. Gal tas draugiškumas ir vakuo
janti Mohylevo arkivyskupija paskatino
buvusį heretiką pakeisti tikėjimą ir net
apsivilkti katalikų kunigo sitonu. Atkū
rus Mohylevo arkivyskupiją, Kotrynos
niekas nekliudė paskirti savo draugą jos
viršininku, ir ji tat padarė be Šv. Sosto
žinios. B. Sestrzencevičiaus paliktuose
raštuose minimos pavardės rodo, kad
tarnautojų skaičiuje būta lietuvių. Pats
arkivyskupas mokėjo lietuviškai, kas ma
tyti iš jo paliktų “sarmatų kalbų” gimi
niškų žodžių sąrašo.
Antroje XIX a. pusėje atsiranda lie
tuvių studentų, lankančių Petrapilio
universitetą, Medicinos Akademiją arba
Kelių inžinierių institutą. 1842 m. buvo
ten iš Vilniaus perkelta katalikų dvasinė
akademija, kurioje profesoriavo, dar ne
būdamas vyskupu, M. Valančius ir buvo

Vysk. P. P. Bučys, neseniai miręs Romoje. / Bishop
P. P. Bučys, late head of the Marian Fathers Con
gregation, and eminent in Lithuanian- affairs. He
died in Rome this year.

J. E. Vyskupas V. Brizgys, pirmas lietuvis vyskupas
kaip tremtinys atvykęs į Ameriką. / Bishop V. Brizgys,
first Lithuanian bishop to come to the U.S. in a
refugee status.
Don. Šulaičio foto

Waterbury, Conn., scenos mėgėjy trupė išpildo B. Brazdžionio žodžio ir muzikos montažą "De profundis"
K. Jatužio scenovaizdis. / The Lithuanian Theatre of Waterbury, Conn., presenting B. Brazdžionis "De Profundis".
v. Vaitkaus f'oto
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Jonas Kardelis, Kanados lietuviy savaitraščio "Ne
priklausoma Lietuva" vyr. redaktorius, šventęs 40
mėty plunksnos darbo ir 30 mėty redaktoriavimo
bei 30 mėty vedybinio gyvenimo sukaktis.
J. Kardelis, editor of the Canadian-Lithuanian weekly
"Nepriklausoma Lietuva" (Independent Lithuania) is
celebrating a triple anniversary - 40 years a writer,
30 years an editor and 30 years a married man.
His wife E. Kardelienė was an opera star in Li
thuania.
L. Stankevičiaus foto

Simas Urbonas, "Kario" vyr. redaktorius ir vienas
jo atgaivintojy Amerikoje. Gruodžio mėn. "Karys"
Švenčia savo vieneriy mėty Amerikoje gyvavimo su
kaktį. / Simas Urbonas, chief editor of the Lithua
nian monthly "Karys" (The Warrior), which was re
vived in this country a year ago.

keletas lietuvių klierikų. P. Vileišiui, ku
ris lankė Kelių inžinierių institutą, pasi
sekė, nors lietuvių spauda jau buvo už
drausta, atspausdinti vieną kitą lietuviš
ką knygutę. Nors pasireiškimų lietuviš
koje dirvoje neteko susekti, bet vis dėlto
lietuvybė buvo jau Įleidusi šaknis, kad
ilgainiui pasirodytų žaliuojančiu me
džių. Esant arkivyskupui A. Gintautui,
jo sekretorius K. Prapuolenis paveikė,
kad pradėta sakyti pamokslai lietuvių
kalba beveik visose šventovėse. 1881 m.
Įsteigtoje Dvasinėje seminarijoje klierikų
trečdahs buvo lietuviai. Tačiau tikras
gyvumas prasidėjo 1890-91 m., kai lie
tuvių kolonija pradėjo ruošti koncertus,
buvo sudarytas lietuviškas choras, ku
riam vadovavo kuri laiką mūsų žymus
kompozitorius C. Sasnauskas. Žengta to
liau. Netrukus buvo suvaidinta Ketura
kio komedija “Amerika pirtyje”, o ilgai
niui lietuviai jau kasmet pasirodydavo
su scenos kūriniais du ir daugiau kartų
ne tiktai su komiško turinio kūriniais.
Žiūrovams teko matyti ir operete “Kaminkrėtis ir malūnininkas”.
Kadangi lietuviai spaudos dar netu
rėjo, apie pirmąjį vaidinimą “Amerika
pirtyje” labai plačiai ir palankiai atsilie
pė Amerikos laikraščiai. Rašančiam teko
kiekvieną kartą aktyviai dalyvauti vai
dinimuose. Likimas nulėmė, kad pirmą
kartą vaidinusi Agotos rolę St. Ž-tė iš
tikrųjų paskui atsidūrė Amerikoje ir, jei
gyva, man ,buvusiam ,Faibčikui būtų
malonu pasveikinti ją, esančią laisvą, bet
“neužbrunkliuota” pirtyje.
Ne tiktai menas buvo pasirodęs lietu
vių kolonijoje. Lietuvių ir Žemaičių Lab
darybės Draugija, pradėjusi veikti XIX
a. gale, galėjo remti tiek mokslus einanti
jaunimą, tiek ne vienam vargšui ašaras
nušluostyti.
Žymus lietuvybės židinys buvo Šv.
Kotrynos berniukų ir mergaičių gimna
zijos. Kultūringo lenkų kilmės direkto
riaus dėka mokiniams ir mokinėms buvo
dėstoma lietuvių kalba. Be to, berniukų
gimnazijoje buvo ruošiami vaidinimai,

Dr. J. Januškevičius, LD bendradarbis, gyvenęs Philadelphijoj, Pa. / Dr. J. Januškevičius, of Philadel
phia, Pa., a contributor to "Lithuanian Days".

kuriuose dalyvaudavo ir neseniai atvykęs
Į Ameriką Kauno valstybės teatro vai
dila St. Pilka. Dažnai tekdavo išgirsti
viešai ir lietuvių dainų. Kai 1900 m. bu
vo etnografinė paroda, du lietuvių cho
rai žavėdavo klausytojus liaudies daino
mis. Kadangi ta paroda tęsėsi visą mė
nesi, tai Įvairių tautų klausytojai turėjo
progos išgirsti mūsų skambias dainas ir
jas Įvertinti.
Susirinkę 1901 m. trys lietuviai vvskupai buvo nutarę iš leisti laikrašti “Ži
burėlis”, kurio redaktorium buvo paskir
tas šio straipsnio autorius. Atsirado lie
tuvių klubas, kuriame, tuomet būdamas
Petrapilio Dvasinės Akademijos profe
sorium, paskui Vilniaus arkivyskupu, dr.

Kanados lietuviy savaitraščio "Nepriklausoma Lietuva" statomi namai Montrealy. / Offices of the Ca
nadian-Lithuanian weekly "Nepriklausoma Lietuva", Montreal.
L. Stankevičiaus foto

Susitikimas Waterbury, Conn.: dr. M. J. Colney, op. sol. A. Dambrauskaite ir op. dirig. V. AAarijošius. / Dr. M. J. Colney, opera soloist A. Dambrauskaitė, and opera
conductor V. Marijošius meet in Waterbury, Conn.

J. Matulevičius laikydavo paskaitas, o
p. Sonki (gim. Širvydaitė) ir K. Petraus
kas vieni arba su draugais savo damomis
sutelkdavo žymų klausytojų skaičių.
1904 m. rudenį atsirado A. Smilgos
leidžiamas “Lietuvių Laikraštis”, kuris,
deja, tik metus tesirodė.
Pirmojo pasaulinio karo metu tūkstan
čiai lietuvių atsidūrė rusų sostinėje. Įsi
kūrė “Dėl karo nukentėjusiems šelpti
draugija”, kuri savo veikla išplėtė ir kul
tūrinėje srityje. Visose miesto dalyse bu
vo atidaryti lietuvių vakariniai kursai.
Apvainikavo tas įstaigas aukštesnė mo
kykla, kurioje buvo išeinamas keturių
klasių kursas ir kurios absolventų man
teko laisvoje Lietuvoje sutikti, mokytojauujant arba šiaip dirbant valstybės
įstaigose.
Užgrobus valdžią bolševikams, visos
mokyklos teko uždaryti, o pabėgėlių pir
mas būrys — 1018 asmenų — teko 1918
m. rugsėjo 6 d. atskiru ešalonu vežti jau
į laisvą Lietuvą.

Cleveland©, Oho, lietuviy veikėjy grupė: Pr. Ambrazas, St. Barzdukas, inž. dr. A. Nasvytis, St. Gabaliauskas ir Ig. Malinauskas. / Clevelanders (Ohio) active in Lithuanian affairs.
V. Rocevičiaus foto
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LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO REIKALAI
—Nors Kultūros Fondo Amerikos apy
gardos vadovybė ir buvo spaudoje užsi
minusi apie išsamesne informacija apie
KF ir jo uždavinius, bet iki šiol tokios
informacijos dar nesulaukta. Tad, kokie
ištikrųjų yra KF uždaviniai?

jos ne tik galėtų vegetuoti, bet ir vešėti.
Šiuo susirūpinti yra kiekvieno šviesesnio
lietuvio pareiga.

— Mes išlaikėme savo lietuvišką indivi
dualybę ir esame gyvi kaip lietuviai tik
dėka savos lietuviškos kultūros, kuri aidi
mūsų kalboje, mūsų gausiose dainose,
girdima mūsų pasakose, mįslėse, patar
lėse, matoma mūsų papročiuose, įžvel
giama mūsų istorijoje, reiškiasi mūsų
žmonių individualioj kūryboj - tapyboj,
muzikoj, moksle ir kitose srityse. Todėl
pagrindinis LKF uždavinys - sutelkti
lėšas ir organizuoti sistematingą bei efek
tyvią paramą (premijų ir pašalpų keliu)
visoms lietuviškoms kultūros sritims, kad

— LKF formuotis sąlygų tikrai pasi
gendame. Ir, kol nėra atbaigtai susifor
mavusi Pasaulio Lietuvių Bendruomenė,
tol nėra iš kur tikėtis LKF ir bet kurios
konkrečios paramos. O be šio neįmano
ma išplėsti ir pačią LKF veiklą. Tiesa,
kai kuriose JAV vietovėse yra susiforma
vusios grynai kultūrinės organizacijosrateliai (pav. Bostone, Brooklyne ir k.),
tačiau jos turi grynai lokalinio pobūdžio
kultūrinius uždavinius bei grynai lo
kalinę kultūrinę veiklą. Vadinasi, LKF
Cleveland© skyrius (kurio valdyba šiuo

— Kiek skyrių ar padalinių yra jau
įsisteigę JAV, kituose kraštuose bei kon
tinentuose?

metu eina ir JAV apygardos valdybos
pareigas) tuo tarpu yra vienas vienin
telis.
Toliau pažengusi organizaciniu at
žvilgiu yra LKF Australijos apygarda.
Laukiama pradedant organizuotis LKF
Kanadoje.
— Kuo aiškinti tokį lėtą LKF skyrių
steigimąsi?
— Pati KF idėja ir jo uždaviniai pa
prastai gerai suvokiami ir tikrai rūpi
tik neabejotinai aukšto kultūrinio lygio
visuomenei - rinktinėms asmenybėms.
Antra vertus, neturėdami savos vals
tybės, kurios vyriausybė galėtų nukreip
ti į KF kai kuriuos papildomus mokes
čius (kinų, pasilinksminimų, loterijų ir
pan.) ir neturėdami stambesnių bei gau
sesnių palikimų, veik visas pajamas turė
sime sutelkti tik laisvai apsidėtu benddruomeniniu įnašu ir laisvu aukų keliu.
O davimo reikalą šiandien pripažįsta

Los Angeles arkivyskupas J. Francis A. McIntyre kalba parapijos bankete, įteikus jam lietuviško kryžiaus drožinį lietuviy bažnyčios pašventinimo proga; kairėj stovi
kleb. kun. J. Kučinskas. Pašventinimas įvyko lapkričio 4 d./ Archbishop J. F. A. McIntyre of Los Angeles accepts a hand-carved Lithuanian shrine from Lithuanian
parishoners of St. Casimir's Church, Los Angeles, Caiif. The ceremonies took place at the dedication of the new church building.
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Naujoji Los Angeles lietuviu bažnyčia, pašventinta lapkričio 4 d./ The new Lithuanian Church of St. Casimir's in Los Angeles, Calif.

nors ir kiekvienas doras žmogus, bet vis
dėlto tik maža dalis paskuba numatytąją
duoklę atiduoti.
Pagaliau, ne maža visuomenės dalis
kultūrinę veiklą ne retai nuvertina poli
tinės veiklos sąskaiton, visiškai pamirš
dama, kad bekultūrinių ir mažakultūrinių tautų laisvė šiandien nesukelia me
keno dėmesio.
— Koks santykis tarp KF ir “Nemuno”
žurnalo, kuris savo laiku buvo skelbia
mas kaip KF organas? Ar Jūsų nuomone
“Nemuno” pasirinktoji grynai ateistinėliberalistine linija gali būti priimtina
visiems KF nariams?
— Jokio santykio nebuvo ir nėra. Pa
galiau, toks santykis ir negalimas, nes
KF tepriimtina tik grynai antsrovinė
linkmė.
LKF linija visada turės būti atremta
į “lietuvių tautos liniją”. O šios pagrin
dinės individualinės žymės - lietuvišku
mas ir krikščioniškumas. Kas šitiems
principams prieštaraus, tas iš anksto pa
smerktas žūčiai - lietuvių tauta tai iš
spjaus. Taigi, šituo pačiu tenka kalbėti
ir apie bet kokio ateistiškumo priimti

numą.
— Kokie artimiausi konkretūs sumany
mai ir darbai?
— Kaip Cleveland© skyriui - rūpinti
sąlygas formuoti kultūriškai Cleveland©
lietuviškąją visuomenę ir sutelkti lėšų
lietuviškojo nekomplikuotos scenos vei
kalo konkursui.
O kaip JAV Apygardos valdybai - su
laukti pačiu artimiausiu metu galutinai
susiformuojant PLB organizacijai. O ši
mano giliu įsitikinimu greta politinės
šakos (ALT) turės sudaryti dar visuo
meninę, o taip pat ir kultūrinę šaką.
Šiai pastarajai LKF JAV apygardos val
dyba ir norėtų perduoti savo “kreden
cialus”.
Esu tikras, kad to laukia kartu su ma
nimi ir visos šviesiosios lietuviškos gal
vos, — baigė pasikalbėjimą vienas iš
aktyviausių KF steigėjų prof. Ig. Mali
nauskas.
Šiuo metu LKF Cleveland© skyriaus
valdyba sudaro A. Augustinavičienė, St.
Barzdukas, Ig. Malinauskas, dr. Pr. Skar
džius, J. Daugėla ir Al. Laikūnas.
V. Rocevičius

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
JOHN ANTHONETTE TUBIS
208 Park Ave.
Long Beach, Calif.

MR. JOSEPH MILIŪNAS
1314 N. Vista Ave.
Hollywood 46, Calif.

MRS. EMILIA SLIAKIS
1372 N. Ridgewood Pl.
GL 3820
Hollywood 28, Calif.

KAZIMIERAS STOŠKUS
8119 Bergman Lane
Downey, Calif.
Hl—ir=ĮSl---

—r~1P1F=*

tplF-..r

iRlF.

11

PAS LIETUVĮ FILMŲ ARTISTĄ
Nutariau aplankyti lietuvį filmų artis
tą George Edward Mayon (Tautkus).
Randu namie visą šeimą. Jisai su sūnumi
žiūrėjo televizijos programą, o jo žmona
dirbo virtuvėje. Kiti vaikai žaidė prie
kiniame kambary. Žodžiu, jie gyveno
kaip visos šeimos.
Tuojau buvau supažindintas su visa’s:
žmona (Dorothy Roberts) - buvusi žino
ma artistė ir šokėja, du sūnūs - Robert,
3/2 metų ir Johnny, 2/2 metų; duktė Carol,
5 metu.
c

— Įdomu, kaip patekote į studijas, —
pradėjau neformalų pasikalbėjimą.

— Grįžęs iš gastrolių po Europą su
Karre Le Baron Trio, užėjau į studijas ir
buvau priimtas šokėju.

— Ar visa laika šokate?
C

L-

— Pradžioj išimtinai šokau, o dabar
tenka vaidinti įvairias roles beveik kiek
vienoje Warner Bros, pastatytoj filmoj.
Esu dirbęs taip pat Paramount, MGM ir
kitose studijose.
Čia mums teko padaryti pertrauką,
jauniausias sūnus Johnny patiesė ant
grindų savo vyresnį brolį Robert. Mat,
jie žiūrėdami ristynes televizijoj, per-

George Mayon, lietuvis Ho'iywoodo fi my artistas.
George Mayon, Lithuanian movie actor and dancer
in Hollywood.

siėmė tą nuotaika ir patys pradėjo ristis.
Toliau besikalbant paaiškėjo, kad jis
gimė ir augo Hartford, Conn. Su tėvais
priklausė “Lietuvos sūnų ir dukterų drau
gijai” ir taip pat dainavo lietuvių chore.
Jo tėvai Petras ir Kleopą Tautkai yra at
vykę iš Lietuvos. Dabar motina su jo
seserimi Delia gyvena South Gate, Calif.
—Jūsų žmona taip pat yra filmų šo
kėja, — nukreipiau kalbą, norėdamas ką
nors daugiau sužinoti.
— Taip. Ji žinoma Dorothy Roberts
vardu. Šokti ji pradėjo būdama 3 metų
amžiaus, įeidama į pragarsėjusį Roberts
Trio. Prieš 6 metus su ja susipažinau,
ir dabar ji būna namie ir augina šeima.

Vėl peržvelgiau kambarį Ant sofos
vienas sūnus jau ramiai miegojo, o kitą
motina atnešė tėvui pasakyti labanaktį
Čia man prisiminė tūlo lietuvio straipsnis
apie Hollywooda kaip nedorybių vietą
©©©©©©©eoee©©©©©©©©©©©©©©©©©®©

Linksmu Kalėdų
ir
laimingu Nauju Metų

JUOZO KILMONIO ŠEIMA

George Mayon, Irene Manning ir Paul Pierce repeticijos metu statant filmą "Shine on the Harvest Moon".
George Mayon, Irene Manning and Paul Pierce rehearsing their dance routine for Warner Bros, produc
tion "Shine on Harvest Moon."
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2623 Laurel Caynon Blvd.
Hollywood 46, Calif.
HU. 28092

Dai'. P. Puzinas demonstracijos metu laike Los Angeles miesto visuotines meno paroaos; aesmei stovint matyti miesto meno dep. direktorius K.Ross. / Paul Puzinas,
prominent Lithuanian artist, demonstrates canvas technique at the All-City Art Exhibit held in the Los Angeles Greek Theatre. Mr. Puzinas is the holder of several
popular awards for his paintings. Kenneth Ross, Municipal Art Director of Los Angeles, is seen standing at the right.

G. Mayon šeima liudijo visai ką kitą.
Todėl jį paklausiau:
— Kodėl tiek daug pasitaiko skyrybų
tarp filmų artistų?
— Manyčiau, kad darbo sąlygos ir
progos susipažinti su įvairiais asmenimis
padidina skyrybų nuošimtį. Taip pat eko
nominės sąlygos turi įtakos. Neturtin
goms šeimoms dažnai neįmanoma skir
tis. Kažin ar artistų skyrybų nuošimtis
yra didesnis už kitų turtingesnių žmonių
skyrybų nuošimtį. Gal kino artistų sky
rybos daugiau reklamuojamos.

—Gal galėtumėte suminėti keletą fil
mų, kuriose Jums teko dalyvauti, — pa
siteiravau toliau.

— Kaip minėjau, dabar tenka daly
vauti kiekvienoje Warner Bros, statomo
je filmoje. Anksčiau esu šokęs filiuose
“Rapsody in Blue ", “Shine on Harvest
Moon,” “Singing in the Rain” ir k.
Dail. E. Krasauskas tapo karaliaus Mindaugo portretą,
kurį J. Ambrozaitis užsakė Waterburio lietuvig pra
džios mokyklai. / Artist E. Krasauskas puts the fininshing touches on a portrait of King Mindaugas of
Lithuania.
V. Vaitkaus foto

Toliau G. Mayon - Tautkus prisiminė,
kaip 1938 m. šoko Kaune ir Palangoje
ir apvažiavo viso pasaulio didmiesčius
su J. Krenčiaus suorganizuota trupe
“Karre Le Baron”.

Autoportretas / V. K. Jonynas — Self-portrait by
V. K. Jonynas
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Todėl dabar kovoj dėl Lietuvos laisvės
gal svarbiausia mažiau tarp savęs dėl
kompetencijų varžytis, o visas jėgas skir
ti tam, kad Lietuvos ateities reikalai
tarptautinėje plotmėje būtų gerai žinomi
ir teisingai įvertinti.
— Kokia Jūsų pažiūra į Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę?

Manchesterio (Anglija) lietuviy krepšinio komanda "Kovas" per paskutinius trejus metus buvusi Britanijos
krepšinio meisteris: Glatkauskas, Stabačinskas, Narbutas, Baleiša, Tamoliūnas, Aleknavičius, Butkus ir
Puzinas. / Lithuanian basketball team in Manchester, England.
G. Glatkausko foto

KA VEIKIA . . .
(Atkelta iš 6 psi.)

gos atžala ir kad jos veikla yra nulemia
ma buvusių anos Sąjungos narių?
— Į tokį tvirtinimą žiūriu visiškai ne
kaip Į blogą priekaištą, o tiktai kaip į
kalbas apie nesamą ir techniškai negali
mą dalyką. Tautininkų Sąjunga Lietu
voje susidarė vėliau, negu prasidėjo or
ganizuotas lietuvių tautininkų srovės
reiškimasis Amerikoje, o dabar štai jau
keleri metai, kaip toji organizacija lik
viduota, mums čia Amerikoje vis dar
tebeveikiant. Nesuprantu, kuriuo būdu

mus galima vaizduoti kaip atžalą vėliau
gimusio ir anksčiau gyvavimą baigusio
organizmo... Čia neturi reikšmės tai, kad
ALT Sąjunga dabartine savo forma vei
kia tik treti metai: tai nėra nauja organi
zacija, o tik nauja ankstesnių organiza
cijų forma.
ALT Sąjunga yra šioje šalyje gyvenan
čių (nesvarbu, nuo kurio laiko gyvenan
čių) lietuvių tautinės srovės organizuota
reprezentante. Taigi, jos pamatas ar
šaknys yra ne kokioje kitoje organizaci
joje, o visų tam tikro nusistatymo prisi
laikančiųjų lietuvių masėje. Ji yra veik
lesnysis organizuotas tos masės elemen
tas šiame krašte.

— Prieš 70 metų tokia organizacija bū
tų buvusi daug naudingesnė, negu ji
begali būti šiandien. Jei tai būtų buvę
galima padaryti tada, tai šiandien gal
mūsų čia būtų ne teorinis, o tikras ir
reikšmingas milijonas.
Bet geriau vėliau, negu niekad. Jei
gerai susiroganizuos bent ta išeivijos da
lis, kuri šitą reikalą supranta ir įvertina,
tai ir tas bus geriau, negu net ir jie pa
siliktų toliau palaipsniui krikti.
Amerikoj šita mintis didžiausią kliū
tį sutinka daugelio mūsų konservatyviškume, kuris apsireiškia maždaug tokiu
mąstymu: “Mes niekad taip nedarėm,
tai kaip gi čia dabar dar kažin ką neiš
bandytą pradėsim...”
Tą konservatyviškumą reikia suprasti,
nereikia dėl jo pykti, bet nėra reikalo
jam ir pasiduoti. Pažangiau galvojantiems reikia drąsiau
ir veikti,
c
ALT Sąjunga per savo atstovus Tary
boje jau pereitais metais pasiūlė būdą,
kaip Amerikos lietuvių bendruomenė ga
lėtų susiorganizuoti ir užimti atitinkamą
vietą Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje.
Tai buvo siūlymas, siekęs patenkinti net
ir gana didelius konservatorius. Bet tas
dalykas buvo nuvestas kitais keliais ir,
metams praėjus, gal tik dabar, po kelių
dienų įvykstančiame ALT suvažiavime,
tikiuos, paaiškės, kur mes su juo stovime.

Lietuvoje buvę tautininkų organiza
cijų nariai pagrindinės idėjos atžvilgiu
yra mūsų bendraminčiai. Todėl mes
juos, čia atvykusius, kviečiame į ALT
Sąjungą ir daugelis jų atėjo - tai visai
natūralu. Kartą į Sąjungą atėję, jie yra
lygiateisiai nariai, o lemianti narių įtaka
organizacijose paprastai priklauso nuo jų
veiklumo, nuo jų sumanymų rimtumo ir
nuo jų sugebėjimo įtikinti daugumą. Aš
nematau jokio reikalo daryti skirtumą, ar
tokia įtaka išeina iš Amerikoj, ar iš Lie
tuvoje tautininkų veikime dalyvavusių
narių. Mes visada būtume priešingi tik
tokiai įtakai, kuri atrodytų žalinga mūsų
veikimui arba susikirstų su mūsų pagrin
dinėmis idėjomis. Bet ir čia neturėtų
reikšmės, ar tokia įtaka eitų iš Lietuvoj,
ar iš Amerikoj buvusių tautininkų veikė
jų, ar kartais gal net ir iš kitose srovėse
čia ar Lietuvoj buvusių veikėjų.
—Kaip Jums atrodo Lietuvos padėtis
tarptautiniu atžvilgiu?

V. Saladžius prie mikrofono Detroito radio stoty
WJLB per Baltic Melodies programą. / V. Saladžius
at the microphone of radio station WJLB, Detroit.
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— Atrodo kiek pagerėjusi, nes nelai
mėn patekusių kraštii sąraše Lietuva vis
rečiau beužmirštama. Bet tikra padėtis
paaiškės tik iš to, kiek Lietuvos reikalai
bus teisingai suprasti tada, kai bus
sprendžiami pasaulio rūpesčiai iš esmės.

Norman Kadės, Los Angeles lietuvis, tarnaująs JAV
kariuomenėj Japonijoj. / Norman Kadės, Los Angeles
Lithuanian serving in Japan.

Portland, Oregon, lietuvię dainininkę grupė; pirmoj eilėj: I. Juodeikaitė, M. Karpavičienė, Šateikienė, K. Gsrolienė, Mendeikienė, M. Murrasoul; antroj eilėj: K. Pilotas, prof. V. Juodeika, P. Karpavičius, J. Kananavičius, J. Šateikis, A. Garelis, J. Mendeika ir Kaminskas. / Lithuanian choir in Portland, Oregon. Spomer foto

knygų leidimo srityje. O koks skirtumas
šįmet! Klausimas sprendžiasi paskirų or
ganizacijų ir net paskirų asmenų inicia
tyva. Gerėja ir knygų platinimas. Manau,
kad daugelis mūsų kultūrinio gyvenimo
rūpesčių bus išspręsta šituo būdu.
Bet yra dalykų, kurių šitokia “privati
iniciatyva” niekad nepajėgs išspręsti,
svarbiausia, dėl finansinio silpnumo. To
dėl tikrai būtų pageidautina, kad susi
tvarkytų visos mūsų bendruomenės
centrinė organizacija ir susitvarkytų taip,
kad ji pajėgtų suorganizuoti tarp kita ko
ir visų bendruomenės narių tvarkingai
sudedamą fondą (grynai finansinį fon
dą) remti tokiems darbams kultūros sri
tyje, kurių paskirai niekas iš mūsų nėra
pajėgus atlikti. Prie tokio fondo, žinoma,
turėtų būti ir atitinkamas, kompetentin
gas organas, kuriam būtų patikėta teisė
spręsti, kokie darbai visų pirma turėtų
būti finansuojami.
Žinoma, tai nėra viskas, ko norėtųsi
pageidauti, bet tas vienas pageidavimas
jau toks didelis, kad kitų paminėjimą ga
lima ir kitam kartui atidėti...

(Kaip žinia, ALT buvo pritarta ALB
kūrimui, ir po pati Bendruomenė buvo
buvo įkurta. Red.)
— Kaip Jūs bendrai vertinate Ameri
kos lietuviu kultūrini bei organizacinį
gyvenimą, ir kas čia būtu pageidautina?

— Atsiradus naujoms jėgoms, jis keičia
savo veidą, daugeliu atžvilgiu į gerąją
pusę. Didelei senosios kartos daliai tas
pasikeitimo šuolis gal per staigus ar net
per didelis. Pastebima, kad daug kas iš
senosios kartos “naujo peno” “nesuviršk na” ir ima nuo kultūrinių parengimų,
net nuo organizacijų šalintis... Kas gi
žino, gal ir taip jau šalintųsi, juk ne jaunėjame...

Įdomu pastebėti, kad dar pernai de
javome dėl didelio mūsų susnūdimo
Lietuvės Eleanor Smith Apartmentai, 76th & Harding Ave., Miami Beach, Florida. / Lithuanian-owned
Eleanor Smith Apartments, AAiami Beach, Florida

Kun. A. Tamolūnas, dabar darbuojąsis Corpus Christi
parapijoj, 3220 N. W. 7th Ave., Miami, Florida.
The Rev. A. Tamolūnas, Miami, Florida.

Lietuviy Igno ir Stasės Kodžię viešbutis "Hotel Kody", 77th & Harding Ave., Miami Beach, Florida, tik pus
antro bloko nuo Atlanto kranto. / Hotel Kody, Miami Beach, Florida. Hotel is owned by Mr. & Mrs. I. Kodis.
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Angeles, Calif., su muz. A. Šlapeliu apsilankė ir
"L. D." leidykloje.

H. SRIUBIENĖ ir V. WAŠKŪNIENĖ, Chicago, III., lap
kričio mėn. atostogavo Kalifornijoj. Waškūnienė yra
Prižgintienes teta.
JUOZAS GOBIS, Cleveland, Ohio, žinomas pedago
gas ir publicistas, vieši pas savo dukterį Ąžuolaitienę, Los Angeles, Calif.

A. AUDRONIS, Cheraw, S. Carolina, atvyko ir įsi
kūrė Los Angeles, Calif.
VIKTORAS ŪSAS ir J. BALTRAŠŪNAS, Chicago, III.,
atvyko į Los Angeles ir čia apsigyveno.

M. SAMOLIS, Chicago, llll., atostogauja pas sūny
inž. A. A. Samolį ir dukterį Loraine, Los Angeles, Cal.
MRS. A. ANDREJAUSKAS, Chicago, III., praleido atos
togas Kalifornijoj. Mano čia įsikurti.
ALBERT V. ZARNETSKI, Los Angeles, Calif., brolis
John Reclite, žuvo Korėjoj.

KUN. T. PALUKAITIS, Cawson, Mich., apsigyveno
203 S. W. Sherman, Portland, Oregon.

NAUJOS
C. K. Braze (Brazevičius) su žmona, gyv. Miami, Flo
rida, žinomas vietos veikėjas, 1949 metais šventęs
50 metę vydybinio gyvenimo, užauginęs 6 sūnus
ir 2 dukteris; LD skaitytojas. / Mr. and Mrs. C. K.
Braze, Miami, Florida. They are subscribers to "Lithua
nian Days".

KNYGOS

OUR COUNTRY LITHUANIA by V. Augustinas, New
York, 1951. Išleido VAGA. 120 psi., kuriuose telpa
virš 100 menišky foto nuotrauky, payaizduojančiy
istorinę ir nepriklausomą Lietuvą. Paveikslu parašai
lietuviy ir angly kalbomis. Knygos kaina 5 dol.
Leidyklos VAGA adresas: P. Ališauskas, 107-17
118 Street, Richmond Hill, N. Y.

HFM--... -Bh-- ---na»=
B. Gaidžiūnas, VIENERI METAI IR VIENA SAVAITĖ.
Išleido "Dirva", 6820 Superior Ave., Cleveland 3,
Ohio. Kaina 1,50 dol. 183 psi.
BRONIUS KAZYS BALUTIS, Jo gyvenimas ir darbai.
Paruošė V. Sirvydas, Išleido J. J. Bačiūnas, Sodus,
Mich. 128 psl. Kaina 1,50 dol.

Inž. JONAS SALYS, Cork, Airija, sudaręs sutartį su
viena Amerikos firmą, atvyko iš Airijos.
BALYS NARBUTAS, Melrose Park, III., atvyko į Los
Angeles, Calif, ir apsigyveno.

MATAS ŠIMONIS, Detroit, Mich., pasižymėjęs kores
pondentas ir veikėjas, taip uoliai platina ir "Lietuviy
Dienas".

Karo lakūnas Itn. Anatolijus Maculevičius ir Vida
Juškaitė savo vestuviniame pokyly. Abu gyvena
Detroit, Mich. / Mr. and Mrs. A. Maculevičius, Li
thuanian newlyweds, Detroit, Mich. She is the form
er Vida Juškaitė.
L. Briedžio foto

K. Čukovskis, DAKTARAS AISKAUDA IR JO ŽVĖRYS.
Gaunama "Eglutės" administracijoj, P. O. Box 22,
Brockton 68, Mass. 92 psl. Kaina 1 dol.

A. Giedraitis, DAINOS APIE LAISVĘ, eileraiščiai, 32
psl. Išleista Los Angeles 1951 m. Kaina 75 centai
KRIVŪLĖ, D. B. L. S. Birminghamo skyriaus neperiodi
nis leidinys; Nr. 3, 1951 m. birželio 14 d. Red. Aid.
Putcė. Spausdinta rotatorium. 30 psl.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų
Metų visiems pažįstamiems Kalifornijoj
ir Chicagoj
PRANAS ir STELA ŽUKAUSKAI

3079 St. George St.
NO. 1-0144
Los Angeles 27, Calif.
Į
«|lf"rr—IPlI '....... ■-.■■l-nia---------- IRF-==1

J. Kaributas, Rochester, N. Y., beviešėdamas Los

Linksmu Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
STEVE & ADELE DERING
4505/2 Prospect Ave.
Los Angeles 27, Calif.

FELIX & MARGARET KARALIŪNAS
644 N. Howard St.,
Glendale, Calif.

S. TAMULYNAS
Kirpėjas
822 W. 8th St., Los Angeles, Calif.

"Lietuviy Dieny" skaitytoja Elz. Navickienė-Bleizgytė
iš Worcester, Mass. / Mrs. E. Navickienė- Bleizgytė,
one of "Lithuanian Days" many readers.
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DALIĄ, GRAŽINA,
ELĘ IR JINĄ
Sveikina —
Neklauskit kas
Pranas ir Stela Žukauskai, "Lietuviy Dieny" rėmėjai
Los Angeles, Calif. / Mr. and Mrs. P. Žukauskas,
sponsors of "Lithuanian Days".

Panorama of Kaunas, Lithuania / Kauno bendras vaizdas

THE RESISTANCE MOVEMENT
At present the partisan movement in
Lithuania is still strong enough to in
fluence considerably the attitude of the
farming population. Especially in the
neighborhood of large forests the party
and Komsomol cannot deploy their ac
tivities as their members are afraid. It
has frequently occured that sons of pea
sants who had joined the Komsomol
while middle school pupils in towns,
were later compelled by the partisans to
dissociate themselves from the party.
Party organizations in the country can
only be active when under considerable
army protection. The partisans are well
informed of happenings in the villages,
strike quickly and vanish again before
the Russian troops arrive.

In addition to Lithuanians, there are
Germans, Latvians and some Russians
among the partisans. The Russian army
tries again and again to catch the parti
sans but even large-scale expeditions are
usually rather unsuccessful and spell
greater losses for the government troops
than the partisans.
The partisans wear German and Li

thuanian uniforms. Even now the Li
thuanian uniforms are woven and sewn
by partisan tailors. All uniforms look
clean and smart and the footwear of the
partisans seems to have a better fit than
that of the civilian population.
The partisans are chiefly armed with
German firearms; a small part of these
is of Russian origin. Considering the
way the partisans spend ammunition,
they must have rather large stocks of it.
About half of the rural population is
also well equipped with arms. Thus, a
peasant in the neighborhood of Aukšta
dvaris possessed two 0.8 mm. pistols and
1,000 cartridges. The Lithuanians aim to
take to arms at once in case of war, for
the outbreak of which they are waiting.
It is frequently reported that Lithuanians
drafted into the army are compelled to
sign a declaration of volunteering and
sent to Korea.
The Russian counter-measures some
times bring some little success. Once a
school 12 kilometres from Aukštadvaris
was surrounded, a girl compelled to con

fess and the entrance to a bunker for
80 men opened under a classroom. Four
partisans in it shot themselves after a
long fight.
The garrisons in Lithuania are increas
ed from time to time. A special closed
area is near the town of Alytus, at the
end of the highway to Mariampolė.
There hundreds of tanks are parked.
On the airfield near Alytus planes of
type U 2 land occasionally whereas the
airfield of Karmėlava near Kaunas is
very strongly frequented. There are
about 150 two-motor planes there.

Since the spring of 1951 all horses are
registered. They get passports in which
the degree of their usefulness is entered.
For every horse the kolkhoz has to pro
vide a suitable harness as well as a cart
in good order to be taken into use at
once in case of mobilization.
On apprehension the partisans are

punished in the following manner: at
first their members are cut off one after
another in order to get them to confess
n I to betray their comrades. There
upon these mutilated persons writhing in
pain are displayed in the market places
o fthe towns and villages in order to
deter others from engaging in partisan
activities. However, the Russians seldom
get a chance to engage in these atroc
ities as usually partisans take their own
life when threatened with capture.

n

By Aloyzas Baronas

“And you think I loved her? Do you
thing I needed her at any time? No nev
er. All is stupidity. I never suspected that
anyone would begin to babble that she
and I were friends. And who is to stop
us? But I never loved her. No, I love a
friend. I also loved her as a friend, not
as a girl. Why, I love you too, but I
don’t have the least inclination to em
brace you or kiss you. Ah, why these
trifles? I think you’ll agree that I know
how to be good friends with a girl. You,
for example, are my best friend, and she
was my best girl friend. You know,
even the fastest friendships end.”
“Well, drink up, and then you can tell
me how friendships end.”
“Too bad it ended. You know, I drink
and I grow warmer, but every time I
want talk about her more and more. So,
I want to make it clear to you that I
never loved her. You know, I speak and
my blood warms; I don’t know whether
from the beer or from the memories. Of
course, I think you know that one
doesn’t have to have alchohol to be
drunk. How many stupidities are per
formed by those not drunk on beer, but
on spring fancy. The drink is madden
ing and the memories are maddening.
But you know that I love you and want
to tell you everything that happened.
No, to tell you everything that did not
happen. For nothing happened.”

“But I don’t believe you, just the same.
You loved her and she ran away from
you?”
“No, she did not run away. We parted
over a mere nothing. In any case, we
could just as well have not parted: it
couldn’t have been otherwise, anyway.
So, we two were friends. You’re look
ing at me and smiling; you don’t believe
me. Believe me, why don’t you believe
me? Surely in vino veritas. Really, can
I lie to you being drunk? You’re still
smiling; no you want to laugh outright.
So, we used to meet occasionally. Her
father was a fine man. You know, one
time I carried him home from a res
taurant. When I lugged him up the steps
the people who lived there thought the
house was falling down - It was as
though someone were rolling five tons
over the steps. From that time on her
father took a great liking to me. And
her mother no less. You know, my life’s
one tragedy is that the parents begin
liking me before their daughters. So, I
used to go there and sit; sometimes I
played cards with the parents; some
times I had a burning desire to tease
her. Later on I began to thrust myself
into love. I used to invite her to the
cinema, though she went only when she
hadn’t any place to go or couldn’t avoid
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A youngster gives her penny to a good cause, Cicero, III. / Scena iš lietuviško gyvenimo Cicero, III.
Don. Šulaičio foto

it. Stupid. I knew she didn’t love me,
but I laid siege to her. And vigorously,
too. Empty vanity pressed me to bend
her to me. But you’re smiling. You seem
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PALANGA ON THE PACIFIC:
Seasons Greetings to
The World Community of Lithuania
PALANGA APARTMENTS
Mrs. Bertha Stark, Owner
1642 Ocean Ave.
Santa Monica, Calif.
Phone: EXbrook 4-9185

to think that I couldn’t live without
her.”

“Why should I think that? You could
have loved her or not, it’s all the same
to me.”
“All the same. I know. But I have to
make it clear to my friend. Why, you’ve
all said all sorts of nonsense about me.
So, one time I called on them and there
was a certain man talking with her.
You know, so we talked: I with the
parents, and he with her. I left. And
why should I stay there? After all, it
wasn’t important. Obviously it wasn’t
important. I went home, but for some
reason insomnia ate at me. Madden
ing insomnia. I could hear the mice
gnawing something somewhere; in
sects beating against the win
dow glass. I counted to a hundred, I
went on counting, I forgot counting still she was before my eyes. She kept
standing there for some reason, and I
had a maddening desire to rid myself

of her. But was that love? Not, that was
stupid obstinacy: why was it not me,
but he, somebody else? And it didn’t
seem that he was in any way superior
to me. But all the same, it was he, not
me. A ragingly hurt ambition settled on
me and made me toss in bed. The next
day I found him sitting there again,
and again I couldn’t sleep at night. Ly
ing awake, I contrived in my mind that
she should be neither mine nor his. You
know, a terribly stupid idea entered
my head then. It’s a good thing we’re
drinking; otherwise I wouldn’t tell you
anything about that. So. I say, let her
be neither yours nor mine. Why, thou
sands before me said as much and thou
sands after me will say it; the world
was never at loss for fools and never
will be. I took a small revolver, put it
into the pocket of my best suit, and went
to her. Of course, he sat with his arms
around her and felt not the least com
punction at my presence. The two of
them sat on the sofa and seemed to be
smiling. ‘How do you do?’ I said to her
and pressed the plaything in my pocket.
‘How do you do? It is good you don’t
forget us,' she said to me and wanted
to laugh. Afterwards they both talked
between themselves, and I looked out
the window and bit my lips. Hell, I tell
you, it wasn’t love but stupid ambition
that took possession of me and wouldn’t
allow me to depart with nothing done that is to say, with my defeat. And it’s
much better to leave then when you
know that left alone without you she’ll
weep and torment herself. Then it’s a
different matter to leave. But surely
you know how difficult it is to withdraw
even if your pride alone has been in
jured. So, they spoke between them
selves, and I, like a fool, looked out the
window and observed the people hur
rying along the street. People. Men, wo
men, girls... Devil knows where they
were hurrying, friend... Hell, drink!
Miss, find us another small one. So, it
was spring. The sun shone, and the girls
were as light as butterflies. You know,
like violets, and it seemed stupid to
me to come here to one individual and
suffer uneasiness. For beyond the win
dows was spring and so many good and
pleasant people. So I got up to leave.
And she said to me, ‘But perhaps you’ll
stay a bit?’ And, you know, with those
words I forgot that spring was outside
and that girls supple as does gambolled
there. I began to regard her again and
to think, why was I such a fool that I
couldn’t have her? Here somebody else
had come, and in her eyes I was a very
pitiful creature. But she, having spoken
those words which tied me hand and
foot again, composedly stroked his fattish hand.
“Well, she would stroke him no more.
I forgot that we all wanted to live yet
and that it wasn’t worth killing persons
in the very spring of years and life. I
pulled out the small revolver. I saw a
fleeting shadow of fright pass over his
face; her face became very white, and
her light hair seemed to turn lighter yet.
At that instant someone with a very

poor voice - such as might be expected
of persons gone in their cups, I’d say broke into song outside the window:

Teitai toli, ten sodai balti žydi,
Ir šviesios žvaigždės krinta per naktis...

And, you know, those words reminded
me that there were many other marvel
lous things, not just that love. No, not
love, but pride. Why, I’m drunk and
that’s why I’m telling you sincerely that
life is very broad and full of everything.
But all that took place much quicker
than I’m falteringly telling you here.
After the song I checked myself. Why,
what was the sense of shooting, when
you could get drunk? So I said: ‘You
know, maybe you’d like to buy this
trifle? It’s not a bad article, and I’m
terribly in need of money. Buy it!’ And
what do you suppose he did? What
would you have done? Of course he
bought it. Why, it’s a hundred times easi
er to buy a completely useless thing than
to be with mangled lungs. With shak
ing hands he paid his last cent. And,
you know, he could tell from my eyes
that I hadn’t brought that plaything
to „sell.”
“So, you say, you robbed the man.”
“No. friend. Did I actually rob him?
Why, I didn’t threaten him with the
weapon to make him give me his mo
ney. I didn’t threaten him; he gave me
his money in the enthusiasm of having
saved his skin. Why, you yourself under
stand that it’s better to buy a pile of
stones from such a fool than that he
should prepare to send your best - in
short, your most precious person in the
world - in this case a woman - into an
other world. Besides, why, I had to find

Self-portrait by L. Vilimas

a way out. Why, you don’t think I could
have told them I wanted to shoot them?
No. Even though they and I myself
knew prefectly well. And there are many
other like instances in the world: you
see a man stealing, but you can’t say
anything because etiquette doesn’t per
mit. And, besides, you can’t adapt any

Pucks in a farmer's yard in pre-war Lithuania. / Lietuvos ūkininko kieme, kai ten dar nebuvo bolševiky.
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punishment for a thief like that. So I
lost her. And it’s good that I lost her,
because I never loved her and I don’t
love her now - I don’t love her, so help
me. I sold a thing that could have
brought me misfortune; and here, now,
I’ve drunk the money away. You see,
how stupid it is! And you don’t know
yet and I myself don’t know: whether
it is better to love or to drink. One way
or the other man is just as stupid.”
“It was a stupid story, and now even
we are stupid; and everything spins in
my head, but just the same you’ve con
vinced me that that wasn’t love, but am
bition.”

“So, let’s go. I didn’t want to tell you
anything more, just that she was never
important to me; it’s just that I had to
make an end to all your talk about me
in which you made me the object of gos
sip, saying that I chased after her skirts.
Maybe I really did chase after them,
wasting my time for nothing; maybe a
princess was meant for me. Let’s go,
we’re drunk. I’ve told you my history. I
feel good now that I’m drunk and you
believe in me. Why, how good it is that
somebody believes in you, even though
you might be lying, but I told you the
truth now. Friend, she meant as much
to me as she did to you. And now she
means nothing at all. Let’s walk along
the street. How still it is, except for a
coachman singing here and there. We
can sing there, too, till people start pok
ing their heads out the windows and
cursing us.”
“All right, let’s go. Enough nonsense.
After all, of what concern are all your
various histories to me? Here, where are
you turning? Why, we’re going home!
You’re going into an entirely different
street. Hell, why, you used to find your
way home even when you were soused
to the gills, and now - somewhere you’re turning in the opposite direction!”
“Wait, you know, it’s not much out of
the way. You know I don’t love her, but
I want to pass by her house. Just to pass
by, simply, and to look for a moment at
the reddish blinds drawn over the
window.”

Old-town in Riga, Latvia. / Rygos senamiestis

Translated by Milton Stark

LATVIAN
INDEPENDENCE DAY
NOTE FROM PROF. LEMKIN
Professor R. Lemkin, author of the
Genocide Convention and friend of Li
thuania, addressed a note to the Pub
lisher of “Lithuanian Days” in which
among other matters he expressed his
interest in the magazine. He wrote:
“Miss Kizys (of the Lithuanian American
Information Center - Ed.) has shown me
today your very beautiful and instructive
review... I Congratulate you on the high
artistic and patriotic level of your pub
lication.”

Several hundred Latvians from Los
Angeles and neighboring cities gathered
at the Sons of Herman hall, 120 E. 25th
St., at ceremonies commemorating Lat
vian independence day on Nov. 17. The
program was given under the auspices
of the Latvian Association of So. Califor
nia, headed by Felikss Kruša, former
editor of the newspaper Latvis in pre
war Latvia. Moderator for the evening
was Viktors Baltkajis, Secretary of the
Association, who introduced speakers
Felikss Kruša, Lilita Dzirkale, and an
Estonian representative. Soloists Felikss
Veikius, of the Riga Opera House, and

Stefanija Jansone, former member of the
popular theatre of Riga, sang a group of
songs accompanied at the piano by Vel
ta Barvika.
According to Secretary Baltkajis, there
are approximately 400-500 Latvian resi
dents in So. California, most of them ar
rivals under the DP Act.

Two Latvian Lutheran parishes have
been organized and share the facilities
of the American Lutheran Evangelical
Mission and the American Missouri Sy
nod of this city. The parishes are headed,
respectively, by the Rev. Oskars Kleinbergs (of St. Paul’s in Riga) and the Rev.
Grietens. While local Latvians have no
publication of their own, they have a
national organ in the newspaper Laiks,
published in New York by Helmars Rudzitis, whose publishing house Gramatu
Draugs was well-known in Latvia.

LITHUANIANS AMONG
AMERICAN SCHOLARS
Latest issue of the “Directory of Amer
ican Scholars” includes a number of
well-known Lithuanian professors. That
publication, known as a biographical di
rectory of American scholars, was edited
by Jaques Cattel in cooperation with
American educational associations.
Perusal of the book reveals a number
of Lithuanian scholars. Those who are
known to us and whose names are not
mutilated and were identifiable are the
following:
Alminauskis-Alminas, Casimir A., pro
fessor Loyola University, Los Angeles.
Jucius, Michael J., professor Ohio
State University, Columbus, Ohio.
Juodeika, Vladas, professor Portland
University, Portland, Oregon.
Kreve-Mickevicius, Vincent, professor
University of Pennsylvania, Philadelphia.
Kučas, Antanas, professor University
of Scranton, Scranton, Pa.
Račkauskas, Constantine, R., professor
Fordham University, New York City.
Salys, Anthony, professor University
of Pennsyvania, Philadelphia, Pa.
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Wm. Archis
Telephone DU. 98271
2884 Sunset Place Los Angeles 5, Calif.

ARMY CARTOONIST
Recent word from our Army of Occu
pation in Germany informs us that Tho
mas M. Yakutis entered an All-Army art
show held there. He received second
place in the cartoon division of that
show. His prize-winning work will be
entered in a forthcoming exhibit where
prize-winners of the entire European
area will be entered in competition. He
received a cash award and a letter of
commendation from the Commanding
General of the American Army of Oc
cupation.

Thomas is a Corporal attached to the
22nd Regiment of the Fourth Infantry
Division. His unit is located in the
Schweintfurt area where he is currently
attending Non-Commisioned Officers
Drafting School. In addition to his class
work and company duties he is giving
lectures on Russian arms and weapons
as utilized by infantry units.
He is a native of Chicago but for nine
years has resided with his mother in
Glendale, California. He attended Glen
dale College and Glendale Art Center.
While at Glendale College he participat
ed in several art exhibits and was held
in high regard for the technical and art
istic merit of his water-colors and line
drawings.
The above sketch, or “self-portrait”,
was done while he was attending In
fantry Basic Training at Fort Ord, Cali
fornia.

A se!f-portrait in caricature, by Thomas Yakutis
Auto-šaržas / T. Yakutis

The Nemunas bridge, Kaunas, Lithuania / Aleksoto tiltas Kaune nepriklausomybės laikais
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To All Our Friends, Clients and Costumers from Coast to Coast
Our Warm Season Greetings, Merry Christmas and a Happy New Year

Real Estate - Loans - Rentals -Exchanges

Belmont Beauty Salon
Specialist in
Hair Styling — Hair Coloring — Permanent Waving

FRANK P. SPEECHER
Licensed Real Estate Broker

NANCY SPEECHER

2506 Redondo Blvd., Los Angeles 16, Cal.
WE. 8-5934

1 28 So. Vermont Ave., Los Angeles 5, Cal.
DU. 8-2000

FRANK P. McKENNA

JOHN

E. DONALDSON
DESIGNER

$load way ^talned

beaded Cjiass Qo.

ECCLESIASTICAL DESIGNERS AND PAINTERS

LEADED GLASS

GLASS MOSAICS

B924 SOUTH BROADWAY

LOS ANGELES 3, CALIFORNIA
TELEPHONE PLEASANT 1-2892

Designers and Manufacturers of
Artistic Stained Glass Windows

Our Service Includes the Creation of
Original Designs

Especially for Your Church

Designs, Photos and Estimates

Submitted Without Cost or Obligation

STAINED GLASS

OPALESCENT GLASS

Sveikiname visus mūsų pažįstamus
Kaliforniečius ir Chicagiečius
Kalėdų švenčių proga.

Sveikinu su šv. Kalėdom ir laimingais
Naujais Metais iš Saulėtos Kalifornijos
v sus savo klientus, draugus ir pažįstamus

Geriausi linkėjimai dėl
FRANK ir ALICE TUPIK

LOS ANGELES LIETUVIŲ
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE
sausio 27 d. šv. Kazimiero parapijos sa
lėje rengia

JOSEPH J. GRISH

VAKARA

Licensed Real Estate Broker

Bus vaidinama linksma komedija ’’Pas
kutinis bajoras”.

PATRICIA ir DOLORES
LUTKUS

630 East Colorado St.
Glendale 5, California
Telefonai Citrus 3-8162 — Citrus 4-1380

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

(Glendale yra Los Angeles priemiestis)

126 S. Alexandria, L. A., Calif.
Švenčiu proga sveikinu savo klientus,
draugus ir bičiulius

DUnkirk 90808

DR. WM. GRASSKA

J. C. PETERS

Merry Christmas and Happy New Year

Johnny La'Pekis
Designer & Maker of Western Clothes
15035 Ventura Blvd.
STate 4-0529
Sherman Oaks, Calif.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Merry Christmas and Happy New Year

Dr. John Stasulat

S A M O L I S

Dentist

Engineering Company
2535 Longwood Ave.
RE 2-7616
Los Angeles 16, Calif.
A. A. Samolis, Prop.

Nuoširdžiai sveikinu visus klientus ir
draugus Kalėdų švenčių proga

HELEN'S HOUSE OF BEAUTY
HELEN MOCKUS, savininkė
1722 N. Western Ave.
Tel. HO 94600
Hollywood 27, Calif.
A Fine Selection of Liqueurs - Cordials
Beer - Wine - and - Cocktail Snacks

Joe & Jean's Liquor Store
Mrs. Boik
We Deliver

7528 S. Figueroa
PLeasant 3-9354
HOME ADDRESS:
3410 W. 78th Pl.
PL. 2-8548
Visiems LD Skaitytojams linksmų šv.
Kalėdų ir laimingų Nauju Metu

SIZZLING "HOT" CHICKEN
3000 E. Pacific Coast Highway
Long.Beach 4, Calif.
Gardūs vištienos ir rūkytų šonkauliukų
pietūs
K VZYS ir AGNIEŠKA VARANIUS,
Savininkai

Sveikinu tuos lietuvius, kuriuos buvau
valandėlę matęs ir po valandėlės vėl
nebemačiau. Tegul būna ramybė geros
valios lietuviams.

THOMAS A. KASSALES
Merry Christmas and Happy New Year

457 W. Ocean Blvd.
Phone 635-177
Long Beach 2, Calif.

Anna A. Valenty
Real Estate Broker
Office AXminster 8174
Res. AX 9314
4131 Crenshaw Blvd.
Švenčiu proga sveikinu
PETRĄ KLOVĄ,
drąsiai kovojanti prieš demokratijos prie
šus. Gerbiu Tave, Petrai.
Joseph Johnson
917 Jackson St.
Easton, Pa.

Merry Christmas and Happy New Year

Frank's Liquor Store

Frank J. Stankis, owner
204 S. Tamarine St.
Compton, Calif.
NEwmark 1-5526

! inksmų Kalėdų švenčių mūsų broliukui
JUOZUI ir sesutei AGNEI RAMONAMS
gyv. 116 Lynch St. Brooklyn. N.Y.
Sveikina Zita ir Antanas Ramonai
REIKALINGA DAILININKĖ
kaip bendrininkė iliustravimui žurnalo ar knygos.
Siųsti mažą pavyzdi.
P. ZARONSKIS, 1003 W. 35th St., Los Angeles 7,
Calif.
PADĖKA
Savo ligoje sunkiau susirgęs daug globos ir lie
tuviškos širdies patyriau iš Šių Los Angeles gyvenanČių lietuvię šeimę: Leonavičig, Kazlausky, ŠešplaukiŲ,
TruskauskŲ, kuriems už mano gyvenimo prailginimą
paliksiu amžinai dėkingas.
Jonas Puikūnas, Los Angeles, Calif.

M A R J O N S

Photographer
Greeting Cards - Gifts - Stationery
8302 Garden Grove Blvd.
Garden Grove, Calif.
J. Virkavas, owner

JONES & HAMROCK
MORTUARY
731 W. WASHINGTON BLVD. LOS ANG E LES IB
PROSPECT 0091

BAKUS REALTY CO.

HELEN’S

LITHUANIAN REAL ESTATE BROKER

HOUSE OF BEAUTY

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

Los Angeles 37, Calif.

HELEN MOCKUS

PHONE HO. 9-4600

1722 N. WESTERN AVE.

HOI i AVOOD 27, CALIF

RES.: PLeasant 3-6590

LITHUANIAN REALTY CO.
Real Estate — Loans & Insurance

Chas. Luksis, Manager
3502 W. Pico Ęlvd.
Phone RE. 8278 4

INSURANCE COSTS TO HIGH?
THEN CONTACT

William W. Sketres
(Lithuanian Insurance Agent)
Automobile & Truck
Public Liability (Personal & Business)
Fire (Home & Mercantile)

3221 Sherbourne Dr.? L. A. 34

Workmen's Compensation
Fi e & Theft (Pe-sonal Property)

VErmont 8-7526

SUPAŽINDINTI VISUS LIETUVIUS SU “LIETUVIŲ DIENOMIS’!
TENELIEKA NE VIENOS ŠEIMOS BE “LIETUVIŲ DIENŲ”!

Šiais Šukiais vadavaujantis skelbiamas

gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais

PLATINIMO VAJUS
Šiame LD platinimo vajuje kviečiami dalyvauti visi lietuviai, kuriems
rūpi, kad “Lietuvių Dienos” paplistų visose lietuvių šeimose.

Kiekvienam, surinkusiam 100 naujų metinių prenumeratorių po 3 dol.

ir pinigus už juos prisiuntus, bus duodama nemokama kelionė į Kalifornija
(tiktai JAV ir Kanada) arba 100 dol. grynais pinigais.
Asmenims, suradusiems mažiau prenumeratorių ir pinigus prisiuntu-

siems, bus duodama po 1 dol. už kiekvieną surastą naują metinę pre
numerata.
c

Asmenims, suradusiems dvi naujas metines prenumeratas ir pinigus
prisiuntusiems, duodama viena LD metinė prenumerata nemokamai.

TAIP PAT -

Kiekvienam “Lietuvių Dienų” prenumeratoriui, kuris prisius nemažiau
50 adresų tų lietuvių, kurie galėtų būti “LD” skaitytojais, gaus dovanų
poezijos antologiją “Žemė”. Neprenumeratoriai šia teise negali pasinaudoti.

Visais reikalais rašyti:

"Lietuviu Dienos"
9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Calif.

