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Amerikos Lietuviu Tarybos Bostono, Mass., skyriaus atstovai dėkoja Massachusetts steito gubernatoriui Christian A. Herter už jo rodomą didelį palankumą lietuviams ir kenčiančiai
Lietuvai ir ta pačia proga įteikia dovanėle - knygą apie Lietuvą. Iš kairės dešinėn: J. Arlauskas, gub. Herter, A. Chapiik, Phyllis Grendal ir dr. B. Kalvaitis.
Representatives of the local chapter of the Lithuanian-Americaan Council at Boston, Mass., tender thanks in the form of a gift to Massachusetts Gov. Christian A. Herter for his
goodwill toward Lithuanians and Lithuania.

Jie praturtino Ameriką
G. Al. WILLIAMS, Michigan steito gubernatorius

Michigano steitas, lygiai kaip ir visas mūsų kraštas, yra pra
turtinamas įnašais įvairių tautybių žmonių, kurie pasiekia ir
įsikuria mūsų šalyje. Be jokios abejonės, tarp tų, kurie yra įnešę
ir dabar prisideda nepaprastu įnašu prie mūsų kultūrinio, eko
nominio ir bendrai krašto gyvenimo vystymosi ir pažangos, yra
ir ateiviai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos ar Pabaltijo kraštų kil
mės amerikiečiai.
Nuo pat pirmos dienos, kaip tik tos respublikos atgavo savo
nepriklausomybę ir atstatė jas ant demokratinės valdžios pamato,
Jungtinės Amerikos Valstybės stebėjo ir gėrėjosi su pilnu simpatijos jausmu tų trijų valstybių daromą nuostabią pažangą jų
nepriklausomame gyvenime.
Nors šiuo metu Lietuvos Respublika yra užlieta raudono
sios komunizmo lavos, tačiau mes visi pilnai tikime, kad ta diena
netiukus ateis, kada laisvės saulė vėl sužėrės lietuviams.
Šiuo metu mes Amerikoje esame sujaudinti pavergtosios
letuvių tautos dabartine kančia. Mes pilnai suprantame visus
tuos sunkumus ir kančias, kurias tenka pakelti lietuviams, ma
tant jiems savo šeimos narių žudymus, sodybų deginimus, moy u ii bažnyčių naikinimus ir daugybės žmonių trėmimus iš

savo krašto ar uždarymą į koncentracijos stovyklas, — visa tai
atliekant pavergėjams. Nors ir lietuviai išstatyti šiam nepaprastam
bandymui ir kančiai, tačiau jie savo nusistatyme yra stiprūs ir
eina į laisvę vedančiu keliu.
Nors šiuo metu mūsų nuotaika yra ir labai prislėgta Lietuvos
dabartine kančia, tačiau mūsų viltys dėl Lietuvos rytojaus yra
stiprinamos pripažinimu lietuvių įnašo į mūsų demokratijos
pažangą čia; o esame tikri, kad nemažiau bus padaryta ta link
me ir ten, kai laisvė vėl įsiviešpataus.
Mes Amerikoje visada pabrėžiame šeimos rolę asmens cha
rakterio formavime. Nė vienoje grupėje šis šeimos svarbos su
pratimas neranda didesnio pritarimo, kaip lietuvių tarpe.
Mes Amerikoje nuo pat pirmųjų valstybės įkūrimo dienų
pabrėžiame mokslo svarbą, norint išlaikyti demokratinę krašto
valdymosi formą. Šiam tikslui mes įkūrėme valdiškas aukštojo
mokslo institucijas ir teikiame nemokamą pradžios ir vidurinį
mokslą. Ir čia su pagarba turime minėti amerikiečius lietuvius,
kurie visada yra savo šeimose akcentavę mokslo svarbą ir mokslo
siekeC ir tebesiekia.
Nors ir yra tikra, kad Lietuvai tenka pergyventi sunkias
c
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riant: “Kas bus, kas nebus, bet Lietuva ne
pražus" (Gub. Williams paskutini sakini'
pasakė lietuviškai. Red.).
(Kalba, pasakyta Vasario 16-sios proga
per Detroito, Mieli., radijo WJLB stoti va
sario 14 d.).

PftEZ. EISENH9WERIS
REMIA alt žygius

“Lietuvių Dienos”, jausdamos, kad jų skai
tytojams bus įdomu išgirsti plačiau ap e
ALT žygius Washingtone ir apie kitus šio
“Nuo pat pirmųjų Antrojo Pasaulinio Karo
meto aktualiuosius lietuvių reikalus, patiekė
dienų Lietuva patyrė Sovietų Rusijos prie
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkui ir
spaudą. Gi prieš tai lietuviai per šimtmečius
“Draugo” dienraščio vyr. redaktoriui Leolabai puikiai pažino imerialistinės Rusijos I * nardai Šimučiui eilę klausimų, į kuriuos ji
siekius ir vergiją, iš jos jungo buvo išsivada
sai mielai sutiko atsakyti.
vę, laimėję laisvę bei nepriklausomybę ir
- Kokie yra šiuo metu aktualiausi ALT
sukūrę demokratinę respubliką. Šiandien
darbai bei uždaviniai?
Lietuva atsidūrusi padėtyje, kurioje būdama
— Neabejoju, kad visiems “Lietuvių Die
negali džiaugtis laisve. Bet tie, kurie pažįsta
nų” skaitytojams yra gerai žinoma, jog pats
neturintį baimės lietuvių charakterį, jų pri vyriausias ir svarbiausias ALT uždavinys
sirišimą prie savo krašto, jų nepaprastą drą yra: a) apjungti visas Amerikos lietuvių or
są ir laisvės meilę, nepraranda vilties dėl
ganizacijas ir visus patriotinguosius lietu
to kratšo ateities.
vius vieningais ir ryžtingais darbais padėti
“Jokios kančios ir sunkumai nepajėgs iš bolševikų okupuotai, kankinamai, tačiau ne
plėšti iš lietuvių širdžių laisvės troškinio.
palūžusiai Lietuvai atkovoto! savo šventas
Šimtmečio vergija to nepadarė, nepajėgs
laisvės troškimo užslopinti nė komunistiniai
pavergėjai. Žmonijos istorija yra parodžiusi,
kad ten, kur žmonių širdyse ir protuose ne
Lietuviai atstovai Vidurio Europos Krikščionię Demokratu
nustoja rusenusi laisvės troškimo liepsnelė,
Unijos kongrese kovo 13-15 d.d New Yorke, N. Y. su
kas be abejonės pastebima lietuviuose, tai
svečiais.
tautai laisvė negali būti ilgam laikui atimta.
Lithuanian representatives and guests at the congress
of the Christian Democratic Union of Central Europe
Sen. W. A. Purtell, Conn.
(March 13-15), New York, N. Y.

V. Maželio foto

G. Mennen Williams, Michigan gubernatorius, sako kalbą
Vasario 16-sios proga per WJLB radijo stotį, Detroit, Mich.
Žiūr. jo str. 3 psl.
G. Mennen Wi iams, Gov. of Michigan, addresses radio
audience over Station WJL3 on Lithuanian Independence
Day (Feb. 16), Detroit, Mich.

dienas, ir mes negalime džiaugtis Lietuvos
Respublikos atkūrimo sukakties šventės pro
ga, tačiau ši diena yra nepaprastos svarbos
mums visiems, nes ji stiprina ir palaiko gy
vus laisvės idealus laisvųjų pasaulio žmonių
širdyse ir pasiryžimą kovos tęsimui, kol
laisvės principai bus įgyvendinti ne tik Lie
tuvoje, bet visame pasaulyje.
Su pasididžiavimu aš paskelbiau Vasario
16-ją kaip Lietuvos Respublikos Dieną vi
same Michigano steite.

Tinkamiausia proga, mano manymu, kad
visi Jungtinių Amerikos Valstybių piliečiai,
neatsižvelgiant kokių pažiūrų jie bebūtų,
vieningai pareikštų pagarbą ir pasididžiavi
mą drąsiais ais ir narsiaisiais Lietuvos pilieč’a’s, kurie, nežiūrėdami sunkios priespau
dos, tęsia kovą už laisvę ir demokratiją.

Mes visi, be jokios abejonės, tikime, kad
Lietuvos Respublika greitai atgaus savo lais
vę ir galės tvarkytis savarankiškai. Mūsų
amerikiečių lietuvių priežodžio žodžiais ta-

Garbės svečię stalas Vidurio Europos Krikščionię Demo
kratę Unijos kongrese New Yorke kovo 13-15 d.d. Pirmas
iš kairės prof. K. Pakštas; kalba senatorius Th. Green;
šalia jo sėdi latvię atstovas vysk. J. Rancans ir kt.
Table of honored guests at the congress of the Chris
tian Democratic Union of Central Europe (March 13-15),
New York, N. Y. First from left: Prof. K. Pakštas, Lithua
nian representative; addressing audience is Senator T.
Green; at his left: Bishop J. Rancans, Latvian representative
V. Maželio foto
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Politikę grupė Vidurio Europos Krikščionię Demokratę Uni.os kongrese kovo 13-15 d.d. New Yorke, N. Y.; iš kairės de
šinėn: LLK pirm. V. Sidzikauskas, B. Biega (lenkas), vysk. J. Rancans (latvis), prof. K. Pakštas, dr. M. Krek (slovėnas) ir Ossusky (čekoslovakas).
Group of leading international political figures, congress of the Christian Democratic Union of Central Europe
(March 13-15), New York, N. Y.
V. Maželio foto
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— Kasmet ALT šaukia pilnaties suvažiavi
mus. Vykdomasis Komitetas padaro išsamų
veiklos ir fondo padėties pranešimą. Iš to
suvažiavimas sprendžia, ar senoji vadovybė
atliko savo pareigas, ar ne. Jei lig šiol tie
patys asmenys būdavo palikti vodovybėje,
tai reiškia, kad jie vis tik neblogai atliko
jiems paskirtas pareigas ir turi visuomenėje
pasitikėjimą. Kitu atveju, aišku, vadovybė
turėtų būti pakeista. Juk svarbus ir tas fak
tas, kad iš keturių grupių sudaryta ALT vir
šūnė tarp savęs gerai sugyventų h' sutartų.
Tuo daug remiasi ir mūsų vienybės fronto
palaikymas ir, pagaliau, veikimo sėkmingu
mas. Šiek tiek abejoju, ar dažnas vadovybės
kaitaliojimas eina į naudą bet kuriai orga
nizacijai, ypač tokiai, kaip ALT, kuriai svar
bu yra turėti nuolatinis kontaktas tiek val
džios sferose, tiek spaudoj, tiek plačioje Ame
rikos visuomenėje.

teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą ir
b) kovoti prieš komunizmą, vis dar tebesie
kiantį pavergti daugiau tautų ir valstybių.
Šiuo metu aktualiausi ALT darbai yra: 1)
Visomis galimomis priemonėmis remti pre
zidento Eisenhowerio ir naujosios vyriausy
bės naujai paskelbtąją pavergtųjų tautų lais
vinimo politiką ir budėti, kad nuo to nusi
statymo nebūtų nukrypta, kad ir vėl nebūtų
sugrįžta prie vadinamos containment (sulai
kymo) politikos, kuri anapus geležinės už
dangos kenčiančioms tautoms nedaug vilčių
teduoda išsilaisvinti. 2) Kreiptis į JAV Kon
gresą, prašant sudaryti specialų komitetą
klastingiems Lietuvos “liaudies seimo” rin
kimams ištirti, kad parodytų pasauliui, kaip
bjauriai sovietai pasielgė su Lietuva, kurią
jie pavergė, tačiau nesigėdi skelbti, kad
bolševikai yra mažųjų tautų “draugai” ir “iš-

— Šiais metais sukanka 700 metuc. nuo Lie-

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ,
LIETUVIAIS TURIME IR BŪT!

tuvos valstybės įsteigimo. Ar ALT neprama
to šios sukakties kaip nors panaudoti Lietu
vos vardo garsinimui bei Lietuvos bylos pa
kartotiniam iškėlimui?

— Mindaugo krikšto 700 metų sukaktis bu
vo minima 1951 metais. Drauge buvo jun
giama ir valstybės sukakties minėjimas. Mi
nėjimą garsino amerikiečių spauda, kated
rose buvo rengiamos iškilmingos pamaldos,
salėse akademijos. Lietuvių spauda, pažymė
tinai katalikų, vis tik labai plačiai Mindaugo
vaidmenį mūsų tautos gyvenime įvertino.
Nors tuo minėjimu rūpinosi tik lietuvių ka
talikų organizacijos, ALRKF vadovaujamos,
tačiau minėjimas buvo pravestas sėkmingai

---------- >Lietuviu žurnalisty grupė su neseniai pasirodžiusios kny
gos "Lietuva" autorium A. Bendorium ir leidyklos "Sūdu
va" dalininku A. Šulaičiu, susirinkusiy tos knygos išleidimo
proga; iš kairės dešinėn: "Kario" red. D. Penikas; "Dar
bininko" ir "Ateitis" red. P. Jurkus; "Vienybės" red. V.
Gedgaudas; A. Benderius; "Aidy" red. A. Vaičiulaitis;
"Eglutės" red. P. Naujokaitis; A. Šulaitis ir "Liet. Dieny"
red. New Yorke A. Šalčius.

Lithuanian journalists with A. Benderius (fourht from
left), author of the book Lithuania, and A. Šulaitis (seventh
from left), partner of the publishing house Suduva. Group
gathered to mark appearance of the new book.
Don. Šulaičio foto

laisvintojai”. 3) Nesustoti daryti įtaką i
JAV Senatą, kad greičiau ratifikuotų Geno
cido Konvenciją. 4) ALT rūpinasi sukelti
kiek galima daugiau lėšų, kad visus mano
čia suminėtus uždavinius sėkmingiau at
liktų ir kad platesniu mastu skleistų ameri
kiečių spaudoje informacijas apie Lietuva.
—Neseniai ALT delegacija matėsi su JAI
Prezidentu ir kitais žymiais vyriausybės bei
valdžios atstovais. Su kuriais matėtės ir ko
kie buvo jų padrąsinimai ir pažadai lietu
viams kovoje dėl savo krašto laisvės?

— JAV Prezidentas ALT delegaciją priė
mė kovo 26 d. Baltuosiuose Rūmuose. Į mū
sų iškeltus klausimus Prezidentas atsakė sim
patingai ir prielankiai. Kad jisai remia n
rems lietuvių tautos pastangas atstatyti sa
vo laisvę ir nepriklausomybę, apie tai neliko
jokios abejonės. Delegacija ypatingai bmo
patenkinta tuo, kad Prezidentas pritarė AL
planui kreiptis į JAV Kongresą ištirti smur
tiškus sovietų rinkimus Lietuvoje. Buvusio
drauge su delegacija kongresmano Charles
Kersten paprašė daryti tuo reikalu žygiu n
susisiekti su Valstybės Sekretorium J01’
Foster Dulles. Su kongr. Kersten atskna
posėdžiavome ir jame suradome didelį tikrai nuoširdų lietuvių draugą ir Lietu'"
nepriklausomybės bylos rėmėją. Pasinia'1
su kongr. John McCormick ir kai kuriam Į
tais, kuriuose taip pat radome pritarimą v’
vo planams. Atsilankydami Valstybės
partamente, atnaujinome senas pažinti5
padarėme naujų kontaktų. Lietuviams p
lankomas ten aiškus.
Laisvyjy Žurnalisty Federacijos nariy grupė, dalyvavusi Fed. pirm. Werzbianskio, grįžtančio į Londoną, išleistuvese,
New Yorke, N. Y. Iš kairės dešinėn: S. Narkeliūnaitė, Liet. Žurn. S-gos pirm. V. Rastenis, Werzbianski, buv. esty min.
Pusta, LŽS New Yorko sk. pirm. kun. T. Žiūraitis ir Laisvyjy Žurn. Fed. Amerikoje pirm. dr. V. Dambrava.
Members of the Free Journalists Federation and Chairman Werzbianski (third from left), at a get-together on his
departure for London, — New York, N. Y.
V. Maželio foto
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— Kas naujo ALT santykiuose su
ir Diplomatais?
— Nieko naujo. Su VLIKu ryšiai aitim'ū

sakyčiau, nuoširdūs. ALT jį rėmė ir rems,
nes VLIKo vaidmuo kovoje dėl Lietuvos ne
priklausomybės yra nepamainomai svarbus.
Savo laiku kai kurie veikėjai kėlė klausimą,
ar ne laikas VLIKą perkelti iš Europos į
Jungtines Amerikos Valstybes. ALT pasisa
kė prieš tai, nes mano, kad tol, kol Lietuva
pasiliks Europos (o kitaip negi galėtų būti),
tol vyriausias jos išlaisvinimo organas turi
pasilikti Europoj. Mūsų santykiai yra geri
n su Diplomatais. Ypač artimai bendradar
biaujame su p. Povilu Žadeikių, Lietuvos
Ministeriu Washingtone.

— Yra balsų spaudoje ir iš kai kurių grupią, kad ALT vadovybė turėtų keistis kas
ar bent dveji. Kokia Jūsų nuomonė
smo klausimu?

LIET, radijo korp. bostone
PIKNIKAI
Tėv°Stnn° LietUViŲ Radii° Korp. metinis piknikas įvyks
Ffli° lena' birže.io 21 d., puikioje vietoje - Brockton
sekm j°Un S' Brockton, Mass., o antras piknikas įvyks
AL)8 16
,ru9P'ūU° 2 d., toje pačioje vietoje.
Tėvo R PI °' a.' tur®s skirtingas ir įdomias programas.
Tautini le^°k-Pir™me P'-knike dalyvaus Onos Ivaškienės
duktery kon'testTsUP^ "
pr°9ramą; bus tėvŲ ir
orkestrą
R stas- <^ros populiarus Al Stevens radijo
Antro nikn-l,US P'n'9iniY laimėjimy ir įėjimo dovany.
Šie
k t° Pr°9rama bus visai skirtinga.

Programos0' k' ,rerl9'arn' palaikymui lietuviškos radijo
Tai
S- i.Ur' iau Įkopė į dvidešimtuosius metus,
joje. Pro'' letuv'Šk°io radijo programa Naujoje AngliAAinkai

^r8rnos

vedėjai

yra

Steponas

ir

Valentina

Detroito, Mich., Lietuviy Prekybos Rūmy nariy grupė su valdybos pirm. Wm. J. Adams (prieky, gale stalo).
Members of the Detroit lithuanian Chamber of Commerce with Chairman Willioin J. Adams (head of table).
Detroit, Mich.

vykdomam tautu naikinimui sustabdyti. Jr
šis reikalavimas randa pritarimo JT-se ir ar
kas nors bus šia linkme padaryta?

— Tuo tarpu nėra daug vilčių, kad būtu
duota eiga ir lietuvių ir kitų tautų reikalavi
mams stabdyti tautžudybę, nors paskirose
delegacijose lietuviai ir kitos pavergtos tau
tos turi nuoširdžių draugų. Man rodos, kad
tol, kol Jungtinių Valstybių senatas neratifi
kuos Genocido Konvencijos, efektingų žygiu
JT-se negreit tesulauksime.

— LB organizavimas yra užsitęsęs. Kaip
ALT žiūri 4»i šiC reikalu?
C
— JAV LB LOK-ą ALT padėjo sudaryti
1951 m. pradžioje. Buvo susitarta dėl jo są
stato ir buvo vesti pasitarimai dėl laikinojo
statuto. Tų pačių metų pabaigoje ALT sa
vo metiniame suvažiavime New Yorke priė
mė specialią rezoliuciją, kurią užtvirtintas
LB organizavimas, aiškiai pabrėžiant sritis,
kuriose ALT ir LB teks dirbti. Pasiskirstyta
šitaip: ALT rūpinasi lietuvių politiniais ir
visais Lietuvos išlaisvinimo reikalais, o LB
dirba švietimo, lietuvybės palaikymo ir, ap
skritai, kultūrinius darbus. BALFas rūpinasi
šalpa. Konflikto ligšiol dėlto neturėjome.
Esame patenkinti LB vadovybės bendradar
biavimu, telkiant Lietuvos išlaisvinimo dar
bui reikalingas lėšas. Kaip kiekviena pra
džia, taip ir LB organizavimo darbo pradžia
nėra lengva. Bet vis dėlto, kaip pastebima,
šiuo metu Įvairiose kolonijose gana sparčiai
steigiasi apylinkės ir apygardos. Šį reiškinį
tenka sveikinti.

Vysk. V. Padolskis kalba Vasario 16-sios minėjime Romoje, Italijoje.
Bishop V. Padolskis speaking at Lithuanian Independence Day commemoration, Rome, Italy.

ir efektingai. Jei plačioji visuomenė norės,
kad tai, kas buvo atlikta jau 1951 metais,
būtų pakartota šiemet, ALT tam ne tik kad
nebus priešinga, bet, kiek jai leis laikas ir
sąlygos, padės. Tačiau aš čia noriu pridėti
savo asmenišką nuomonę: Mindaugo ir 700
metų Lietuvos valstybės sukakties minėjimą

rengti turėtų JAV Lietuvių Bendruomenė,
nes, man rodos, tai būtų jos sritis.

— Lietuvos ministeris Washingtone p. 7,adeikis ir ALT yra kreipęsi i JT, kad genoci
do klausimas būtu ten dar sykį iškeltas ir
laisvosios valstybes rastu priemonių Rusijos

— T ra priekaištu spaudoje ir iš atskirų as
menų, kad ALT nepaskelbia aiškesnio ir pilnesnio veiklos plano, ir kad jos sąmatos yra
nemaža kliūtis renkant aukas. Kokia ALT
nuomonė šiuo reikalu?
— Veiklos planą ALT vadovybė turi. Tai
galite matyti iš jos žygių Washingtone, iš
naujų užsimojimų kreiptis į JAV Kongresą,
etc. Tie planai buvo paskelbti dar prieš pra
dedant piniginį vajų ir specialiai pabrėžti

Vasario 16-sios minėjime Romoje, Italijoje, kalba (iš kaires dešinėn): Italijos užsienio reikaly viceministeris Dominedo Francesco, senatorius Cingolani ir paskutinis Vatikano nundl
Lietuvai arkivysk. Centoz.
Lithuanian Independence Day commemoration, Rome, Italy. Speakers (left to right): Dominedo
papal nuncio to Lithuania, Archbishop Centoz.

, s,

Francesco,

Italian

Foreign

Affairs

Vice-Minister;

Senator

Cingolani; an

Vasario 16-sios proga Romoje pamaldy metu už Lietuvą
pamokslą sako kardinolas G. Pizzardo.
Cardinal G. Pizzardo delivers sermon at religious cere
monies marking Lithuanian Independence Day, Rome, Italy

Vasario 16-sios minėjimo Romoje, Italijoje, dalyviai bei svečiai.
Scene from Lithuanian Independence Day commemoralicn Rome, Italy.

Vasario 16-sios minėjimo iškilmėse. Ir tenka
pasakyti, kad šiemet vasario mėnesį surinkta
daugiau aukų, negu per pastaruosius kelerius
metus praeityje, nors paskirtosios kvotos —
šimto tūkstančio doleriu, atrodo, nesurinksime. Taigi, Tamstos suminėtos “kliūtys”,
mano manymu, nebuvo ir nėra vajaus truk
dymu. Geros valios lietuviai, trokštą Lietu
vai laisvės ir gerovės, jau per keliolika metų
aukoja ALTui, žinodami, kad kiekvienas su
rinktas centas yra sunaudotas tiksliai tam,
kam jis buvo skirtas.
- Kokie yra Jūsų pageidavimai Amerikos
lietuviams kovoje dėl Lietuvos išlaisvinimo
ir lietuvybės išlaikymo?

— Mano troškimas buvo, yra ir bus, kad
visi lietuviai būtų stipriai organizuoti ir vie
ningi ir kad savo tautines pareigas rūpestin
gai atliktų. Norėčiau, kad visi Lietuvos lais
vinimo veiksniai dirbtuc sutartinai ir kad vieni kitiems netrukdytų. Aš norėčiau, kad mes
visi, be jokios išimties, įsikinkytume į Lie
tuvos laisvinimo darbus ir viską darytume,
kad stiprintų mūsų bendrąjį frontą, kad ieš
kotume mus labiau apjungiančių dalykų ir
mestum e į šalį visa tai, kas galėtų mus iš
skirti, mūsų vieningumą išardyti. Kai būsime
vieningi ir veiklūs, ir lietuvybę išlaikysime ir
priartinsime Lietuvai laisvą ir nepriklausomą
rytojų.

kūrin' °
S'°S Pro9a ^ailininkes Sofija Pacevičienė ir Irena Pacevičiūtė suruošė savo
V parodę Romoje, Italijoje, kurią aplankė Vasario 16-sios minėjimo dalyviai
Inrtor. j S °f''a Pacevičienė and Irena Pacevičiūtė exibit their canvasses at Lithuanian
Pen ence Day commemoration, Rome, Italy.

Vasario 16-sios proga Romoje, Italijoje, pamaldy už Lie
tuva dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės dešinėn: sen. Cingolani, užs. reik, vicemin. Francesco ir Romos viceburm.
Andreoli.
Mass for the intention of Lithuania. In attendance are
guests and participants in the Lithuanian Independence
Day program, Rome, Italy.

Vasario 16-sios minėjime Romoje, Italijoje, dalyvavo žymiy Italijos politikai ir dvasininkg.
Nuotraukoje matome, kaip žymieji svečiai kelia taures už greitą Lietuvos išlaisvinimą.
Italian government functionaries and members of the clergy toast the speedy
liberation oi Lithuania, Lithuanian Independence Day commemoration, Rome, Italy.
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Writer Juozas Balčiūnas - Švaistas, Chi
cago, III. (See his "1 Know Your Cate
chism" on Page 10.)

Žinau Tavo
Katekizmą
JUOZAS ŠVAISTAS
Tą vakarą abudu broliai, Ka
zys ir Domas, sėdėjo prie stalo
ir laukė vakarienės. Augustė, jų

sesuo, užkaitusi puodą, kurstė
ugnį priekrosnyje. Už durų pasi
girdo tvirti svetimo žmogaus
žingsniai. Durys plačiai atsidarė
ir įžengė vyras — kresnas, tvir
tas, laisvai atsilapojusia miline,
nublizgintais auliniais batais.
Ryškios, gyvos akys žvitriai žval
gėsi.
— Sveiki gyvi, šeimininkai!
Visus paveikė barzda — tanki,
rusva, truputį susiraičiusi. Toji
barzda ir toks nekrikščioniškas
pasisveikinimas įnešė sumišimo
ir tarytum pakirto betkokį žodį.
Po keleto akimirkų abejingai, iš
lėto atsiliepė Kazys:
— Kūgi beveiksim nebuvę
gyvi...
— Rodos, nesuklydau? Stačiai
būsiu pataikęs ant Kazio Ūdros,
Karolio sūnaus?
- Na?!
Nustebimas ir nepasitikėjimas
didėjo. Visi namiškiai akylai su
žiuro į atėjusį. Tatai drąsiai, at
virai gaudė nustebusius žvilgs
nius. Lengva šypsena žaidė ap
valiam, platokam jo veide. Iš jo
tryško sveikata, energijos gausu
mas. Nežinomasis stovėjo tvir
tai, truputį praskėtęs kojas, nely
ginant Anglijos karaliaus gvar
dietis. Nors apdaras kaimiškas,
tačiau pavaizdas iškilmingas. Jei
čia dabar, milinės vietoj, būtų
meškenos arba auksiniais antpe
čiais uniforma, tikras generolas
atrodytų, arba pats Kapauskas,
Vadaktų dvaro ponas.
Tarytum juokais, tarytum pa
bardamas vėl prašneko nepažįs
tamasis :

Worcester, Mass., lietuvaitės šoka "Lenciūge,į"; iš kairės dešinėn: M. Leknickaitė, D.
Kuodytė, I. Savickaitė, J. Miciutaitė ir V. Matusaitytė.
Lithuanian folk dancers performing "The Chain," Worcester, Mass.
J. Sutkaičio foto

— Tai ko gi čia dabar spoksot,
lyg kipšą kokį pamatę? Argi jau
nebesusiprantat, kad aš — Jurgis
Bielinis?

Bematant sukruto ir pagyvėjo
Kazys:
— Jurgis Bielinis?! Mylėk tu,
pone Dieve! Vadinasi, Bieliakas?
— Taip, tas pats: Bielinskis,
Bielianis, Bieliakas, Baltutis ir
pagaliau — Bielinis. Kaip vadin
si, taip nepagadinsi! Argi ne
tiesa?

Išskėstomis rankomis prišoko
Ūdra:
— Na tai prašom! Prašom! My
lėk tu, pone Dieve... Kviečiu už
stalo! Čia vis ta barzda, kad ją
kur čemeris... Iš karto pamaniau,

kad burliokas, paskum - kad
šnipas koks, ar žandaras persivilkęs... O dar ir tokia mintis buvo
pašokusi: gal čia, sakau, naujas
ir visai negirdėtas Žemaičiti plė
šikas...
— Cha, cha, cha! Vis blogas ir
blogas žmogus. Nei iš vienos pu
sės gerojo paveikslo? Tikrai, kad
čemeris...
Bielinis kvatojo ir vilkstėsi. Jis
nusivožė kaškietą (tam tikros rū
šies kepurė). Papuro jo plaukų
šviesios, ilgos kuokštos. Vienos
nukrito žemyn, kitos draikėsi ant
viršugalvio.
Plaukus paakėjo
penkiais pirštais. Milinę buvo
nusivilkęs, bet vėl užsimetė ant
pečių, nes pasipurtė, lyg drebu
lių sukrėstas. Ilgai neprašomas
įsitaisė pačioj krikštasuolėj, kaip
namuose. Atrodė patenkintas. Jo
kalba ryškiai, maloniai skambėjo.
— Tai matot, kaip išeina... Kar
tais ir barzda daug reiškia. Va(Perkelta į 12 psl.)
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Niekuomet nevėlu išsirašyti daugelio
iliustruotą

mėgiamą

KARIO žurnalą!

KARYS
•—tautines, krikščioniškos dvasios sparnuo
tas žodis, tai visų laiky lietuviy kariŲ 9V
venimo, kovę ir darbo tikrasis veidrodis,

tai mūšy tradicinis vieningos kovos orga
nas su visais Lietuvos priešais nuo
metŲ.
|Av
KARYS — visiems mūsų kariams J'
armijoje! Žūtbūtines kovos akivaizdoje
šiandien visi esame Lietuvos laisvės ka.ia*
PRENUMERATĄ (4 dol.) ar jos dalį kvie

čiame slysti:
KARYS,

680 Bushwick Ave.

Worcester, Mass., Tremtinig Meno Ratelio nariai su operos solistu I p. Nauragiu. Pirmoje eilėje vidury sėdi iš kairės dešinėn: Ip. Nauragis, kun. dr. Vembrė ir prof. J. Rauktys; paskutinėje eilėje pirmas iš dešinės L. Leknickas, Tremt. Bendr. vald. pirm., ir pirmas
iš kairės J. Vizbaras, kult, reikaly vadovas.
Members of the Refugees Art Circle with Soloist I. Nauragis, Worcester, Mass.
J. Sutkaičio foto
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Brooklyn 21, N. Y.
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PAVASARIAI
Kužda ir kužda miškai pro neramų miegą:
nuo alsavimo karšto virpa malūnų sparnai.
Auksinės mėnesio akys spindi tankmėj.

Nakčia skardi ir skardi giriom laukinis juokas.
Debesys lenkia ir lanksto eglių viršūnes...
Ir — geležiniai vandenys krenta į prarajas.
Upės apglėbusios neša į tamsą suaižytą ledą.
Akiraty aštrūs ašmenys prakerta pilką dangų.
Gilios žaizdos spindėdamos ima kraujuoti.

Ant laukų drumzlinų lyja rytmetis.
Žmonės vienplaukiai stovi bundančioj žemėj.
Tolumoj, už nakties, lengvai atsidūsta miškai.

NAKTIS
Ateis naktis viena: tyli, bežvaigždė —
tamsoj šnarės pavasario lietus..
Ir vėstančia ranka pridengsi tu
vaikystės pasaką širdy, lyg žaizdą.

Kelionė tolimoji bus baigta.
Pailsę debesys sustos virš vandenų.
Galva nusvirs ant atvirų delnų —
Naktis kvepės žeme šilta.
Poetas Henrikas Nagys, Montreal, Quebec, Kanada.
Poet Henrikas Nagys, Montreal, Quebec, Canada.

Toronto, Ont.,
Lithuanian

V. Maželio foto

Kanada, lietuviy mišrus choras, vadovaujamas muz. St. Gailevičiaus (vidury),
mixed choir, headed by Choirmaster S. Gailevičius (center), Toronto, Ont., Canada.
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Garbės stalas pagerbti J. E. Vysk. V. Brizgiui ir Nep. Pag. Švč. Panelės parapijos Cleveland,0;, k eb. Lun. J. Angelaičiui (sėdi vyskupo kairėje); pokylį suruošė vietos Liet. Kat. Motery
Draugijos 36 kuopa.
Honored guests at dinner given in honor of Bishop V. Brizgys and the Rev. J. Angelaitisi1’ e Lithuanian Women's Association, Council 36, Cleveland, Ohio.

— Man tik dyvai, kad tamsta
iš viso čia gyveni...
— Kaip tai čia? — staiga nu
traukė Bielinis.
— Nugi mūsų krašte!
— O kurgi, sveikojo protu, aš
turėčiau gyventi?
— Nugi Amerike, ar kur kitur...
Seniai aš taip pamanydavau, kad
jau išbėgęs...
—• Aš? Išbėgęs? E, brolyti tu
mano! Nepažįsti dar Jurgio Bie
linio? Baltojo Erelio? Lietuvos
Karaliaus? Aš čia gimiau — čia
ir numirsiu! Bet, kol numirsiu,
nei vieno burlioko Lietuvoj ne
beliks! Lietuva buvo ir bus lais
va! Paminės i jūs mano žodžius!
Aš niekad tuščiom nekalbu. Čia
taip šventa ir tikra, kaip dangus
ir žemė!
— Bus kas, ar nebus ir kada
tai bus, o žmogus už nieką gali
pražūti...
Bielinis buvo benurimstąs.
Skaudus Domo įžeidimas kaip ir
atslūgo. Bet dabar — šis abejin

gumas ir toks nepasitikėjimas —
kaip geležies nuolauža įplėšė
jam pačią širdį. Kraujas ūžtelė
jo į galvą ir nudažė visą veidą.
Bielinis smarkiai pašoko ir subedė į Domą aštrų savo žvilgsnį.

' > •«
Skaitykite ir platinkite
Plačiai Amerikoje skaitomą laikraštį
"Darbininką".

DARBININKAS
Išeina du kartus savaitėje aštuoniuose di
deliuose puslapiuose, gausiai iliustruotas
paskutiniy dieny politikos ir lietuviy vi
suomeninio gyvenimo paveikslais.
"Darbininką" leidžia Tėvai Pranciškonai
Redaguoja redakcine komisija
Prenumeratos kaina metams:
JAV - $5.00, Brooklyne, Kanadoje ir už
sienyje - $5.50. Pusmečiui - $3.00.
ADRESAS:

Darbininkas

680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
>• o
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Los Angeles, Calif., Šv. Kazimiero parapijos suruošto pokylio ir koncerto J. E. Vysk. V. Brizgioji įei jo pirmojo atsilankymo proga dalyviai ir svečiai kovo 8 d.
Scene from banquet honoring the first visit of Lithuanian Bishop V. Brizgys to Los Angela lif. (March 8). Host was St. Casimir's Lithuanian Parish, the Rev. J. Kučingis, Pastor.

Vysk. V. Brizgys kalba į Los Angeles, Calif., lietuvius jo garbei suruoštame pokylyje ir
koncerte šv. Kazimiero parapijos salėje kovo 8 d., parapijai švenčiant savo globėjo
šventę; šalia sėdi parapijos kleb. kun. J. Kučingis.
Bishop V. Brizgys, honored guest of St. Casimir's Lithuanian Parish, addresses
audience at special banquet on his first visit to Los Angeles, Calif.
P. Gasparaičio foto

dinasi, visai kitaip buvot pama
nę... Burliokai irgi manęs nebe
pažįsta. Tik tam aš savo barzdą
ir atželdinau. Bet citat! Niekam
nei žodelio, kad aš čia buvęs.
Suprantat?
Kazys tuo tarpu trepinėjo,

DIRVA
Tautinės minties savaitraštis

Leidžiamas

spaudos

ir

radijo

draugijos

Viltis

Redaguoja

Balys

Gaidžiūnas

DIRVA turi visuose pasaulio kraštuose
savo atstovus ir nuolatinius bendradarbius.
Tat DIRVA apie įvykius visad teisingai ir
greit painformuoja.
DIRVA metams kaštuoja: USA - $5.00,
Kanadoje - $5.50, visur kitur - $6.50.
Jei nesate DIRVOS skaitę, bet norite su
sipažinti, atsiyskite savo adresą ir kelius
Dirvos numerius gausite nemokamai.
Visi

prenumeruokite

DIRVĄ!

ADRESAS:
1272 East 71 st Street

Cleveland 3, Ohio

blaškėsi po trobą, lyg galvą pa
metęs. Didelis, nesuvaldomas
džiaugsmas tvino jo sieloj. Toks
nepaprastas, šviesus pasidarė
jam šis vakaras. Lyg kokia palai
ma būtų nužengusi ir pripildžiu
si jo širdį. Naujas, giedrėjantis
vaizdavosi rytojus.
Domas buvo paveiktas prie
šingai. Jojo nujautimas nieko ge
ra nerodė. Jam pasivaideno, lyg
kokia nelaimė būtų įslinkusi ir
pasislėpusi jų namuose. Jis sė
dėjo rūgščiu veidu ir žvalgėsi
nepasitikinčiomis akimis.
Kazys prišoko prie sesers ir
pašnibždėjo jai į ausį. Toji nu
kaitė puodą, išsitraukė keptuvę,
pasidėjo kiaušinių, lašinių. Taip
pat pašnibždėjo ir Domui. Bro
lis nė nekrustelėjo, kaip negir
dėjęs. Šiuo metu jam kas kita
rūpėjo. Jis atsargiai, lyg sąmoks
lininkas koks, paklausė svečią:
— Ar tai teisybė, kad už tams
tos galvą net penkis šimtus rub
lių policija pažadėjo?
— Teisybė, — visai ramiai at
siliepė Bielinis.
— Na, argi atsirastų toks lie
tuvis, kuris taip padarytų?
— Aje, kiek tiktai nori!
Domas pajudėjo užustalėj, at
silošė ir tvirtesniu balsu tarė:
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— Kaip tai už nieką?! Štai, rodos, tu su
augęs jau ir nedurnas esi, tad pasakyk man:
kam žmogus yra gimęs ir gyvena šioje že
mėje?
Domas apglumo, jis blaškėsi. Tylūs, susi
kaupę žiūrėjo Kazys ir Augustė. Abudu be
galo buvo patenkinti.
— Hm... Kam? Nu, kam...? Kiekvienam
aišku... — graibstėsi Domas.
— Kas aišku? — spaudė Bielinis.
— Kad tamsta klausinėji, kaip kunigas.,.
Aš nebe mažas vaikas, kad katekizmą atsa
kinėčiau!
— Žinau tavo katekizmą! Kad pilvą prikimštum ir migi turėtum. E, brolyti tu mano!
Tada gyvulys daug padoresnis ir aukštesnis
sutvėrimas. Jis kam nors daugiau tinka, negu
tik pats sau. Jis tarnauja žmogui ir naudin
gas visais atžvilgiais... Taigi, pabėgti nesun
ku. Visada galima tai padaryti. Bet tu čia
manykis ir dirbk! O mes privalom dirbti,
kovoti ir priešintis! Dirbdami turim būti to
kie gudrūs, kaip lapė, šunų apnykta, ir tokie
judrūs, slidūs, kaip žaltys, įsirangęs Į batą
palovyje ir staiga užkluptas.
— Bet vis tiek juokinga... — spyrėsi Domas.
— Kas juokinga?
— Ką mes čia, Dieve... Tiktai dulkės prieš
tokią galybę...
— Hm! Sakai, dulkės... Ogi žiūrėk, erkė.
Rodos, mažas ir menkas vabalėlis, o kai pra
siskverbia po oda ir pradeda graužti, iš proto
varo. Arba inkštirai, kai daug ir kai iš visų
pusių suima, net didžiuli gyvuli paguldo.
(Iš romano “Knygnešių Karalius”)

Viršuj — Top:
Edmonton, Alberta, Kanada, lietuviy choras su vadovu kun.
B. Jurkšu vidury.
Lithuanian choir headed by the Rev. B. Jurkšas
(center), Edmonton, Alberta, Canada.
Vidury — Center:
Waterbury, Conn., Šv. Juozapo parapijos choras pries 30
mėty pirmomis savo gyvavimo dienomis su tuometiniu ir
visą laiką iki pat šiandien esančiu vadovu muz. A. J.
Aleksiu.
St. Joseph Parish Choir, Waterbury, Conn. Pictured
here 30 years ago, the group is still directed by the self
same Choirmaster A. J. Aleksis.

Šv. Juozapo parapijos Waterbury, Conn., choras, švenčiąs savo trisdešimt mėty gyvavimo sukaktį. Pirmoje eilėje sėdi šeštas iš kairės kleb. kun. J. J. Valantieįus ir šalia jo choro
dovas muz. A. J. Aleksis.
,
Ag
St. Joseph Parish Choir, Waterbury, Conn., observes its 30th anniversary of existence this year. Sixth from left: Pastor J. J. Valantieįus; next to him: Choirmaster A. J. A>e
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Trys pasižymėję liet, krepšininkai Prancūzijoje (iš kairės dešinėn): T. Gailius, V. Grybauskas ir Z. Varkala. Žiūr. str.
šiame psl. "Trys sporto ambasadoriai".
Three Lithuanian basketball players of France. From left to right: T. Gailius, V. Grybauskas, and Z. Varkala.

TRYS SPORTO AMBASADORIAI
Viename krašte — Prancūzijoje — trys am
basadoriai? Gal per daug? — Anaiptol! Spor
tas - tai sritis, kurioje šiandien taip pat ga
lima sėkmingai ir garbingai atstovauti savo
kraštą. O šie trys krepšininkai tikrai yra
daug padarę, kad Prancūzijos sportinė visuo
menė nuolat verčiama prisiminti lietuvį spor
tininką ir jo tėviškę. Bent trumpai susipažin
kime su jais.
T. GAILIUS - mums ir prancūzams yra
pažįstamas kaip “prisiekęs” gynikas. Gynė
jis Scheinfeldo Kovo tvirtovę, gynė mūsų
tautines spalvas, žaisdamas už Tremties Lie
tuvių Krepšinio Rinktinę ir dabar, likimo

atblokštas Prancūzijon, gina F. C. Mulhouse.
Tai gynikas, kokių mes nedaug teturėjome
ir negreitai iš mūsų jaunosios kartos susi
lauksime.
V. GRYBAUSKAS - tai krepšinio lentoje
figūra, kurios ėjimas nieko gero nežada prie
šininkui. Prisimenam jį kaip didžiųjų Schein
feldo Kovo “spektaklių” vyr. režisierių. Tai
vienas pačių iškiliausių lietuvių krepšininkų
tremtyje. Jo vadovaujamas Kovas tremtyje
sudavė stipriausi smūgį latvių krepšiniui
Luebecke, tuo dar kartą užakcentuodamas
lietuvio krepšininko pranašumą. O juk lat
vius krepšininkus dar prisimename nuo Eu
ropos krepšinio pirmenybių Kaune... Šiuo
metu jo vadovaujama komanda F. C. Mul-

A. Tamulynas, Chicago, III., žinomas Lietuvos lengvaatletas, skaito paskaitą Vyr. FASK-to suruoštuose kursuose
vasario 7-8 d.d. Chicagoje.
A. Tamulynas, Lithuanian track star and holder of
several records, gives a talk on the ideology of sport
and physical culture at specially arranged courses in
Chicago, III.

house, dalyvauja aukščiausioje Prancūzijos
krepšinio klasėje Division National ir yra vie
na iš pirmaujančių. Dėka savo asmeninių ir
sportinių sugebėjimų, neveltui jis buvo iš
rinktas pačių mūsų krepšinio rinktinės daly
vių — rinktinės kapitonu. O juk žinome, kad
panašios “šiltos” vietelės ne pigiai užimamos.
Z. VARKALA - jeigu prisimename Kempteno Šarūną, kaip gi negalime neprisiminti
ir jo puolimo ašies - vidurio puoliko? Išėjęs
Šarūno “krepšinio mokyklą, jis ir toliau pa
siliko “šarūniškas’. Tremtyje turėjome ke
letą vidurio puolikų “iš formato” ir vienas iš
jų buvo Z. Varkala. Žinoma, iškalbingiausias
jo sugebėjimų liudininkas yra faktas, kad
jis žaidė Šarūne. Šiuo metu atstovauja F. C.
Lyon “Excellence” klasėje.
—mp—

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

Furniture Center, Inc.
Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPOMS

3222-24-26 SOUTH HALSTED STREET

GHICAGO, ILL.
Telef. Victory 2-4226
Prekyba atidaryta: Pirmadieniais — ketvirta
dieniais nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro,
sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. va
karo, kitomis dienomis nuo 9 vai. ryto iki 6
vai. vakaro.
|imoP i/'6* sport'n'nkŲ, dalyvavusį vasario 7-8 d.d
suruoštuose Vyr. FASK-to sportinės ideologijos ir fizinio auklė1 m° ^rsuose Chicagoje, III.
°up of Lithuanian ath letes attending courses on the ideology of sport and physical culture, Chicago, lll.
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Pasaulinio masto pianisto
ANDRIAUS
KUPREVIČIAUS

KONCERTAS
ivyksta gegužes 9 d., šeštadieni, 7:30 vai. vak.
PATRIOTIC AUDITORIUM
1816 S. Figueroa St., Los Angeles, Calif.
Visi lietuviai kviečiami atvykti i šio žymaus tautiečio pianisto
pirmą pasirodymą Los Angeles mieste

Koncerto rengėjas - Lietuviu Dienos
.»♦»■-©».-<»..<>..<».--o.-<».-<»:•<» .'<». <». <». <• . <»
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KA VEIKIA SKAITYTOJAI
— J. Uksas, New York, N. Y., jau įsi
kūrė Los Angeles, Calif.
— Šeškevičiai, Chicago, III., persikėlė
gyventi į Los Angeles, Calif.
— J. Milašius ir sūnus Leonas atvyko

■■<••'«•

Vokietijos ir apsigyveno Kalifornijoj.
— Vladas Kondrotavičius, Los Angeles,
Calif., neseniai čia įsikūręs, jau įsigijo
skalbyklą (Launderette) ir neblogai ver
čiasi.
— Gydytojas V. J. Stack, Altadena,
Calif., atnaujino LD garbės prenumeratą.
— Varaniai, Long Beach, Calif., atosto-

iš

Šeštadieninės lituanistikos mokyklos Cambridge, Mass., grupė vaiky pamokos metu
su mokyt. S. Šmitiene ir tėvy komiteto pirm. nž. B. Galiniu.
Pupils of the Saturday School of Lithuanistics, Cambridge, Mass. Shown with them
are Instructress S. Šmitienė and Parents Committee Chairman B. Galinis.

gas praleidę Floridoje, per pietinius steitus grįžo namo.
— P. Kupraitis, Los Angeles, Calif.,
po sunkios operacijos pasitaisė ir atosto
gaudamas aplankė savo prietelius bei pa
žįstamus rytiniuose steituose.
— Inž. V. Petrauskas, Los Angeles,
Calif., suorganizavo braižytojy kursus,
kuriuose be jo dar dirba ir inž. J. Kiškis.
— Kun. J. Kučingis, Los Angeles, Ca
lif. šv. Kazimiero parapijos klebonas, iš
vyko atostogy į rytinius steitus.
— Advokatas J. Grish, Glendale, Calif.,
mirė balandžio 7 d. Palaidoti išvežtas į
šv. Kazimiero kapines Chicago, III. Jis
buvo nuoširdus "Lietuviy Dieny" rėmė
jas, Lietuvos Vyčių ir kt. organizacijy
narys.
— J. August, Dayton, Ohio, jau ke
linti metai vadovauja Lietuviy Piliečių Klu
bui, kuris prieš metus laiko įsigijo na
mus ir didelį sklypą.

NAUJOS KNYGOS
Balys Brazdžionis, LD bendradarbis ir platintojas Chicagoje, vienas iš S. Barčus lietuviy
radijo programos per WGES stotį pranešėjas, matomas programos metu su Chicagos liet,
veikėja N. Gugis ir programos vedėja Sofija Barčus.
B. Brazdžionis, representative of "Lithuanian Days" in Chicago, shown broadcasting
over the S. Barčus Lithuanian radio program. With him are N. Gugis and Sofija Barčus,
program director.
A. Gulbinsko foto

Frank Lavinskas ir A. J. Banišauskas,
Angliakasių atsiminimai, 208 psl.. Išleido
F. Lavinskas, 4141 46th St. Long Island
City 4, N. Y.

Trijy spalvy didelio formato 36 psl. lei
dinys. Kaina $1.00. Išleido Gabija, 335
Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.

Kazys Binkis, Lyrika, pirmasis Kazio Bin
kio poezijos rinkinys. Redagavo Jonas
Aistis. Išleido Terra, 748 W. 33rd. St.,
Chicago 16, III. 116 psl. Kaina $2.00.
P. Abelkis, Žemaičių krikštas, romanas
Išleido Trijy Tulpių Knygy leidykla U.S.A.
Spausdinta Vokietijoje. 422 psl.
Dan Kuraitis, Atsiminimai. Naujienų lei

dinys. 208 psl.
Sveika Marija, mažasis maldynas (mal
daknygė). Parengė kun. St. Yla. Išleido
Guild Immaculata Press, R. F. D. 2, Put
nam, Conn. 372 psl. Kaina $2.50.
M. Matukas, Ne visa miršta, Kūno mir
tingumas ir sielos nemarumas. Išleido Šv.
Teresėlės Mažyjy Siely Misijų Brolija. Adr.:
Rev. B. P. Vitkus, MIC, Marian Seminary,
C arendon Hills, III. 28 psl.
Prof. St. Šalkauskis, Skautai ir pasaulė
žiūra. Trečioji laida. Išleido Akademinis
Skautų Sąjūdis, 631 W. 54th PI., Chicago
9, III. 28 psl.
Lithuania's Fight for Freedom by E. J.
Harrison. Published by Lithuanian Ameri
can Information Center, New York, 1952
96 pages.
Technikos Žodis, Nr. 3(24) Kovas, 1953

Juozas Grušas, Pabučiavimas, novelės.
Išleido Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn
11, N. Y., 155 psl. Kaina $1.50.
Kazys

Binkis,

Baltasis

Vilkas,

pasaka.
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LAIŠKAI LIETUVIAMS

UŽSISAKYKITE "EGLUTE"
Kas tik pavardę suraito,
Tas mielai "Eglutę" skaito.
"Mes nebūsim be "Eglutės"
Sako broliai ir sesutės,
Bėga jie per visą namą,
Prašo tėtę, prašo mamą:
"Užsakykit mums "Eglutę",
Mes be jos negalim būti.
Laikraštį kiekvienas skaito
Kas tik pavardę suraito.
Skaito laikraštį mamytė,
Turi tėtė ko skaityti,
Kaip neskaičius mums pabūti?

Prenumerata metams JAV-se $3.,
o užsieny - $3.50.

"EGLUTĖ"
Immaculate Conception Convent
R. F. D. 2, Putnam, Conn.
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yra vienintelis žurnalas, kurs visiems su
prantamu būdu tautiškoje dvasioje nagri
nėja svarbiausias religines ir moralines

problemas.
Daug dėmesio kreipia į šeimos ir iau
nimo klausimus. Rašo apie krikščioniški
meną, duodamas gražių klasiškų iHuS,ra
cijų. Supažindina skaitytojus ir su hty
tikybų pagrindais, kiekviename numeryirašydamas apie kokią nors labiau pap'1
tusią sektą.
Šių dieny žmogui, negalinčiam dsuę
laiko skirti religinėms bei moralinėms s,u
dijoms ir vis dėlto norinčiam susip’žk
su svarbiausiomis problemomis,
al
Lietuviams" bus geriausias mokytoj

vadovas.
Metinė prenumerata - $2.00

ADRESAS:
"Laiškai Lietuviams"
5541 S. Paulina St., Chicago 36, HI-

Senoliy kapai / A. Galdikas. (Šiais metais dail. A. Galdikas švenčia savo 60 metŲ amžius sukaktį).
Old People's Cemetery", by Adomas Galdikas. Artist Galdikas celebrates his 60th birthday anniversary this year; he lives in New York, N. Y.

V. Maželio foto

Middle European Federation
By PROF. K.
President of the Middle European
Stretching from Estonia to Greece and from Austria to the
eastern limits of Ukraine, the Middle European countries contain
an area of 2,400,000 sq. kilometers and over 160 million people.
Each of the Middle European nations have lived from between
150 to 1000 years under harsh foreign occupation. Each was invaded,
burned and looted by foreign armies every century.
The geopolitical definition of Middle Europe is that of the
legion of the greatest tragedies and bloodiest calamities imported
by foreign armies — a very dangerous place for weak nations to
)e situated. Indeed, this is a land of a truly melancholic present
and an uncertain future. At the same time Middle Europe spiritually
is the youngest area of Western Christian civilization, full of vitality
and creative genius. Its inhabitants still find a great delight in
cuture, in freedom, in individualism. For these human values they
?•„ . an<^ d*ed f°r generations. And at present this heart of Europe
s 1 gives the world the greatest number of partisans to fight against
darkest barbarity.
Nevertheless, these nations of 160 million people are the most
notUlia k i&n^ f°rg°tten. Unable to defend themselves, they canw §e le P frOm outside. It would be unjust to accuse only the
the^f11 POWers f°r this situation. We have to look for most of
2enp au Ts hi our own political kitchen. Our recent and present
an(pa 10ns Politicos did not understand that between Germany
for ^lmens®iy expanding Russian imperialism there was no future
ended6 SiPa; or me(lium size nations. In this area microstatism
nolitic.inC.the.Century
megalostatism started. Only a very large
sia Th * 01gar?sm could survive in the close neighborhood of Rūs
io cication of such a political organism is the responsibility

PAKŠTAS,
Federal Club of Pittsburgh, Pa.
and duty of a combined effort of the politcal leaders of Middle
European nations.
During the last ten years, in several capitols of Europe and in
a few cities of America, Middle European Clubs have been organiz
ed — with the purpose of discussing federal problems common to
these fifteen nations of the region. We believe that the Middle
European Federation, based on the principles of national inde
pendence and equality of every nation of the area in its own state,
will be insurance for the lasting freedom and peace in Middle
Europe and a good beginning for the Federation of the whole of
Europe. The members of these clubs are discussing the most signi
ficant problems of the European continent and they are aware that
without federal union the nations of Middle Europe will be depriv
ed of general security, well-being and of uninterrupted progress
of their cultures. Their thoughts, discussions and modest writings
are centering around the problems of how to:
(1) Guarantee for their nations independence for a longer
time, more complete freedom and more ample well-being for their
working population.
(2) Safeguard their national languages, religions, ways of life
and all the attributes of their cultures.
(3) Establish safer conditions for the more rapid progress of
their cultures, arts and sciences.
(4) Settle through international court or arbitration the pro
blems of mutual boundaries and avoiding wars by all the means
in their possession.
The Middle European Federal Movement, as we understand it.
is a part oi the entire European Movement. II the nations ol
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Dr. Kazys Pakštas, Lithuanian scholar and authority on Lithuanian geopolitical af fairs, now professor of economics at Duquesne University, Pittsburgh, Pa. This
is his 60th birthday anniversary.
Prof. Dr. Kazys Pakštas, šiuo metu profesoriaująs Duquesne universitete, Pittsburgh, Pa., šiais metais švenčia savo amžiaus 60 mėty sukaktį.
V. Maželio foto

Western Europe desire a broad union, the
peoples of Middle Europe urgently need a
federal union. Living in the close neighbor
hood of the greatest colonial power, Russia,
they are permanently in danger, and federal

18

union is a categorical imperative for their sur
vival. If the tentative project of Middle
European Federation could be accepted by
the representatives of this region, it would
provide the liberation movement with a

most revolutionary slogan and a very eX'
plosive element in their struggle again1'
tyranny.
Consolidation of Middle Europe with ’ ■
160 million people by following the exafflpe

of Switzerland, the United States and the
British Commonwealth would be the great
est asset for the security of all Europe as
well as for America. Having no colonial
interests and being in close blood relation
ship with the United States, the Middle
European Federation would be the great
est friend of America, would serve the cause
of federalization of all Europe and would
help greatly to safeguard the position of
Western Christian civilization. These aims
are so great and noble, as well as beneficial
to all manknd, that they could constitute
the greatest cause for the inspired work and
sacrifice of the Christian Democrats and of
all humanistic political parties of Europe
and America.
(From an address delivered at the Con
ference of the Christian Democratic Union
of Central Europe, New York, March 13,
1953.)

LITHUANIAN
FOLK SONGS

Leaders and members of American Legion Post No. 154 (Lithuanian), Baltimore, Md., and guests: Congressman
Garmatz, Monsignor L. Mendelis, Senator J. M. Butler, Congressman F. Small, Atty. Wm. F. Laukaitis.
Amerikos lietuviu legionieriy posto Nr. 154, Baltimore, Mi, vadai ir veikėjai su žymiais amerikiečiy politikais; sto
vi iš kairės dešinėn: Gurklys, kongresmenas Garmatz, pre . L. f\Aendejs, senatorius J. M. Butler, kongresmenas F.
Small, Velžis, adv. Wm. F. Laukaitis ir Stefura.

By VYTAUTAS F. BELIAJUS, Denver, Colo

The Lithuanian folk songs, called dainos,
are a class of their own. A million dainos are
attributed to the Lithuanians, 100,000 of
which were recorded by Dr. Jonas Balys
and others. They cover every thought and
phase of life. Oddly enough, aside from the
patriotic war song compositions which ap
peared in the twentieth century, not a single
daina sings of the glories of war, but rather

of its futility and its grief, of the swain who
must leave his beloved maiden behind, of
the maiden who bemoans her fate because
of his parting for war, of the tears of the
aged little mother, of the steed which re
turned alone.
In his daina, the Lithuanian covers every
subject and object: ancient legends of gods,

lI1e Attorney Alex Conrad (right), honorary chairman of the Lithuanian-American Voice Radio Club, and J. Ricca of
LietJCOr;rS C°ur*' shown speaking over the Baltic Melodies program, Station WJLB, Detroit, Mich.
J Ric'S p
A'eX Conrad (dešinėje), Detroit, Mich., Amerikos Liet. Balso Radijo Klubo garbės pirmininkas su teisėju
ICCa' ie,uv'V bičiuliu, kalbančiu lietuviams Baltijos Melodijy programoje per WJLB radijo stotį Detroite, Mieli.

the Creation, the stars, Mother Sun and
Father Moon, the forces of nature and the
sp irit world, the maiden raking hay or tend
ing her garden of rue (rūta), the swain
about his steed or the even furrow he plow
ed, the mother about the parting with her
daughter who has been given into marriage.
In the songs about the flowers, the rūta oc
cupies the first place. It is Lithuania’s na
tional flower. It also represents maidenly
innocence. The care of this flower was
entrusted in the hands of virgin maidens.
No married woman may wear a wreath of
rūta, although she may carry a sprig of it
in her hands or prayer book. The parting
with the wreath of rue on the wedding day
is an occasion of rueful tears and sorrowful
songs. Lack of care of the rue garden indi
cates unworthiness of the maiden. A de
spoiled maiden is spoken of in terms of a
ruined wreath of rue. Even the tabernacles
of Lithuanian Catholic church altars often
have a wreath of rūta.
When singing of animals it is the piebald
stallion (beras žirgas) which occupies the
first place, while among birds it is the cuckoo
(gegutė), the bird of omen, which enjoys
high honors. Any topic will be a sidjject for
song and they will sing during the halving of
potatoes and their planting, during harvest
ing, or uprooting the flax, and during the
talka when the flax is shiven. No activity,
be it outdoors or indoors, will be complete
without song. Even funerals have their share
of dirges. I can recall no picture more en
chanting to my eyes, ears and soul then
the summer evenings in Lietuva when the
scythers. rakers and all other harvesters, returnng homeward from their work in the
fields, sang the airs which were carried
upon the wings of gentle winds along with
the scent of the rose, rue and sweet pea.
while in the background, the sun was setting
behind a riot of red. blue and mauve colors.
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Operos solistas St. Liepas dainuoja ALB Hartfordo, Conn., skyriaus steigiamajame su
sirinkime; pianinu palydi muz. - dirig. V. Marijošius; šalia sėdi J. Petkaitis.
Opera Soloist S. Liepas sings at meeting of the Lithuanian-American Community,
Hartford, Conn. At piano is V. Marijošius.
A. Jaro foto

Irena Shages (Šeigytė) skambina piano solo Am. Liet. Bendruomenės Hartfordo, Conn.,
skyriaus steigiamajame susirinkime vasario mėn., dalyvaudama meninės programos iš
pildyme.
Irena Shages, at piano, performs at meeting of the Lithuanian-American Community,
Hartford, Conn.
A. Jaro foto

CALL FOR INVESTIGATION OF
"ELECTIONS" IN LITHUANIA
Excerpts from the memorandum addres
sed to President Dwight D. Eisenhower
by delegates of the Lithuanian American
Council, on March 26, 1953.

Amerikos Liet. Bendruomenės Hartfordo, Conn., skyriaus steigiamojo susirinkimo dalyviai.
Organizational meeting of the Lithuanian-American Community at Hartford, Conn.

A. Jaro foto

Manchesterio lietuviy choras dainuoja Hartfordo, Conn., ALB programoje; pianinu palydi chorvedis F. Pakėnas.
Manchester singers give program at meeting of the L thuanian-American Community in Hartford, Conn.
A. Jaro foto
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“We represent the Lithuanian American
Council, which comprises all the ideological
and political groups of more than one mil1'on Americans. In addition, it numbers in
its membership thousands of Lithuanian re
fugees admitted to this country after World
War II.
“We have come to ask your assistance to
relieve the plight of Lithuania and its people.
We have three main points to discuss: 1)
The United Nations’ Genocide Convention;
2) Your policy of liberating countries enslav
ed by Russia; and 3) The need for a Con
gressional investigation into the Soviet-rig
ged elections in Lithuania.
“It is evident that the menace to the ex
istence of the Lithuanian people or of any
other people subjugated by the Soviet tyran
ny will not disappear until they get rid of
the hateful foreign yoke. The restoration of
an independent Lithuanian Republic is the
ultimate aim of our efforts. It is an aim fully
supported by the Government and the
people of the United States.
“We are grateful and, as citizens of this
country, we are proud that the United States
has never recognized the illegal annexation
of Lithuania and of the other two Baltic
States, Latvia and Estonia, by the Rea
imperialists. We were happy to observe that
this generous attitude of the Government
of the U. A. S. has found an even clearei
and more forceful expression in the policy
of liberation of enslaved nations announced
by you and your Administration.
(Continued on Page 22)

LITHUANIANS MAKE NEWS
J. Lingis, renewed his profes
sorship contract at Upsala uni
versity, Sweden, where he teach
es the Lithuanian language.
The National Lithuanian As
sociation of the US held its na
tional convention on March 14
and 15 in Philadelhia, Pa. The
Supreme Council was elected
from Chicago delegates: Attor
ney A. Lapinskas - President;
Dr. S. Biežis and Dr. J. Bartkus
■ Vice-Presidents; P. Linkus Secretary and T. Blinstrubas Treasurer.

At present 12 Lithuanians are
studying at Paris universities,
France.
The St. Casimir Lithuanian
College in Rome, Italy, has had
71 students since its inception
in 1946, 27 of whom were or
dained in Rome. 33 priests re
ceived academic degrees.
Dr. V. Juodeika, professor at
Portland University, Oregon, has
been elected Portland City’s Ci
tizen of the year.

A course on Lithuanian litera
ture is being offered at Montreal
University, Canada, taught by
H. Nagys, Ph. D., a contributor
to our magazine.

V. Augustinas, a distinguished
Lithuanian photographer, has

been invited to contribute some
of his works to an annual na
tional almanac of photography,
to be published in New York,
N. Y.
Agota Šidlauskaite, Ph. D.,
professor of experimental psy
chology at Ottawa University,
Canada, will teach the same sub
ject at Loyola University, Chi
cago, Ill., this coming academic
year.
“Aidai’’ (Echoes), U. S. Li
thuanian cultural m a g a z i n e,
awarded its this year’s $.500.00
prize to Dr. A. Maceina, Frei
burg i. B., Germany, for his book
“Saules giesmė” (Hymn of the
Sun), dealing with the life of
St. Francis of Assisi.

Rimvydas Juozas Vaišnys, Phi
ladelphia, Pa., a graduate from
North-East Cath. High Schoo],
who came with his parents to
the U. S. four years ago, won
a $2.000.00 scholarship to Yale
University in a contest in which
over 500 students took part.

Artists M. Šileikis, I. Šlapelis
and J. Pautienius, all of Chicago,
Ill., are taking part in the All
Illinois art exhibition at the Kon
rad Hilton hotel, Chicago, Ill.,
which will extend until the end
of September.
Artist T. Valius, Toronto, Ont.,
is participating in an art exhibi-

Andrius Kuprevičius, internationally known Lithuanian pianist, recently of Buenos Aires,
Argentina, will visit Los Angeles on a special invitational recital tour, May 9, Saturday,
7:30 P. M., Patriotic Auditorium, 1816 S. Figueroa St., Los Angeles, Calif. Everybody is
invited to attend his concert.
Žymusis lietuviy pianistas Andrius Kuprevičius, atvykęs į Buenos Aires, Argentina,
ir koncertuojąs JAV-se. Jo koncertas Los Angeles, Calif. įvyksta gegužės 9 d.
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tion of Canadian artists at the
Royal Museum in Toronto, Ont.

The International Committee
for Defense of Christian Civili
zation held a conference on
March 5 and 6 in Paris, France,
in which Lithuanians were re
presented by Dr. S. Bučkis.
M. Bajorinas, London, Eng
land, was elected President of
the Baltic Federation in Great
Britain.

The art gallery of the museum
of West Australia has purchased
four of the artist V. Ratas’ works,
- Adelaide.

Ca if p' ' mos Šįvakar dainuojam", kurios pastatyme be E. Pinzos, dalyvavo ir Florence Korsak, žinoma lietuviu so.istė Los Ange’es
Sce rn\'"'aS,atė 20th Century-Fox ir ;=u rodoma kino teatruose.
o part ° rOm
new Tilm “Tonight We Sing", starring E. Pinza, in which Los Angeles Lithuanian soprano Florence Korsak has

Prof. A. Paplauskas-Ramūnas,
Ph. D., is teaching comparative
philology and history of Lithua
nian culture at Montreal Uni
versity, Canada.
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CALL FOR INVESTIGATION...

(Continued from Page 20)

“The Lithuanian American Council has
decided to request the Congress of the Unit
ed States to appoint a special committee to
investigate the so-called elections to the
“People’s Diet” in 1940 in Lithuania as well
as in the two other Baltic States.
“We hope that the Congress of the U. S.
will act favorably on our request to investi
gate the circumstances of the above ment.oned elections in the Baltic States and of
the other fraudulent acts perpetrated by
the Soviet rulers against a helpless peop±e
in order to cover up a criminal policy. At
the same time, we ask, Mr. President, your
help to expedite this important matter.
“We know the task of thwarting the evil
designs of the Moscow dictatorship and free
ing the enslaved nations is tremendous. To
succeed, it will require the combined efforts
of all the free nations under the leadership
of the United States. We are sure you will
supply this leadership, and we pledge our
whole-hearted support to you and your
Administration.”

LITHUANIAN AFFAIRS
IN THE U. S. PRESS
Cleveland News (April 7). Article on Lithuanian family
in Siberian labor camp. "Hopes of an 18-year-old Cleve
land girl (Donna Armonas) that her mother and brother
will be released from a Soviet labor camp were raised
today by a letter from the White House. A plea to
President Eisenhower was promptly answered by Tho
mas E. Stephens, the President's acting secretary, who
assured her that, by the President's direction, he was
bringing her communication to the attention of the
appropriate officials in the State Department."
Reading Times, Reading, Pa. (Feb. 4). Photo and cap
tion. Lithuanian Adoph Butkys, president of the local
college chess club, and fellow-players in a chess match.
The Register, Denver, Col. (April 6) and The Tidings,
Los Angeles, Calif. (April 3). Reports of the Lithuanian
American Council's request for ratification by the
Senate of the Genocide Convention "so that the United
States can move in the United Nations to invoke it
against the Soviet Union."
Athol Daily News, Athol, Mass. William Leonard
Laurence, Pultizer prize winner and staff member of The
New York Times, was born on March 7, 1888, in Salantai
Lithuania. Scientist Laurence flew on the atom bomb
mission over Nagasaki, Japan.
South Coast News, Laguna Beach, Calif. (Feb. 20). Re
view of painting demonstration by Lithuanian Artist
Paul Puzinas ("Notes from the Art Gallery," by Oswell
Jackson): "... one of the finest demonstrations of paint
ing in all the history of the Gallery was given by Paul
P. Puzinas, of Hollywood, internationally known artist.

Lithuanian folk dancers of Melbourne, Australia.
Melbourne, Australija, lietuviŲ tautiniy šokiy šokėjai linksmina savuosius ir kitataučius.

90

He created for his audience a beautiful nude painting
in little over an hour's time. It was a master at work
with sure, swift strokes and a command of flesh tones
that rivaled the old masters, holding his audience spell
bound as they watched the figure emerge from the
canvass. It was truly an inspiration to watch him."
U.S. News & Word Report, Washington, D. C. (April
3). Article "Mr. Bohlen As A Symbol," by David Law
rence. "The Senate of the United states has written a
tragic chapter in American history. /It has failed by
resolution to repudiate the Yalta Conference and its
iniquities./ 'Surrender No. 1 at Yalta was acquiescence
in the seizure of Latvia, Estonia and Lithuania by Stalin
in 1940 when he was a partner of Hitler.' " Gist of the
article: Charles E. Bohlen, current Ambassador to the
Soviet Union, is the wrong man for the job.
Chicago Daily Tribune (March 21). Editorial "A Strong
Candidate." "Less than two years from now, Chicago
will be selecting its candidate for mayor. It is not too
early to say that Anthony Olis, president of the Sani
tary District, has a strong claim to consideration by the
Republicans, based on the fact that his is the only
major government in Cook county which has succeeded
in cutting its expenses and the taxes to cover them."
Los Angeles Examiner (March 9). Photo and Article.
"Exiled
Lithuanian Bishop Vincent Brizgys, banned
from his native land by the Communists, was honored
by members of the Los Angeles Lithuanian colony at a
banquet yesterday. Earlier he preached a sermon at St.
Casimir's Church."
The Washington Post (March 4). Letter by P. Žadeikis,
Minister of Lithuania, commenting on editorial "Libera
tion: Policy or Crusade" (Feb. 24).
(Editors welcome readers and others to send in press
clippings on Lithuanian subjects.)

N. Butkūno f°t0

LIETUVIU RADIJO
PROGRAMOS

Kam Nepriklausoma Lietuva yra tikslas,
tas skaito

Nepriklausoma Lietuva
NEPRIKLAUSOMĄ L1ETUVĄ leidžia
Kanados Lietuviu Centro Taryba, apjun
gianti įvairių politinių pažiūrų bei par
tijų ir visokių religinių bei nereliginių
įsitikinimų lietuvius bendru tikslus Lie
tuvių Tautos progresas ir Lietuvos Ne
priklausomybe.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA spren
džia neišspręstus Lietuvos ateities klau
simus bei aktualias problemas, daugiau
sia rašo apie gyvenimo ir įsikūrimo sąly
gas Kanadoje ir kituose kraštuose.
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS kai
na: Kanadoje $5,00, visoje Amerikoje
$5.50 ir kitur $6.00.
y\_di*6Scis *

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

"Lithuanian Melodies"

Ann Arbor - WPAG - 1050 kilocycles
Sundays 3:00 - 3:30 P. M.
Director Ralph Valatka
15756 Lesure Ave., Detroit 27, Mass.
Telephone BRoadway 32224

Chicago, III.

Hillside, N. J.

Sophie Barčus Radio Hours

Memories of Lithuania

Chicago - WGES - 1390 kilocycles
Mo. - Fri. 8:45 - 9:30 A. M.
Sat. - 8:30 - 9:30 A. M.
Mondays (Lietuviškos vakaruškos)
7:00 - 8:00 P. M.
Sophie Barčus, 7121 So. Rockwell,
Chicago 29, 111. - Tel. 42413

Hillside, N. J. - WEVD - 1330 kilocycles
Saturdays - 4:45 - 5:30 P. M.
Director Jack J. Stukas
1264 White St., Hillside, N. J. - Tel. WA. 6-3325

MARGUTIS - Kasdieninė

Lietuvių Radijo

Pittsburgh, Pa.
Lithuanian Catholic Hour

Programa

Pittsburgh Pa., - WLOA - 1550 kilocycles
Sundays - 1:30 - 2:00 P. M.
Produced by Knights of Lithuania
Pittsburgh Dist.ict
WLOA, Braddock, P.

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

Saltimieras

Lithuanian

Waterbury, Conn.
"Lithuanian Memories"

Show

Waterbury - WWCO - 1240 kilocycles
Saturdays - 6:35 to 7:30 P. M.
Director Dr. M. J. Colney
148 Grand St., Waterbury, Conn.
Assistant Director Bronius Dūda

Chicago WGES - 5000 Watt - 1390 kc
Monday thru Friday from 8:00 to 8:30 P. M.
No recordings - Live talent only
Paul B. Saltimieras, Director
6801 So. Talman Ave., Chicago 29, III.
Telephone Financial 0650

Cleveland, Ohio

Baltimore, Md.
Lietuvių

Melodijos

Clevelando Lietuvių Radijo Valanda

Valandėlė

Baltimore, Md. - WBMD - 750 kilocycles
Sekmadieniais 12:30 - 1:00 vidurdienį
Direktorius - Albertas Juškevičius, 4515 Wilmslow
Road 10, Md. Tel. Tuxedo 8693
Padėjėjas - Kęstutis Laskauskas, 809 Scott St., Balti
more 30, Md.

So. Boston, Mass.

Pirma Lietuvių Įstaiga Los Angeles

COWLEY

& CASPER

Laidotuvių Namas
935 W. Washington Blvd.
PR. 1061

Cleveland, Ohio - WSRS - 1490 kilocycles
Programa kiekvieną penktadienį 7 vai. vak.
Pirm. J. Stempužis, 1152 Dallas Rd., Cleveland 6. Ohio
Telfonas TY. 1-1900.
Programos vedėjas B. Auginąs, 1359 E. 94th St. Cle
veland 3, Ohio, tel. EX. 1-5393.
Reikalų vedėjas V. Rocevičius, 1319 E. 89 St., Cle
veland 6, Ohio, tel. RA. 1-9936.

Lietuvių Radio Korp.

Los Angeles, Calif.

Programa

Boston, Mass. - WBMS - 1090 kilocycles
Sundays 12:00 Noon to 0:30 P. M.
Director S. Minkus
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. SO. 80489

Lietuviams patarnauja jau 25 metus

Lithuanian Melody Hour

KOWL - 1580 kilocycles - Santa Monica, Calif.
Saturdays - 10:00 - 10:30 A. M.
Direktorius - Bruno Gediminas, 1011 Cole Ave., Holly
wood, Calif., Phone Hillside 0437
Reikalų vedėjas - George Rudelis, 5027 Zelzak St.,
Encino, Calif.
Programos vedėjas Vladas Bakūnas, 922 W. 36th St.,
Los Angeles 7, Calif. Phone Rl 1780.

Brooklyn, N. Y.
Lithuanian

Radio

Program

Brooklyn, N. Y. - WWRL - 5000 kilocycles
Saturdays - 2:00 - 3:00 P. M.
Joseph Ginkus, Director
495 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. - Tel. EV. 4-9293

Josephine Zollman

Detroit, Mich.

Viennese Method Beauty Face Treatment

"Baltic Melodies"

JONES & HAMROCK
MORTUARY
731 W. WASHINGTON BLVD. LOS ANGELES IB

PROSPECT 6091

Detroit - WJLB - 1400 kilocycles
Saturdays 8:30 - 9:15 P. M.
Director Helen Rauby
16926 Pinehurst, Detroit 21, Mich.
Telephone UNiversity 1-1072

GOOD REALTY CO.
J. J. BAKUS, Lithuanian Real Estate Broker
Multiple Listing Service
4728 So. Normandie
Los Angeles 37, Calif.
Office: AXminster 7900
Res.: PLeasant 3-6590

Mrinkles, Blackheads, Large Pores — Oily and Dry Skin
Cosmetics

1802 NORTH WESTERN AVENUE
HOLLYWOOD, CALIFORNIA
Tetephone NO. 9-7557

HELEN’S
HOUSE OF BEAUTY
HELEN MOCKUS

PHONE HO. 9-4600

1722 N. WESTERN .W E.

HOI i.YWOOD 27, CALIF.

LITHUANIAN REALTY CO.
Real Estate — Loans & Insurance
Fire, Automobile & Other Insurance
CHAS. LUKSIS, Manager
3502 W. Pico Blvd.
Phone RE. 8278

For Car U Home Liability 6- Fire Insurance Consult

WILLIAM W. SKETRES
hus. Phone - Hillside 6168 Res. Phone - VErmont 8-7526

Tabash Rug & Carpet Co.
Large Selection of Rugs and Carpets
at Reasonable Prices

Al Tabash ,Owner
LITHUANIAN SPOKEN
5374 W. Pico Blvd., Los Angeles, Calif.

Phone WYoming 2725

