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Presidium of the Lithuanian American Council meeting in New Jersey.

TIKRIEJI LIETUVIAI REZISTENTAI
DR. INŽ. A. D AMU ŠIS, Cleveland, Ohio

“Kalinys niekados nėra vergas... Jisgali būtiį 
laimingas laisvėje, negu savo Ja^ieje L^yra 
prado., kuris vergo 103 psl.

Trylika metų sueina, kai lietuvių tautos daugumal laisvojo pa
saulio atžvilgiu yra už geležinės uždangos tautų kale įme.

Jeigu anksčiau Įvairūs grobuonys tautų tarpe sunkose kauty, 
nėse įveikę gentį po genties ir užėmę jų ei tPritcriios užė- 
pavergimą, tai modernusis okupantas nesi en 1 laisve mvlin- 
mimu. Jis" žino, kad teritorijos okupavimas era tiktai tada,
čios tautos įkalinimas. Pilnas pavergimas yra ivy vurįos sudaro 
kai okupuotuju tarpe yra sunaikinamos tos ver e ’ . i laisvės 
laisvosios tautos charakterį, kai tauta savo n°ru atsisako la^ 
savo tikėjimo, savo kalbos, tradicijų, savito gyvenimo budo, kitai 
sakant, kai ji nusilenkia prispaudėjo valiai. • iis

Kol kalinio laisvė tėra prievarta suvaržyta, virtęs
jaučiasi kovotojas ir savo teisių į laisvę neats.sako, j . m
vergu. Kol sąžinės, skatinančios ginti savo tautos ? nkimanto ma- 
yra daug didesnė, negu niekinga laime ir ramy e is 1
lonės. tol jis yra dvasiniai laisvas, nors ir nelaumngas. .spatartų 
ir sunyktų, jeigu susižavėtų okupanto siūlomąja aime
savo tautos laisvės idėjos išdavimu.

Kova už savo tautos laisvę ir
ir ramybes klastingoms vylionems ryškiai api
rirtentą šių laikų audrų periocta & okupacijos

Pirmojo bolševikmečio 1940-41 me ia

1941-1944 metais priešų pastangos siekė sulaužyti lietuvių tautos 
atsparumą, paveikiant žmones, kad savo laisvės išsižadėtų asme
ninių patogumų ir neva kitų didžiųjų vertybių, kaip proletariato 
diktatūros bei naujosios Europos idėjos, vardan. Okupantas ne vie
ną lietuvį gundė žadama laime, pagrįsta kitų ašaromis, kentėjimais, 
krauju ir perkama savo sąžinės sulaužymu.

Lietuvių rezistentų sąjūdžiai savo veikla ir veiksmais aiškiai 
atsakė, kad lietuvių laisvės troškimas yra nepalaužiamas. Okupantai 
tai patyrę prarasdavo pusiausvyrą ir keršydavo masiniais trėmimais, 
žiauriomis žudynėmis ir kankinimais. Bet kai okupantas virsta pliku 
smurtininku, priverstu isteriškai vartoti prievartą, tas reiškia jo 
pralaimėjimą, nes nenugalimoji okupuotojo dvasia yra okupanto 
šmėkla.

Priešams Lietuvą užėmus, visa lietuvių tauta su labai mažomis 
išimtimis parodė ankštą tautinio subrendimo lygį. Kaimuose, mies
teliuose susidarė pogrindžio organizacijos, laimimas būrėsi slap
tuose kariniuose lietuviškos rezistencijos daliniuose. Centralizuotos 
kovos organizacijos apjuosė keliagubų tinklu visą šalį. Slaptoji spau
da su savo 300.003 egzempliorių mėnesinio tiražo užpylė Lietuvą, 
neaplenkdama nė vieno jos kampelio, pasiekdama visus gyvosios 
rezistencijos narius. Nepalaužiamas ryžtingumas kovoje už savo 
tautos laisvę, stebėtina stoka baimės ir rizikuojant ir aukojant savo 
gyvybę aukštiems tautos idealams, šviesus karžygiškumas ir gilus 
krikščioniškumas karo belaisvių, savo vakardienos priešų, atžvilgiu 
yra tie skaidrūs lietuvio rezistento bruožai.

Tos potencinės jėgos kovai už laisvę lietin ių tautoje susikaupė 
per trumpus 22 nepriklausomojo gyvenimo metus. Jaunimas, kilęs

3



Dr. mz. Adolfas Darnusis, Cleveland, Ohio. Žiūr. jo str. 3 psi

iš kaimų ir darbininkų pastogių, masiniai už- 
plūdęs skaitlingas Lietuvos gimnazijas, tech
nikumus, universitetus, akademijas savyje 
išugdė laisvės idėją. Ūkininkas, darbininkas, 
būdamas glaudžiam kontakte su savo inteli
gentija, intuityviai juto, kad Lietuvos Nepri
klausomybė, jeigu dar nespėjo sudaryti pa
kankamo materialinio gerbūvio, tai vis dėlto 
sudarė galimybės laisvai lietuvių kalba švies
ti savo vaikus, leisti juos į aukščiausius moks
lus, turėti savo lietuviškąją spaudą. O tai 
buvo tikrai vertinga laisvojo gyvenimo dova
na ir kartu pagrindas laisvės idėjai išbujoti.

Pirmajai progai pasitaikius, lietuviai re
zistentai sukilo, pareikšdami savo nepalau
žiamą troškimą atstatyti Nepriklausomą Lie
tuvą. Šis lietuvių tautos laisvės troškimas, 
pasireiškęs 1941 metų birželio mėn. sukili
mu, buvo išpirktas dviejų tūkstančių tyliųjų 
karžygių gyvybėmis. Tų sukilėlių pavyzdys 
ir gyvybės aukos buvo kraujo pagrindas vi
sam aktyviajam lietuviškosios rezistencijos 
sąjūdžiui, nusitęsusiam iki šiųjų dienų.

Nacių bandymai lietuvius panaudoti sa
vo tikslams taip pat atsitrenkė į nepajudi
namas lietuviškos rezistencijos uolas. Sukili-
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j — —*—^aiKinwji vyriausy
bė, nacių generalinio komisaro verčiama į 
grasinama, nesutiko keisti savo kaip Lietu
vos reprezentanto padėties i vergišką gene 
ralkomisaro tarėjų padėti, nes ji negalėjo 
išduoti tos didžiosios laisvės idėjos, kuriai 
tiek jaunųjų gyvybių buvo paaukota. Susi
pratęs jaunimas nesižavėjo kvietimais j na
cių darbo tarnybą ir nestojo j SS legionus 
tais pačiais motyvais, kad nesuterštų skaid
rios savo brolių kraujo aukos Lietuvos laisvei.

Sunkiausia ir labiausiai kruvina rezistenci
nė kova vyksta dabar. Mirtis tykoja Lietuvos 
žemėje kiekvieną, ginantį lietuvių tautos tei-i 
sę laisvai gyventi.

Savo aukos dvasia ir ryžtu dabartinis lai
kotarpis Lietuvos istorijoje bus atvaizduotas 
kaip žėrinti karžygiška epocha. Lietuvio par
tizano paveikslas yra ir bus skaudraus idea
lizmo pavyzdys dabarties ir ateities jauni
mui.

Kaip skaudžiai bežeistų mūsų širdį žinios 
apie mūsų karžygių kančias, mes vis tiek 
jaučiame vykstant kažką didingo, švento.

Milžiniškos tankų, patrankų ir kareivijos 
masės, bemindžiodamos Lietuvos žemę, ne
pajėgė pavergti gyvos krikščioniškos lietu
vio dvasios. Ir dar dabar pro budriai sau
gomą geležinę uždangą, pro grotuotą Sibi
ran tremiamųjų vagono langą, iš retežiais 
sukaustyto lietuvio lūpų plaukia gili ir jautu 
malda į savo Aukščiausią Globėją. Gyva mal
da plaukia iš širdies laisvo ir nepalaužtos 
dvasios žmogaus, iš žmogaus, nenulenkusio 
galvos melui ir smurtui.

Lietuvių, neišdavusių savo tautos idealu, 
kovojančių už savo laisvę, kraujo aukos pa
vyzdžiai kviečia ir mus emigracijoje būti gy
vais kovojančios tautos nariais, būti tikrais 
lietuviais rezistentais, kuriems savo tautos 
laisvė yra didesnė vertybė negu asmeninė 
laimė.

LIETUVA 
JUNGTINĖSE 
TAUTOSE

(Septintajai pilnaties sesijai pasibaigus)

S. KARKELIŪNAITĖ, New York, N.Y.

Viso pasaulio akys yra atkreiptos į Jungti
nes Tautas, kurių būstinė New Yorke vadi
nama pasaulio taikos sostine. Ir tenai, kur 
liejasi kraujas karo frontuose, ir tenai, kur 
svetimos priespaudos vergijoje dūsta laisvės 
ištroškusios tautos, kovojama ir meldžiamasi, 
kad Aukščiausiasis apšviestų protus tų, ku
rių rankose yra pasaulio likimas.

Septintoji JT pilnaties sesija, prasidėjusi 
pernai spalio 14 d. ir išdiskutavusi visus dar
botvarkėje buvusius klausimus, jau pasibai
gė, pasilikdama teisę susirinkti, kad pasira
šytų taiką Korėjoje, o jei jos nebūtų pasiekta, 
tai vėl susėstų prie stalo, ieškadama kito 
sprendinio.

“Kolonijų sesija”
Dar prieš sesijos pradžią pernai daugelis 

diplomatų ją vien iš darbotvarkėje buvusių 
klausimų, pavadino “kolonijų sesija”. Jai pa
sibaigus, tikrai galima tarti, jog ji tokia ir 
buvo.

Kolonijos, ar jo būtų taip imamos, kaip 
jas paprastai suprantama, ar kolonijos, jei 
jas imtume išvestine prasme, buvo svarbiau
sias sesijos punktas. Bet tik nelygiai tiedu 
klausimai buvo pastatyti. Tuo metu, kai

Lietuvė motina aiškina savo dukrai "Vargo mokyklą" - kaip caras buvo uždraudęs Lietuvoje mokytis lietuviy kalbos, 
gi lietuvės motinos mokindavusios savo vaikučius savojo rašto slapta prie ratelio.

A Lithuanian mother instructing her daughter. (Czaritt Russia banned the teaching of the Lithuanian language 
in that country, and Lithuanian mothers taught their own young.)

sovietų blokas rėmė tautines ir politines pre
tenzijas vakarų bloko valstybių valdomose 
teritorijose gyvenančių žmonių, apie sovietų 
kolonijas, kurios nuo laisvojo pasaulio yra 
atskirtos geležine uždanga, tebuvo užsime
nama tiktai retkarčiais.

Pastarųjų grupėje buvo ir Lietuva, kurios 
vardas ir jos žmonių kančios prisimintos ši
tame tarptautiniame forume tik kaip įrody
mas, kaip sovietai brutaliai elgiasi mažųjų 
tautų atžvilgiu.

Kokia nauda iš to lietuviams?
Jei anksčiau lietuviui lengviau buvo kakta 

pramušti sieną, negu užsieniečiui diploma- 
ti išaiškinti, kas yra sovietai, tai Jungtinėse

.........

Balty Taryba Vokietijoje .svarstanti visus politinius klausi
mus, liečiančius visas tris Pabaltijo valstybes. Iš kaires de
šinėn (sėdi): latviy min. R. Liepinš; VT pirm. K. Žalkauskas; 
esty pik. L. Jacobsen; antroj eilėj - latviy gen. V. Skaist- 
lauks, UT valdyt. P. Karvelis ir IT valdyt. M. Gelžinis.

The Baltic Council in conference in Germany. Members 
discuss problems common to the three Baltic Republics, 
Lithuania, Latvia and Estonia.

Tautose per septynerius metus vykęs dar
bas tai atliko. Ir jei anksčiau, pataikaujant 
sovietams, Lietuvos vardą bijota užsiminti, 
tai ši sesija buvo tuo lietuviams palanki, 
kad vis dėlto susidaro nemažas sąrašas dip
lomatų, ir Lietuvos vardą paminėjusių ir jos 
žmonių vargus iškėlusių. O kai Lietuvos 
klausimas, kaip ir kitų sovietų pavergtųjų 
tautų, dar nesusikristalizavo į atskirą aktą, 
tai gerai ir tai, jog buvo kad ir taip paminėta.

Nuo Casey iki Dr. Nunez-Portuondo
Pirmasis diplomatas, kuris Lietuvą kartu 

su septyniomis sovietų pavergtomis po II 
pasaulinio karo valstybėmis paminėjo, buvo 
Australijos užsienio reikalų m misteris R. G. 
Gasey. Tada jis kalbėjo daugiau kaip 2.000 
delegatų Generalinės Ansamblėjos pilnaties 
posėdyje. “Tuo metu, kai po II pasaulinio ka
ro anksčiau buvusios pavergtos tautos atsikū
rė la'svam r nepriklausomam gyvenimui, 
septynios jų rrleš laisvos ir nepriklausomos 
ir buvusios Tautų Sąjungos narės, tapo so
vietų agresijos aukomis", sakė Australijos 
m misteris.

JT Gen. Ansamblėjos komitetų posėdžiuose
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Salomėja Narkėliūnaitė, Liet. Žurnalisty S-gos centro vald. 
sekretorė ir "Draugo" speciali bendradarbė prie Jungtiniy 
Jauty, pasikalbėjimo metu su Kubos ambasadorium dr. 
Emilio Nunez-Portuondo, įteikiant jam Liet. Žurnalisty S-gos 
centro valdybos padėką už tai, kad jis Jungtiniy Jauty po
sėdžiuose keletą karty priminė pavergtą Lietuvą.

Salomėja Narkėliūnaitė, Secretary of Lithuanian Jour
nalists' Association in the U. S., shown here with Cuban 
Ambassador Dr. Emilio Nunez-Portuondo, who was given 
thanks by the Central Committee of the Lithuanian Jour
nalists Association for his mentioning of occupied Lithua
nia at U. N. conferences.

Įvairiais atvejais, kai sovietai vakarų valsty
bes puldavo už tai, kad jie neduoda lygių 
teisių su baltaisiais puslaukiniams Afrikos 
gyventojams, jiems buvo primintos buvusios 
laisvos ir nepriklausomos valstybės, kurių gy
ventojus, aukštai civilizuotus ir kultūringus, 
jie laiko pavergę ir atėmę jiems visas teises. 
Pavergtosios tautos, tad jų tarpe ir Lietuva, 
buvo minima ir kalbant apie sovietų nepuo
limo sutartis, kurias jie buvo pasirašę ir pas
kui sulaužę, ir apie žemės ūki tose srityse ir 
apie tautini ir religini persekiojimą.

Tą visą kalbėtojų grandinę uždarė Kubos 
ambasadorius dr. Emilio Nunez—Portuondo. 
Tai vienintelis sesijos antrosios dalies metu 
kalbėjęs apie Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
vykdomą genocidą. Tai buvo tuo metu, kai 
politinio ir saugumo komiteto darbotvarkėje 
buvo Lenkijos Įneštas punktas “dėl taikos 
Korėjoje ir dėl draugiško tautų bendradar
biavimo”.

Tada dr. Nunez-Portuondo, kuris yra vie-

AR JAU ATNAUJINAI “LIETUVIŲ DIE
NŲ” PRENUMERATĄ 1953 METAMS?
Jei ne, tai paskubėk tai atlikti. Metinė pre
numerata 4 dol.

Z'Z-ZZZJ7ZZZZZZ-

Vysk. V. Brizgio lankymosi proga Sudbury, Ont., Kanadoje, 
jo garbei suruošty piety dalyviai. Prie stalo vidury sėdi 
vysk. V. Brizgys; jo dešinėje kolonijos kapelionas kun. A. 
Sabas; kairėje kun. Parulis, MIC, ir kun. Kulbis, S. J.

Banquet honoring visit of Bishop V. Brizgys to Sudbury, 
Ont. Canada.

nas žymiųjų Pietų Amerikos valstybių huma
nitarinio judėjimo iniciatorių ir kuris jau 
1937 m. vienoje konferencijų Įnešė sumany
mą pasmerkti genocidą, kuri tuo mtu vykdė 
Hitleris, pareiškė, jog negali būti jokios kal
bos apie tautų bendradarbiavimą, ligi yra 
geležinė uždanga. Jis jau anksčiau Pabaltijo 
valstybes buvo nurodęs kaip pavyzdi, kaip 
sovietų diplomatai darbavosi, jas parengda
mi sovietinei okupacijai. Tai buvo tuo metu, 
kai sovietinis blokas kaltino JAV, jog jos dip
lomatai užsiima šnipinėjimu už geležinės už
dangos.

Kiti, Lietuvą minėjusieji
D. Britanijos atstovas Fitzmaurice Lietu

vos, Latvijos, Estijos ir kt. pavergtųjų tautui 
vardus minėjo, kai sovietai JT teisių komi
tete siūlė savo parengtą agresijos aptarimą. 
Kai jie gyrė ir Įrodinėjo, koks tas aptarimas 
geras ir kaip jis buvęs naudingas, panaudojus 
ji nepuolimo sutartyse su 11 valstybių, Fitz
maurice peržvelgė istorijos Įvykius ir nurodė, 
kaip sovietai tas sutartis sulaužė ir tas vals
tybes pavergė.

Tuo pačiu klausimu diskutuojant, Lietuvą 
minėjo ir JAV delegatas senatorius Green, 
kitas delegatas John Maktos ir Olandijos at
stovas dr. Rollings. Tautinės Kinijos atsto
vas Cheng, kai buvo svarstoma tautų apsi
sprendimo teisė, pasakė: “Būtų dvigubai tra
giška, jei ji vyktų tokia forma, kaip buvo 
Lietuvoje, Latvijoje ir kt.” Isador Lubin, Lie
tuvos valstiečio gyvenimą nupasakodamas, 
pavaizdavo, kaip suniokotas Lietuvos ūkis ir 
kaip tikrasis žemės savininkas paverstas ver
gu, kurio likimas dar sunkesnis, negu buvo 
caro laikais.

Lietuviai Jungtinėse Tautose

Dviem atvejais Lietuvos Įgaliotas ministe 
ris Washingtone Povilas Žadeikis, kartu su 
Latvijos ir Estijos diplomatais, lankėsi JT ii 
Įteikęs dokumentuotos medžiagos. Buvo fak
tais nurodyta, kaip sovietai sulaužė visas 
sutartis ir okupavo Lietuvą. Tai buvo atsa
kymas Į Višinskio ir kitų sovietų kalbėtoju 
žodžius, kad būk Lietuva, tai yra jos žmo 
nės, savo noru Įsijungę Į Sovietų Sąjunga.

Pabaltijo diplomatai pakartotinai yra įtei
kę prašymus, kad Jungtinės Tautos padarytu 
galą tebevykdomam Lietuvos žmonių naiki-i 
nimui ir sugrąžintų laisvę ir nepriklausomy
bę, už kurią jie nuo šimtmečių kovoja.

Lietuviai žurnalistai ir 
dr. Nunez-Portuondo

Viso pasaulio lietuviai, o ypač tėvynėje ir 
ištrėmime kenčiantieji lietuviai yra dėkingi 
tiems svetimtaučiams ir saviesiems diploma
tams, kurie vienaip ar kitaip Lietuvos var
dą kelia JT. Tuos dėkingumo jausmus vie
nam tų atstovų, Kubos ambasadoriui dr. Nu
nez-Portuondo, išreiškė Lietuvių Žurnalistų 
Sąjunga, Įteikdama jam padėkos laišką.

“Tai, kad jūs ne tik žinote mūsų kraštą 1 
bet ir jo nelaimingą likimą ir kad jūs apie 
tai čia drąsiai kalbate, rodo jūsų didžiausi 
žmoniškumą ir teisingumo supratimą. To lie 
tuviai jums niekados nepamirš, o jūsų vardą 
ir jūsų kraštą visados minės didžiausiu nuo
širdumu”, rašė Sąjungos centro valdyba sa
vo laiške.

Pasikalbėjimo metu su dr. Nunez-Poruon- 
do paaiškėjo, kad jis puikiai žino garbingą 
lietuvių tautos istoriją ir supranta lietuvių 
tautos siekimus.

Bendruomenes 
Organizavimo Nauda

ADV. CHARLES P. KAL, Chicago, III.

Šioje šalyje yra virš milijono lietuvių ir, 
nėra abejonės, kad tas skaičius kiekvieneriais 
metais didėja. Bet kuomet tas milijonas lie
tuvių yra išblaškytas po visus kampus, politiš
kai lietuviai yra bejėgiai. Pagal mano dau
gelio metų praktišką patyrimą, mes negalė
sime politikoj toli nueiti, jeigu neturėsime 
stipriai suorganizuoto vieneto, kaip kad Ame
rikos Lietuvių Bendruomenė.

Demokratinės funkcijos yra paremtos ant 
organizacinio pamato. Amerikoje turime dvi 
didžiules politines organizacijas: Demokratų 
ir Respublikonų Partijas. Mes, lietuviai, ži
noma, nepajėgsime suorganizuoti trečios ar 
ketvirtos politinės partijos, bet mes visada 
galime prisijungti prie vienos ar kitos mums 
palankios didžiosios politinės partijos.

Dažnai spaudoje matome vieno ar kito se
natoriaus ar kongresmano pareiškimą apie 
Lietuvos išlaisvinimą, bet tie pareiškimai vi
suomet yra prieš tų asmenų rinkimus, kad 
patrauktų lietuvių arba kitų tautybių bal
suotojus savo pusėn. Lietuviai dažniausiai 
pasiduoda tam politiniam išnaudojimui. Bet 
tai nieko naudingo mūsų tautai neatneša. 
Gyvenant Amerikoje, mūsų pilietinė pareiga 
yra įeiti ir užimti politines vietas taip, kaip 
airiai šiandien praktikuoja. Čia būtinai rei
kia nurodyti vieną pavyzdi: Čikagoje yra

Amerikos Liet. Bendruomenės Los Angeles, Caiif., steigiamojo susirinkimo, įvykusio balandžio 19 d. šv. Kazimiero 
liet, parapijos salėje, prezidiumas. Iš kairės dešinėn: kleb. kun. J. Kučingis, prof. M. Biržiška, kons. J. J. Bielskis 
(kalba), susirinkimo pirm. inž. J. Kiškis, LD leid. A. Skirius ir B. Gediminas, Los Angeles liet, radijo programos 
direktorius.

Presidium of the newly founded chapter of the American Lithuanian Community at Los Angeles, Calif
P. Gasparaičio foto

apie 105.000 airių, ir, galima sakyti, valdžios 
vairą savo rankose laikančiųjų tarpe 90% yra 
tos mažos grupės atstovai. Čikagoje turime 
virš 600.000 vokiečių, daugiau kaip 500.000 
lenkų, 300.000 žydų, apie 400.000 italų, 350.- 
000 negrų ir Įvairių kitų tautybių žmonių. 
Cook County yra netoli trijų su puse milijono 
balsuotojų, tačiau stipriai susiorganizavusi 

airių grupė kontroliuoja visas šitas dideles 
tautines grupes. Airių už tai nereikia pa
smerkti, bet iš jų mes visi turėtume pasimo
kyti. Jų gudriai vedama politika yra tiek iš
tobulinta, kad jie subėga šioje šalyje kontro
liuoti kitas didesnes tautines grupes. Pažiū
rėkime mes šiandien Į kongresmanus, senato
rius ir armijos generolus. Rasime apie 90% 
airių. Per daugeli metų kovodamas prieš juos 
dėl lietuvių pripažinimo politikoje, aš labai 
gerai pažinau airių gudrią taktiką.

Mes, lietuviai, Amerikoje turime, galima 
sakyti, kelis tūkstančius organizacijų. Josios 
viena kovoja prieš kitą dėl savimeilės arba 
vadų silpnybės. Kuo yra daugiau nesusiprati
mų tarp mūsų Įvairių organizacijų, tuo mes 
mažiau galime Įvykdyti savo pilietines ir tau
tines pareigas.

Mano didžiausias noras, kad Amerikos Lie
tuvių Bendruomenė savo svarbiausiu tikslu 
laikytų visli lietuviškųjų politinių jėgti sujun
gimą i vieną vienetą taip, kaip maža airiti 
tauta yra šioje šalyje padariusi. Jų grupė 
tiek galinga, kad jti vadai net priima Įstaty
mus, kurie liečia vien tiktai airius. Žinoma, 
tai praktikuodami jie parodo savo pažiurti 
siaurumą, bet jiems nereikia su niekuo dau
giau skaitytis, kadangi jie kontroliuoja dau
gumą gubernatorių, burmistru, senatorių, 
kongresmanų, teisėjų ir generolų. Mūsų gi 
darbštūs ir kultūringi lietuviai vien tik moka 
didelius mokesčius, kaip kad patarlė sako: 
“Mes laikom už ragų savo karvę, o kiti ją 
melžia!”

Kiekvienas lietuvis visuomenės veikėjas tu
ri labai didelę atsakomybę. Tą atsakomybę 
turėtų jausti ne viena kuri grupė, bet visi 
lietuvių veikėjai, kuriems rūpi Amerikos ir 
Lietuvos reikalai. Šiandien pasaulis yra labai 
kritiškoje padėty. Jeigu naujieji sovietų dikta
toriai pajėgs vėl suvilioti demokratiškas ša
lis, nėra abejonės, kad Lietuvos klausimas 
bus padėtas Į šalį. Todėl mums yra svarbu 
turėti stiprią Amerikos lietuviui politinę ir 
kultūrinę organizaciją, kuri politišku būdu 
palaikytų gyvą Lietuvos gelbėjimo klausimą.
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Shamokin, Pa. šv. Mykolo lietuviy parapijos vaikai po 
kuris birželio 14 d. švenčia savo kunigystės sidabrini

Silver Jubilee Celebrant Rev. J. P. Klimas and parish
Church, Shamokin, Pa.

Pirmosios Komunijos su savo kleb. kun. J. P. Klimu, 
jubiliejy.

c.i.dren who received first communion, Saint Michael

Padekite surasti 
naujų prenumeratorių

"Lietuviy Dienos" išsilaiko tik iš gaunamy prenume- 
raty. Žurnalo tolimesnis tobulėjimas įmanomas tik di
dėjant prenumeratoriy skaičiui. Tat, skelbiame "Lietuviy 
Dieny" platinimo vajy ir kviečiame visus į taikę. Šis vajus 
tęsis iki ateinančiy mėty pradžios.

1. Kiekvienas pasistenkime surasti bent po vieną nauję 
skaitytoją - prenumeratoriy.

2. Jei tik ištekliai leidžia, užsakykime "LD" savo drau
gams Europoje, Australijoje, Piety Amerikoje ir Anglijoje 
Gaunami laiškai rodo, kad ty krašty lietuviai labai do
misi ir mėgsta "LD", bet dėl valiutos išsiuntimo suvar
žymo ir kity priežasčiy, nepajėgia patys žurnalo užsi- 
prnumeruoti.

3. Sutikime būti nuolatiniais "LD" platintojais savo 
gyvenamose vietovėse.

Už talką "Lietuviy Dienos" skiria dovanėliy:

a. Asmeniui, suradusiam du naujus "LD" prenumera
torius, duodama dovany įomus St. Būdavo romanas 
"Varpai skamba", kurio kaina yra $2.50.

b. Asmeniui, suradusiam tris naujus "LD" prenumera
torius, žurnalas 1954 metais bus siuntinėjamas nemo
kamai.

c. Asmuo, nenorįs pasinaudoti už talką virš skiriamo
mis dovanė.ėmis, gaiš pasilaikyti nuo kievienos naujos 
metinės prenumeratos po $1.00, gi suradusiam daugiau 
kaip 10 naujy prenumeratoriy - po $1.25 nuo kiekvie
nos naujos metinės prenumeratos. Metinė "LD" pre
numerata yra $4.00.

Visais šiais reikalais rašykite "Lietuviy Dieny" adminis
tracijai. Iš anksto dėkojame už talką ir palankumą mūšy 
žurnalui.

LIETUVIŲ DIENOS
9204 S. Broadway

Los Angeles 3, Calif.

Shamokin, Pa., Šv. Mykolo lietuviy parapijos skoly išmokėjimo pokylio dalyviai su miesto žymiais amerikiečiy pareigūnais. Iš kairės dešinėn sėdi: steito kongresmanas J- ’ 
distrikto prokuroras H. Bonno; teisėjas R. Fortney; prel. A. Dobinis; parapijos kleb. kun. J. P. Klimas, kun. J. Neverauskas, kun. J. Čeponis ir kun. J. Kellick. Stovi - R. Nye, R- u 
T. Burba, M. Baslick, V. Paczkoski, J. Novitski, J. Dubinski ir Ch. Bogdan.

Pictured above are clergymen, speakers and committee members who participated in the St. Michael Church, Shamokin, Pa., mortgage burning banquet.
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Augusta, Sesuo AA. Eucharista, Sesuo AA. Gabriele ir Sesuo iv\.
Inspectors of schools, the Lithuanian Nuns Congragations.

kietė; AAotina M. Aloysa - maruos incx. ria». ,—___
Motina M. Annunciata - Jėzaus Nukryžiuotojo Kongr.

Representatives of the Lithuanian Nuns' Congregations.

TĖVAS
prošvaistę. Iškreipęs aštrius lūpų kampus, 
jis sakė pats sau: ar tik ne melui ir apgaulei 
palikti anie raminantys žodžiai, kad ir pen-

VYT. TAMULA1TIS, Toronto, Ont.

Senis, suleidęs du ilgus dantis į apatinę 
lūpą, sėdėjo ant akmeninio trobos slenksčio 
ir mąstė: va, štai vėl ateina naktis ir baugi, 
spengianti tyla įgrius vidun, neduodama ra
mybės. Erzinantis, glitus nerimas įroplos per 
šitą slenkstį, per šitas uždarytas duris, kaip 
gyvatė apsivynios kaklą ir ims smaugti gerk
lę, dusinti krūtinę. Veltui kelsi iš guolio, eisi 
prie lango, aštriom, karščiu degančiom akim 
žvelgsi į kiemą. Visur tas pats nepermaldau
jamas juodumas stovės prieš jį kiekviename 
žinsgnyje: — jo sūnūs bus sušaudyti. Kitaip 
negalės būti, nors teismas dar netarė savo 
žodžio.

Tankūs, žili antakiai užgriuvo senio akis, 
pamėlynavusias ir išpampusias nuo skausmo. 
Pastebimai jis susirietė į nugarą ir kietas, 
atkaklus sprandas nebenulaikė išdidžios gal
vos. Kažkas stumte stūmė jį keltis ir eiti, visa 
gerkle rėkti, maldauti pasigailėjimo, teisybės 
ar Dievo keršto. Bet kur? Kas išklausys jį 
šitoje naktyje, kuri rūsčiai ritosi per išnie
kintos žemės laukus.

Bet senis lengvai nepasidavė. Jis narsiai 
kovėsi pats su savimi, kol dar laikėsi ant ko
ją. Visą gyvenimą šaltai ir apgalvotai žen
gęs per kiekvieną kryžkelę, du sykius tų 
pačių maskolių statytas prie sienos, negalė
jo staiga mestis į nevilties šuntakį ir užlaužti 
rankas sielvarte kaip moteris. Ir kaip t k 
dabar, palinkęs kaip rūsti, akmeninė statula, 
apie tai jis mastė. Ar liko kokia viltis išgel
bėti vaikus? Ar kas naiviai pasigailės jų jau
nystės ir patikės nekaltumui? Tai nesąmonė! 
Jokio pasigailėjimo revoliucija nežinojo ir 
smaugė kiekvieną, kas pakliuvo į jos nagus, 
kaip pikta chimera smaugė ir rijo pati save, 
b krauju išlikusi gyva nuo tų laiku. 
kadį i svenio galv£l suskaldė ąžuolinę šautu-

buožę tik už vieną stiklą vandens, per 
/dną paduotą tam, kuris neplaukė su šita 

yiską griaunančia srove.
‘ ,ir(‘inęs kietais kumščiu krumpliais gal-

va, senis sėdėjo nejudėdamas. Tik aklam 
nevilties kely jo mintys daužėsi kaip vora
tinkly, skaudžiai atsimušdamos Į kiekvieną

Šv. Petro lietuviy parapijos, Boston, Mass., vaikai, priėmę Sutvirtinimo Sakramentą balandžio 29 d., kuri suteikė Bos
tono vysk, pagelb. E. MacKenzie (vidury); jo užpakaly stovi parapijos klebonas kun. F. A. Virmauskas.

The Most Rev. E. MacKenzie (center), auxiliary to the bishop of the Boston diocese, after he conferred the Sacrament 
of Confirmation on Lithuanian children of St. Peter's Church, Boston, Mass. Stuko foto
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Rašytojas Vytautas Tamulaitis, Toronto, Ont., Kanada.
Žiūr. jo novelę 9 psl.

Author V. Tamulaitis, Toronto, Ont., Canada. Read 
his short story "Father" on Page 9.

kių kelių kryžkelėj randa kelią tas, kurs ne
mirkčiodamas pažvelgia giltinei į akis? Jei 
taip, kaip parodžius savo vaikams aną ke
lią, kuriuo eidami mes suklupome?...

Jau buvo seniai po vidurnakčio. Rūkas 
sklaidėsi pažemiu ir tyso nuo tvorų j švie
žiai išartą dirvą, tyvuliuojančią be grūdo 
ir tuščią ateinančiam rytojui.

Senis staiga pajudėjo ir ištiesė rankas. 
Sunkiai atsirėmė akmens ir rūsčiu šešėliu 
pakibo tarpduryje. Tik dabar, po ilgų ne
migo naktų, jo lūpomis prabėgo virpulys, 
kaitria, deginančia ugnimi šokteldamas ant 
skruostų. Akys aštriai, žalsva ugnimi žybte
lėjo pro siauruti blakstienų plyšį ir užgeso, 
paskandindamos anoje nepasiekiamoje kan
čios gelmėje kažką naujo ir baisaus, kas leng
vai ištiesė sulinkusius senio pakinkius. Nauja 
jėga jis trenkė duris, plačiai jas atidarydamas. 
Staigiu, neįprastu mostu nubraukė nuo kak
tos prilipusius plaukus ir išnyko plačiai pra- 
sižiojusioj angoj.

Atsikėlęs rytmetį jis jautėsi judresnis ir 
kitas. Tvarkėsi kieme, pakėlė išgriuvusius 
vartus.

Pavakare, pasiėmęs kastuvą, išėjo į galu
laukę. Grioviai, pritvinę vandens, tyvuliavo 
užsėmę kviečių žemę. Jis dirbo sąžiningai 
ir sušilęs, pasidėjęs liemenę. Ne vieno akis 
stebėjosi tokiu senio stropumu. Juk žemė 
buvo jau ne jo. Visi velniai galėjo šokti šitoje 
garbanotoje kviečių dirvoje, ar jam turėjo 
skaudėti galvą? Pats vykdomojo komiteto 
pirmininkas, trobelninkas, prispaudęs nosį 
prie murzino, musių nuteršto stiklo, žiūrėjo 
ir spjaudėsi, išvydęs savo akimis stebuklą. 
O gal senio vaikai jau buvo laisvi? Jei ne, 
tai kas nors nepaprasto turėjo čia atsitikti, 

kad senį išvijo į laukus, tokį judrų ir stiprų. 
Nedrąsiai girkštelėjęs durimis, jis išėjo į kie
mą. /kr sems jį pamatė? Taip. Bet jis buvo 
taip užimtas, visa jėga versdamas lopeta pur
vą, kad klimpo pusiau blauzdų, niekuo kitu, 
atrodo, nesidomėdamas.

— Tai dirbi, tėvai? — priselinęs prakalbino 
senį partijos patikėtinis.

— Taigi, dirbu, — atsakė šaltai. — Ar gali 
pagaliau leisti šitaip pūti tarybiniam turtui, 
tokiems kviečiams, vien dėl to, kad grioviai 
užnešti. O ką darai tu? Kad paragintum 
žmones, išaiškintum jų pareigas jaunai socia
listinei valstybei, tu snaudi užsidaręs darby
mečio kaitroje, — vertė lopeta po lopetos 
senis.

— Ne tie laikai atėjo, drauge, — vėl įsiter
pė senis, — kad mūsų siauri rūpesčiai užda
rytų mus savame kieme. Mūsų akiračiai pra
siplėtė Matai anas dirvas. Viskas mano. Ma
tai aną mišką — irgi mano. Reiškia aš esu 
socialistinės valstybės pilietis. Aš negalvoju 
daugiau apie save, o apie visų mūsų gerovę. 
Taip turi būti. Taip ir bus, nors ir susiries
damas keiksi savo likimą.

— Labai pažangiai galvoji, draugas, — at
sakė Mureika, išplėtęs akis. Senis, atrodė, 
tikrai nejuokavo ir nemelavo.

— Tai gal vaikus tarybų valdžia paleido? — 
vėl paklausė.

— Ne, kodėl juos turi paleisti? — nustebo 
senis, piktai suraukęs kaktą. — Ką užsitar
navo, tą ir gaus. Nors aš esu jų tėvas, bet 
turiu pagaliau būti teisingas. Čia ir yra tas 
kupstas, po kuriuo guli šuva užkastas. Mes 
visi ant jo klūpom. O gal ir anksčiau būtu
me turėję tarybinę valdžią, jei būtume pla
čiau, taip sakant, galvoję, plačiau, kaip tas 
sako, nužvelgę už savo kaimyno ežios. Jei 
vaikai nusikalto, pats tėvas turėjo nuvesti 
juos ten, kur pamatytų gyvenimo. Tik šitaip, 
o ne kitaip gali tikėtis šviesenio rytojaus, kol 
visi ranka rankon eisime plačiuoju laisvės 
keli... Ar tu girdėjai, kad pienburniai mokytų 
mus gyventi ir kaišiotų baslius į išsivadavi
mo kelią, kuriuo revoliucija neša mums, dar
bo žmonėms, laisvę... O kada pagaliau mes 
jos sulauksime, jei vis šuntakiais klaidžio
sime...

Senis kalbėjo karštai. Augantis pyktis už
degė akis. Jis metė kastuvą, nusitvėrė virva
galį ir iškėlė virš savo galvos.

— Aš ilgai galvojau, kas čia atsitiko. Pa
galiau supratau. Ak, kad taip dar gaučiau 
savo vaikams kailį išperti! Tu žinai, kad aš 
mokėjau su jais susidoroti. Tinginys Povilas, 
kuris nemėgo ūkio, po mano ranka taip iš
prašo, kad veržte veržėsi į agronomiją. C) 
juodruvis Andrius, kuris nesugebėjo patepti 
ratų ir neįkišo kaiščio į ašį, inžinierium būtų 
išėjęs. Reikia tik rankos, neatlaidžios ir kie
tos. Taip ir tarybų valdžiai reikės čia rankos, 
kol praplės mūsų akių siaurą, mieguistą 
žvilgsnį. Jei mes to nesulauksim, tai nesu
laks kiti. Tam ir supuvęs ąžuolas išvirsta, 
kad jo vieton išsitiestų nauja atžala. Va, kas!

Vykdomojo komiteto pirmininkas kas va
karą dabar sėdėjo ant senio trobos slenksčio, 
besitardamas apie revoliuciją ir naują gyve
nimą. Jie kartu pagaliau pradėjo važinėti po 
apylinkes, šviesdami valstiečius, aiškindami 
apie naujo rytojaus atėjimą darbo žmonėms.

Senio kalbos buvo ugningos, aštrios ir 
rūsšios. Jis vis primindavo išsižadėjimą sa
vęs, grubiai pastatydamas save pavyzdžiu, 
kaip turi ateiti persiorientavimas naujam 
gyvenimui. Pažįstami senio lenkėsi iš tolo, 

net bijojo paduoti ranką, kad judo išdaviko 
šlykštus žvilgiais nepažvelgtų jiems i akis 
Senis tą matė ir jautė. Daugiau, nei kas 
įspėti galėjo. Bet ėjo pirmyn atkaklus, už
sispyręs ir ryžtingas, pardavęs, kaip žmonės 
sakė, ne tik save, bet ir vaikus. Vieni sakė 
žinoję jį jau seniai esant komunistu, kiti 
girdėję jį dar anais laikais, revoliucijos pra
džioje, žudant sužeistuosius ir besislapstan
čius nuo užplūdusių raudonųjų. Tą girdėjo 
ne tik senio, bet ir kitos ausys. Už tai kasdien 
senio įtaka didėjo. Net aukštesnė valdžia iš
girdo apie jį, kai niekeno neragintas ėmė 
kalbėti, koks laimingas gyvenimas laukia 
visų, kai bus suartos ežios, išdraskyti rūbe- 
žiai ir vienas kluonas, vienas tvartas išsities 
ant Reguvos kalno.

Tegu jį traukia velniai, kokia baisia, ne
atspėjama mįsle jis virto visiems savo išvers
tais nasrais.

Vasarai baigiantis, pats senis atėjo pas 
vykdomojo komiteto pirmininką ir tiesiai pa
sakė:

— Žiūrėk, pikti liežuviai nenustoja plakę, 
kad aš tik dėl naudos partijai agituoju, Bet 
ar aš užsiminiau tau kada apie vaikus? Nie
kad. Ar aš kreipiaus į partiją, kad paskubin
tų jų bylą? Niekada! Čia ne mano reikalas, 
o tų, kurių žodžiu pasitikime. Tu pats gerai 
žinai, kad tai mūsų priešų darbas. Kad su
mažintų įtaką liaudyje, jie laido liežuvius, 
maišydami mudu su žemėmis, dūšių kupčiais 
pravardžiuodami. Aš žinau, ką tai reiškia. 
Tai reiškia, kad aš turiu įrodyti savo ištiki
mybę tarybinei valdžiai. Aš turiu tuojau 
pamatyti savo vaikus ir su jais pasikalbėti 
taip, kad visų lūpos užsičiauptų. Štai, kaip 
aš nuplausiu nuo savęs vaikų gėdą, - iš
traukęs iš po trinyčių kanapinį viržį iškėlė 
senis.

— Tai puiki mintis! — sušuko komiteto pir
mininkas. — Šitas dalykas atneš naudos ne 
tik partijai, bet ir tau. Ko gero, būsi apdo
vanotas ordenu ir priimtas kandidatu par- 
tijon.

— Šitą nuspręsti valdžios dalykas, o as 
darau tik tai, kas man, kaip piliečiui, pridera 
padaryti ir tau pasakyti.

Po to nepraėjo dar savaitė, o senis jau iš
siruošė į apskrities miestą. Kartu vyko ir 
vykdomojo komiteto pirmininkas, lydėdamas 
liaudies didvyrį, paties apskrities komisaro 
prilygintą tarybiniam herojui. Nė vienas 
bruožas senio veide nepasikeitė, kai jis artėjo 
prie kalėjimo. Tas pats žvilgsnis, rankų mos
tas ir sunkus, tvirtas dramblio žingsnis. Ne
karščiuodamas, nuostabiai ramus senis lau
kė savo vaikų tamsiame kambaryje. Štai at
sivėrė durys, ir jis pagaliau juos pamate. 
Šviesaplaukį Povilą ir Andrių - motinos pa
veikslą. Po tiek nemigo naktų, kančios ir 
sielvarto. Jie buvo tie patys, tik pablyškę n 
tardytojo sumušti. Nusigandę vaikai žiūrėjo 
į tėvą, kuris jiems pasirodė godžiom vilko 
akim, iškreiptom, plėšriom lūpom, įkritusiais 
žandais. Jie nedrįso ištarti žodžio, tik žiu
rėjo, kaip tėvas pamažu artėjo prie jų- jiS- 
rodos, nėjo, o plaukte plaukė virš šitų akme
ninių grindų, virš ašarų, kančios ir kraujo 
klano, kuris, juodas ir tamsus, rodos, išsipy
lė po jo kojomis. Pats apskrities komisaras 
ir trys sargybiniai žiurėjo nustebę į senį, kuns 
staiga sustojo lyg prie neperlipamo, aukso 
slenksčio. Staiga jis sujudėjo, išsitraukė a 
napinį viržį ir tėškė vyresniajam sūnui po 
veidą. Paskui prišoko prie antrojo, jau "z

(Perkelta į 14 psl.)
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PETRAS BABICKAS
JĄ IŠVEŽĖ NAKČIA...
Ja išvežė nakčia iš tėviškės namų:
Kur vyras? Kur vaikai? Nežino... Nežinos. 
Ir žemėj svetimoj, tarp nedraugų piktų 
Suvyto kūnas jos nuo bado ir džiovos.
Nuo rūpesčių didžių sidabrinos plaukai, 
Gyveno kaip sapne ir verkė naktimis: 
Kur vyras? Kur namai? Kur mylimi vaikai?... 
O budeliai pikti dar tyčiojos iš jos.
Ant gultų purvinų nualpo ji nakčia, 
Nebeplakė širdis, — palaužė ją kančia...
Ją išmetė griovin be kryžiaus, be maldos, — 
Jau niekad nematys tėvynės mylimos.
Ar rytą saulė kels, o vakarėli guls, 
Vaikučiai išvežti be motinos prapuls...
Ir jiems žydrias akis varnai kai iškapos, — 
Jau niekad neregės daugiau jie Lietuvos.

ATSISVEIKINIMAS
Danguj, kaip ašara, sužvilgo jau vakarė, 
Visur tamsu. Žuvėdra klykia bangose, — 
Ji vieniša, kaip aš, kaip šitos ramios marios, 
Kaip mano, ilgesy paklydusi, dvasia.
Mintis nakties sparnais man atneša dvelkimą 
Nuo tėviškės laukų, apsupusių namus, 
Rytoj skaisti aušra vėl puoš juos aukso dymais, 
Bet jau manęs tenai — tėvynėj — nebebus.
Gana žuvėdra, rimk! Palik mane likimui... 
Benamiams jis dažnai kerštingas ir grubus... 
Nors trankosi širdis nuo jos gailaus klykimo, 
Bet aš, kaip šilko marios, — lygus ir ramus.

Poetas ir rašytojas Petras Babickas, Rio de Janeiro, Brazilija.
Writer - Poet Petras Babickas, Rio de Janeiro, Brazil.

Chi
A. Galenka'6’ ^en? Par°dos, įvykusios balandžio 11-19 d.d, dalyviai, rengimo komitetas i " rėmėjai. Pirmoje ei.ėję matyti: dail. J. Pautienius, dail. V. Jonynas, dail. Ig. Šlapelis, dail. 
J O '60®, dail. A. Varnas, akt. S. Pilka. Antroje eilėie: dail. K. Žaromskis, inž. J. Molokas, solistė I. Motekaitienė, rašyt. P. Gaučys, kons. dr. P. Daužvardis, adv. A. Olis,

' Art'iX (prieSPask“tinis) ir M. Vaidyla.
S' Or9anizing committee members and backers of a Lithuanian art exibit in Chicago, III. (April 11 19). A. Stelmoko foto



Lietuviai po pamaldę prie savo parapijos bažnyčios, Toronto, Ont. Kanada.
Lithuanians after Sunday Mass in front of their parish church, Toronto, Ont. Canada.

AMERIKOS LIETUVIU BRIGADA
W. M. CHASE

Vytis gyvas... 
Pasitraukite visi!
Amžius vargintą šalį 
Laukia ateitis šviesi!

Lietuvos savanorių šūkis, nu
aidėjęs per Lietuvą, pasiekė 1919 
m. ir Ameriką. Tas dramatiškas 
momentas buvo pagrindu spon
taniško Amerikos lietuvių sąjū
džio. Grįžę iš Europos JAV ka
riai, kurių tarpe buvo daug lie
tuvių, manė, kad neveltui karia
vo, kad Lietuva, kaip ir kiti kraš
tai, bus laisva ir nepriklausoma. 
Deja, pavojus Lietuvos nepri
klausomybei pasidarė neišven
giamas. Bermontininkai veržėsi 
i Lietuva iš šiaurės, rusu raudo- 
noji armija iš rytų, o lenkai iš 
pietų.

JAV lietuviai kariai, žadinami 
savo vadų ir majoro P. Žadeikio, 
buvusio prie Lietuvos Misijos 
Amerikoje karinio patarėjo, da
bartinio Lietuvos ministerio Wa
shingtone, pradėjo organizuoti 
Lietuvos Laisvės Sargų brigadą 
Amerikoje. Aš gavau prašymą iš 
maj. P. Žadeikio suorganizuoti 
Lietuvos Laisvės Sargų kuopą 
Worcesterio, Mass., mieste. Tuoj 
ėmiausi darbo, sukviečiau būre
lį buvusių karių lietuvių, paaiš
kinau jiems tą reikalą. Neilgai 
diskutavom, visi pakviestieji įsi
rašė į Lietuvos Laisvės Sargų 
brigadą. Po mėnesio laiko nuo 
pirmojo posėdžio turėjome savo 
kuopoje apie 250 karių, pasiry
žusių vykti Lietuvon ir ginti jos 
nepriklausomybę.

Kuopos vadu buvo išrinktas 
Petras Milius, kuopos štabo vir
šininko ir sekretoriaus pareigos 
atiteko man, kariuomenėje nebu-

, Hartfod, Conn.

vusiam, bet tuolaikiniam L. L. 
Sargų organizatoriui Organizavi
mas lietuviškos brigados buvo 
pravestas visame JAV krašte. 
Negaliu tikrai pasakyti, bet spė
jama, kad buvo virš 5.000 sava- 
norių L. L. Sargų brigadoje. Gal 
tikslesnių žinių galėtų patiekti 
kpt. Jurgėla, nes jis buvo uolus
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brigados organizatorius. Rodos, 
kad jis ir Steponas Darius (žu
vęs transatlantinis lietuvis lakū
nas) buvo prie amerikiečių lie
tuvių savanorių brigados pačio 
vairo ir jie norėjo kartu su ki
tais vykti į Lietuvą ginti jos lais
vę ir nepriklausomybę.

Užtruko keletas mėnesių, kol 
L. L. Sargų brigada buvo suor
ganizuota. 1920 m. vasarą Lietu
vos savanoriai sumušė ir išvijo 
bermontininkus ir raudonuosius 
maskolius. Bet Lenkijos kariuo

menė jau stovėjo Lydoj, Gardine. 
Augustave ir Suvalkuose, pa$j. 
rengusi žygiams į Lietuvą į 
laukdama tik ženklo. Tų paeit 
metų rugsėjo mėnesį prasidėjo 
lietuvių-lenkų derybos Suvalkuo
se, spalio mėn. pradžioje buvo 
pasirašyta sutartis, bet lenkai ta 
sutartį sulaužė, ir gen. Želigovs
kio vedama lenkų kariuomenė 
įžygiavo į Vilnių.

Worcesterio lietuviai kariai su
ruošė milžinišką eiseną - protes- 
tą prieš lenkų smurtą. Apie 4.000 
lietuvių dalyvavo parade, vado
vaujant L. L. Sargų kuopai. Tuo 
momentu rengėmės išvykti i Lie
tuvą, įsijungti į Lietuvos sava
norių eiles kovai prieš lenkus, 
bet JAV vyriausybė atsisakė iš
leisti mus uniformuotus. Prasi
dėjo derybos su Washingtono 
valdžia. Susilaukta trukdymu. 
Kai kurie savanoriai, nieko ne
laukdami tuoj išvyko, iš Wor
cesterio L. L. Sargui kuopos iš
skubėjo Lietuvon Purvinskas ir 
Zataveckas be uniformų. Nema
žai išvyko ir iš kitų miestų, kuriu 
tarpe buvo ir Steponas Darius. 
Tačiau dauguma laukėme. Ma
nėme, kad gausime valdžios lei
dimą vykti uniformuoti ir organi
zuotai. Leidimo nesulaukėme.

Žūtbūtinėje kovoje Lietuvos 
savanoriai sulaikė Želigovskio 
pulkus prie Giedraičių - Širvintų.

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

Tautų Sąjungos delegacija pa
siekė lietuvių - lenkų frontą, pa
darė karo paliaubas. Gavome 
pranešimą iš maj. P. Žadeikio, 

Lietuvos Laisves Sargę brigados Worcester, Mass., vyrai su kuopos vyr. vadu Petru Miliumi (desinė,e, prieky) ir šalia jo W. M. Chase, kuopos organizatorium, vėliau stabo sekreto
rium ir administratorium. LLS briqada buvo suorqanizuota po Pirmojo Pasaulinio karo ir buvo pasiruošusi vykti Lietuvon ir įsijungti į Lietuvos kovotoję eiles prieš bolševikus ir lenkus. 

Si nuotrauka padaryta 1920 m. lapkričio 7 d. Plačiau žiūr. W. M. Chase str. šiame pusi.A group of fighters for Lithuania's freedom, Worcester, Mass, with local leaders Petras Milius (right, front) and W. M. Chase. The group was organized after first world war 

and was ready to join Lithuanian forces against the Russians and Poles.
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kad yra vilties pasiekti taikos su 
lenkais, kad amerikiečių lietu
vių savanorių brigada nebevyk- 
sianti į Lietuvą. Taip ir įvyko. 
Lietuvių - lenkų karas buvo lik
viduotas, o amerikiečių lietuvių 
karių išgarsėjusi brigada buvo 
demobilizuota 1921 m. pradžio
je.

Tokia trumpais bruožais prisi
minus yra Worcesterio, Mass., 
lietuvių karių savanorių kuopos 
istorija. Jos archyvą ir turimą 
turtą persiuntėme per Lietuvos 
atstovybę Londone Lietuvos ka- 
r uomenei. Paliko tiktai mūsų 
romantizmo ir spontaniško są
jūdžio atsiminimai bei nuotrau
ka, kuri telpa šiame ’’Lietuvių 
Dienų” numery, ir kuri liudija 
to laiko Amerikos lietuvių karių 
savanorių meilę tėvynei Lietu
vai.

Po eisenos rikiuotėje lietuviai 
kariai Lietuvos Vyčių klubo kie
me, Worcester, Mass., davė šią 
priesaiką: “Mes, Amerikos lietu
viai, laisva valia garbingai pasi- 
žadam ginti Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, nesigailėdami 
savo kraujo ir gyvybės. Dieve, 
mums padėk!”

Caracas, Venezuela, lietuviai padeda vainiką prie Simono Bolivaro paminklo Caracas 
Bo ivaro aikštėje.

Lithuanians place wreath before a monument of Simon Bolivar, Bolivar Square, 
Caracas, Venezuela. Kvedaro foto



Dr. Juozas Gaiiius, lietuvišky transliacijų) per Romos (Itali
ja) radiją vedėjas nuo 1952.V.4. Transliacijos duodamos 
kasdien po 20 minučiŲ. Be to, dr. J. Gailius yra centrinės 
"Laisvės Internacionalo" valdybos narys ir kartu Lietuvos 
atstovas. Jis du kartu padarė viešus pranešimus apie 
Lietuvą (1953.1.25 ir IV.14), ir tie pareiškimai pateko j 
italę spaudą. J. Gaiiius yra gimęs 1920.VIII.31 Darbėnuose, 
baigęs Romos un-te ekonomijos mokslus, įgydamas daktaro 
laipsnį.

Dr. J. Gaiiius, Rome, Italy, in charge of Lithuanian 
translations over Rome radio and committee member of 
Freeedom Internationale, representing Lithuania.

TĖVAS
(Atkelta iš 10 psi.)

sidegęs ir atgijęs. Komisaras ėmė garsiai kva
totis. Tik tada senis grįžtelėjo i jį, žvėries 
šuoliu prišoko artyn, tuo pačiu mostu per- 
skeldamas jo galvą geležiniu šerdešninku. 
Dar jo sudribęs kūnas svyravo ant linkstan
čių kojų, kai antras ir trečias sargybinis už
virto ant jo.

Medellin, Kolumbija, lietuviy grupė saleziečiy vienuolyno kieme. Pirmoje eilėje vidury stovi "Kolumbijos Lietuvio" red. 
ir kolonijos veikėjas kun. Tamošiūnas, jo dešinėje - Karnauskienė, kairėje - sol. B. Cypienė; pirmoji iš kairės - dr. O. 
Totoraitienė ir pirmoji iš dešinės - Liet. Motery D-jos pirm. Petrauskienė.

Group of Lithuanians in the yard of the Salesian convent, Medellin, Columbia.

— O jūs, lauk iš čia, — suriko vaikams sve
timu, laukiniu balsu. Lauk į laisvę, kur ga
lėsite numirti tikra didvyrio mirtimi, vietoj 
kad čia jus užmuštų kumštimis, sulaužę 
kaulus...

Tik dabar vaikai suprato tėvą ir, visą gy
venimą nedrįsę prieštarauti jo valiai, išniro 
pro duris. Senis dar matė, kaip jaunystės 
gaivalingumas permetė juos per tvorą, kaip 
jie peršoko upelį ir išnyko tankiam pušinėly 
prie smėlėto skardžiaus, kur dar buvo likusi 
neužsmaugta laisvė. Ta laisvė, kuri buvo 
verta aukos, kančios ir jo kraujo...

Dail. E. G. Kulvietis, šiuo metu gyvenąs Kolumbijoje, Pie
ty Amerikoje, švenčiąs šiais metais 70 mėty amžiaus su
kaktį. Per savo ketverius gyvenimo metus Kolumbijoje 
yra suruošęs jau 4 meno parodas. Lietuvoje paskutiniuo
sius 16 mėty mokytojavo Ukmergės gimnazijoje.

Artist E. G. Kulvietis, Columbia, So. America. He cele
brates his 70th birthday this year, and in the past four 
years has given four exhibits of his work in Columbia.

Bronius Keturakis, Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komi
teto Pirmininkas, Chicago, III. Žiūr. jo pareiškimą Lietuviu 
Olimpiados reikalu šiame puslapy.

Bronius Keturakis, head of the Lithuanian Physical Cul
ture and Sports Committee, Chicago, III.

LIETUVIU SPORTO
OLIMPIADA CHICAGOJE

VYR. FASK-TO PIRMININKAS 
BRONIUS KETURAKIS

AKTUALIAIS SPORTO KAUSIMAIS

Šių metų rugsėjo 4, 5 ir 6 dienomis Chica- 
goję įvyksta Šiaurės Amerikos lietuvių Sporto 
Žaidynės, kurias praves Vyr. FASK-tas. Mū
sų bendradrabis, norėdamas supažindinti 
LD skaitytojus su busimųjų žaidynių paren
gimu, kreipėsi į Vyr. FASK-to pirmininką 
Broniu Keturaki su keletu klausimu, į ku-

4, C V

riuos jis maloniai atsakė:
— Kaip vyksta ruoša būsimoms Šiaurės 

Amerikos Sporto Žaidynėms Chicagoje?

— Žaidynių sekmingesniam pravedimui 
yra sudaryti du specialūs komitetai: organi
zacinis ir varžybinis. Organizacinis komitetas 
savo apimtyje turi visu ūkinius ir propagan
dos reikalus, o varžybinis - gryną techniš
kąją žaidynių pravedimo pusę. Abu komite
tai savo pasiruošimo darbus koordinuoja, 
kad pasitaikantieji nesklandumai būtų išly
ginti ir pasiruošimo planas eitų tvarkingai 
Didesniam šių žaidynių orumui iškelti greitu 
laiku bus suorganizuotas ir žaidynių garbės 
komitetas, kuriame matysime eilę visuomeni
nių organizacijų atstovų. Reikiami adminis
traciniai patvarkymai sporto klubams sąryšy 
su žaidynėmis jau duoti.

— Kokiu būdu manote sukelti šiam reik
lu i būtinas lėšas?

— Kaip žinote, Vyr. FASK-tas jokių įplj111' 
kų neturi, išskyrus paskelbtus registracijos 
mokesčius. Be pagrindinės sumos, kuri svy
ruotų apie 2.(X)0 dol., neišsiversime. Daronu 
žygius, kad platesnės visuomeninės orgam-
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Worcester, Mass., LTB valdyba; iš kairės dešinėn: J. Svikla; kult: ir spaudos reik. vad. J. Vizbaras; pirm. L. Leknickas; 
tekr. A. Vagelis ir kasin. J. Kavaliauskas.

Committee members of the Lithuanian Refugee Society, Worcester, Mass.

zac’įos mums talkininkautų. Pirmuosius le
dus bandome pralaužti ALTe ir tikimės pa
ramos. Ch'cagos LB Apygarda, kurios vienas 
narys yra mūsų darbo talkininkas, teikia vil- 
ciu.jog r iš ten šį tą pelnysime. Pagrindiniu 
saiLn.u reikia laikyti numatomą viešą rink
liavą. Eilė parinktų asmenų su atitinkamais 
įgaliojimais lankys mūsų įstaigas, įmones ir 
pavienius asmenis, kad būtų surinktos lėšos 
ir sportininkams dovanos.
- Ko siekia Vyr. FASK-tas tokiu plačiu 

mastu užsimojęs šias žaidynes pravesti?
- Norime išjudinti visą lietuvių bendruo

menę ir aiškiai parodyti, kokiu keliu mes 
einame. Chicagoje gyvenantieji lietuviai tu
rės geriausią progą įsitikinti, ko vertas mūsų 
tikslas ir kiek esame pažengę. Tikimės, kad

mėn v. air^s' LDF atstovas VLIKe nuo 1952 m. rugsėjo 
j Kair ma,*omas Frankfurto a. M. un-to bibliotekoje.

in the lt?’ rOm '952 LDF delegate to VLIK, shown here 
rary of Frankfurt University. 

šį kartą bus palaužta nusigyvenusi nuomone 
— “sportas - tik nieko neveikiantiems”.

— Kokia Tamstos nuomone apie eilinį lie
tuvį sportininką emigracijoje ir kokie pagei
davimai del ateities veiklos?

— Klausimas aktualus ir būdingas. Perkė
lę gyvenamąją vietą į saugų ir uždarbiu dė
kingą kraštą, deja, prarandame lietuviškąją 
sportininko idėją. Keletas metų, kai čia įsi
kūrėme, bet sportinis veikimas neišbrenda iš 
pelkėto lauko, ir darbo vaisiai yra apgailėti
noje padėtyje. Šiam reiškiniui jokių pateisi
namų priežasčiii nerandu, nes žmogaus sie
los atbukimas Krašto padėties atžvilgiu ir 
pamiršimas mums uždėtų pareigų rodo žmo
niškumo silpnėjimą. Atsižvelgiant į mūsų 
kitų kultūrinių apraiškų stiprėjimą, sporti
ninkai, kaip judriausioji tautos kamieno da
lis, turi skubiai savo aktyvią veiklą stiprinti. 
Pasitaikantieji neigiami reiškiniai turi būti 
aštriai išoperuoti, nes mūsų negausinga šei
ma turi spindėti tautinių ir sportinių idėjų 
pradų pavėsy.

— mp —

AMERIKOS LIETUVIŲ VARDYNAS

jau baigiamas ruošti. Turintieji klausimy lapus, prašomi 
nedelsiant užpildyti ir grąžinti; negavę klausimy lapo, 
prašomi kreiptis į "Lietuviy Dieny" leidyklą, 9204 S. 
Broadway, Los Angeles 3, Calif., ir klausimy lapai bus 
pasiysti.

Skelbiame, kad vardynui medžiagos rinkimas baigia
mas 1953 m. liepos 1 d., ir po to gautos biografinės 
žinios nebegalės būti šioje vardyno laidoje panaudotos.

Vardyno redakcija

LIET. RADIJO KORP. BOSTONE PIKNIKAI

Bostone Lietuviy Radijo Korporacijos metiniai piknikai 
įvyksta birželio 21 d. ir rugpiūčio 2 d. Brockton Fair 
Grounds, Brockton, Mass.

Valentina ir Steponas Minkai

PAVASARIO ŠOKIAI,

ruošiami Tarptautinio Instituto, 435 S. Boyle Ave., Los 
Angeles, Calif., įvyksta birželio 6 d., šeštadienį, 8 vai. 
vak. instituto patalpose. Pgeidaujama, kad ponios ir 
panelės būty apsirengusios tautinius rūbais. Bilietai - 1 
dol.

Prof. J. Šimoliūnas, Racine, Wise., Vytauto D. universiteto 
Kaune vienas iš steigėjy ir visą laiką profesoriavęs iki 
pasitraukimo iš Lietuvos; keliy moksliniy knygy iš statybos 
srities autorius; Vokietijoje profesoriavęs UNRRA un-te 
Muenchene ir Pabaltijo un-te Hamburge; švenčiąs šiais 
metais 75 mėty amžiaus sukaktį.

Prof. J. Šimoliūnas, one of the founders of the Univer
sity of Vytautas the Great at Kaunas and a teacher there 
until 1945. He was 75 years old in May. — Racine, Wise.

Mariny kapitonui J. Yankui, Hyde Park, Mass., įteikiamas 
"Auksinės Žvaigždės" medalis už pasižymėjimą kovoje 
prieš raudonuosius Korėjoje.

Marine Capt. John Yankus of Hyde Park, Mass., is 
awarded a Gold Star in lieu of his fifth Air Medal by 
Navy Capt. J. R. Reedy at All Weather Flight School. The 
medal was awarded him for meritoriuos service while 
participating in aerial flight against the enemy in Korea.
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J. Kairis, Baltimore, Md., Lietuvių Svetainės 
pirmininkas.

J. Kairis, chairman of the local Lithua
nian club, Baltimore, Md.

Photo by Urbanas Studio

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI 
"Lietuvių Tautos Kelio" II dali

M. Biržiškos "Lietuvių Tautos Kelio" I 
dalis jau išparduota. Kaikurie platintojai 
dar turi po vieną kitę egz. Tos knygos 
II dalis irgi baigia išsekti - leidykla beturi 
tik keliasdešimt egz. Kurie turite I dalį, 
paskubėkite įsigyti ir antrąją, nes po mė
nesio ar dviejų tikrai nebegalėsite gauti. 
Antrą dalį galima gauti pas platintojus ir 
LD administracijoje.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
Yra skaitytojų, kurie dar neatnaujinę 

prenumeratos 1953 metams. Nelaukdami 
atskiro paraginimo, malonėkite atnaujinti, 
pasiųsdami $4.00 ir duodami pilną savo 
adresą.

LD, kaip jau žinoma, liepos ir rugpjū
čio menesiais neišeina. Rugsėjo men. nu
meris pasieks Jus rugsėjo mėn. pirmomis 
dienomis.

Bendradarbiai šiam numeriui medžiagą 
prašomi siųsti iki liepos 20 d.

KA VEIKIA SKAITYTOJAI
— Vytautas ir Birutė Adomaičiai, 

Worcester, Mass., atostogas praleido Los 
Angeles, Calif., ir viešėjo pas p. Kiškius.

— Dr. Jonas ir Lionė Naujokaičiai, Po
mona, Calif., gegužės 24 d. padarė pri
vatų pikniką savo draugams.

— Povilas Baltis, Chicago, III., atostogų 
atskrido į Los Angeles, Calif., ir aplankė 
savo pažįstamus.

— Petras ir Ona Barkauskai, N. Hol
lywood, Calif., susilaukė antros dukrelės.

— J. Talandis, Chicago, III., turįs kartu 
su T. Siutu auto pardavimo biznį, lan
kydamasis Los Angeles mieste, buvo už- 
sukęsį LD redakciją. Jis numato savo sky
rių atidaryti Los Angeles mieste.

— Kun. A. Tamolunas, Miami, Florida, 
atnaujino LD garbės prenumeratą. Jis taip 
pat yra LD bendradarbis, platintojas ir 
didelis rėmėjas.

— Kun. V. Katarskis, Dayton, Ohio, 
svečiavosi pas savo mokslo draugą kun. 
S. Aleksiejų, Hatch, N. M., kuris klebo
nauja vienoje meksikiečių parapijoje.

-— I. Visakaitis, Worms, Vokietija, tar
nauja sargybų kuopoje. Jis būtų labai dė
kingas, jei kas jam sudarytų atvykimo į

NAUJOS KNYGOS
Reymond, KAIMIEČIAI, 1 tomas, 352 

psl. Išleido "Nemunas", 3153 So. Halsted 
St., Chicago 8, III. Sukrauta J. Karvelio 
prekyboje, 3249 So. Halsted St., Chicago 
8, III.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, 
3 dalių romanas. Autoriaus Leidinys. Kai
na 3 dol.

Francois Mauriac, GYVAČIŲ LIZDAS, ro
manas, 282 psl. Kaina $2.60. Vertė J. 
Griška. Išleido Gabija, 335 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y.

Giovanni Papini, LAIŠKAI ŽMONĖMS, 
Išvertė dr. P. Mačiulis. Išleido Liet. Knygos 
Klubas, Chicago, III. 216 psl.

Sabik - Voguiov, RAUDONASIS SIAU
BAS Nugalėtoje Vokietijoje. Vertė A. V. 
Išleido Dobilas. 104 ps. Kaina $1.25.

Vydūno paveikslas, išleido Britanijos 
Lietuvis. Kaina su persiuntimu 50 centų.

Lithuanian Catholic Youth Bulletin, No. 2
Technikos Žodis, No. 4

Ameriką dokumentus (affidavit of sup
port). Galėtų vykti lenkų kvota, nes gi
męs Vilniaus krašte ir turėjęs Lenkijos pi
lietybę. Jaunas, viengungis, apsukrus ir 
mokąs kelias kalbas. Jo adr.: Ignas Visa
kaitis, 4200 L. S. Co., Worms am Rhein, 
Hatfenstr. 44, West Germany.

— J. Bertulis, Los Angeles, Calif., LD 
bendradrabis, vietos Kultūrinio Sambūrio 
birželio mėn. susirinkime, kuris įvyko p. 
Lašų bute, padarė įdomų pranešimą tema: 
"Muzika žodžiuose ir žodžiai muzikoje". 
Pranešimo pabaigoje paskambino keletą 
savo naujų kūrinių.

— Kun. L. Jankus, Los Angeles, Calif., 
vikaraująs vienoje kitataučių parapijoje, 
paskutiniame vietos ateitininkų susirinkime 
padarė diskusinį pranešimą apie atei
tininkų dalyvavimą politiniame veikime. 
Susirinkimas įvyko p. Audronių bute.

Edv. Šulaitis, Cicero, III., LD bendradarbis, 
balandžio mėn. išvykęs JAV kariuomenėn.

E. Šulaitis, Cicero, III., contributor to 
"Lithuanian Days", is now serving in the 
U. S. Army.

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.

M. Nosalius, Central Falls, R. I., meninin
kas - medžio drožinėtojas, stovįs prie savo 
darbo - laikrodžio.

Woodcarver M. Nosalius standing be
fore a clock of his own making, Central 
Falls, R. I.

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

Daug dėmesio kreipia į šeimos ir jau
nimo klausimus. Rašo apie krikščioniškąjį 
meną, duodamas gražių klasiškų iliustra
cijų. Supažindina skaitytojus ir su kitų 
tikybų pagrindais, kiekviename numeryje 
rašydamas apie kokią nors labiau pap'i- 
tusią sektą.

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

Metinė prenumerata - $2.00

Jonas ir Kazimiera Armonai, Edmonton, Alberta, Kanada, baldų ir treiierių dirb
tuvės savininkai, kiekvieneriais metais praleidžia po trejetą mėnesių atostogaudami 
Kalifornijos, Arizonos ir kituose steituose.

Jonas and Kazimiera Armonas, owners of a furniture and trailer factory in 
Edmonton, Alberta, Canada. Every year they vacation in America's Southwest.

ADRESAS:
"Laiškai Lietuviams"

5541 S. Paulina St., Chicago 36, III.

* * * *ko Genė Mickevičiūte, Madrid, Ispanija, i ’ 
savo brolio B. Mickevičius is Kauno 
šio g-vė 36), kuris 1944 m. pasitraukęs 
Lietuvos. Turį žinių apie jį prašomi 
šyti: Rev. K. Patalavičius, Pase0 - 
Primo de Rivera 25, Madrid, Spain.

Gene Mickevičiūte, Madrid, Spain, se 
her brother B. Mickevičius of Kaunas 
šis St. No. 36), who left Lithuania in 
Write: the Rev. K. Patalavičius, Paseo g 
Primo de Rivera 25, Madrid, Spain-
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Ruins of Gediminas Castle, Vilnius, Lithuania. Gedimino pilies kalnas Vilniuje

BALTIC FEDERATION
By Dr. BRONIS KASLAS, Pittston, Pa.

in view of the increased possibility of Lithuania’s regaining its 
political freedom, Lithuanian people throughout the world must 
make up their minds concerning the international status which 
should be given to the liberated homeland in event of a reorganiza
tion of Europe.

Before World War II the Baltic countries, aware of their pre
carious position between two major powers, tried by all available 
means to secure guarantees for their freedom. The League of Na
tions, designed to provide collective security, did not succeed. The 
inability of this institution to assure the safety of its members com
pelled the Baltic States to take other measures of security. The 
earnestly desired Eastern Pact (“Eastern Locarno ”), which in its 
initial vers on was to include the guarantee of East-European 
lontiers, failed to materialize. The siren-song of Stresą, where the 
neat Powers proclaimed their intention “to pursue the negotiations 
ending to establish the security in Eastern Europe,” did not give 

the desired results.
193Q and°ned> the Baltic States had to face their destiny alone. In 
'' y, in spite of their declared neutrality in the new war, they 
ere compelled to conclude with the Soviet Union a treaty of 

toU Ua Assistance. This treaty exposed the small Baltic Republics
great dangers. History shows that an alliance between two 

L r ners> One weak, the other strong, is politically dangerous to the 
p0 Ser P°Wer-It was obvious that in the event of a conflict the Great

ers would throw their armies into the Baltic area, not only for 

the purpose of operating against the enemy, but also in order to 
secure in advance a territory which would later naturally become 
a land to be kept. By this mutual alliance with Russia, the way 
was open for subjugating these small countries. History demonstrates 
that, when placed between two rivals, it is extremely dangerous to 
ally with one for the protection against the other.

The Baltic States in the future should not appeal to one Power 
for protection against the other. There exists a different solution 
dictated by political reality, one which is more logical and better 
adapted to the character of the Baltic countries as well as to the 
present European political tendencies.

This solution consists of Integration of the Free Baltic Nations 
into a United States of Europe, as equal members. Such a solution 
adopted by the Baltic countries themselves as well as by the organiz
ers of the European union and coordinated with the collective 
security of the world, would be in perfect conformity with the 
political psychology of these three small republics and with their 
conception of their own destiny. The only desire of these peoples 
is to live for their regained political freedom, to increase their cul
tural and economic patrimony and to escape from the vicious circle 
in which tumultuous forces play a game of conquest.

This is not a mere theoretical consideration. These nations have 
long manifested their tendencies for a European union of some 
sort. In 1934 they founded a Baltic Entente, which, though not yet 
a true federation, was a great step in that direction. It was a peace
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Dr. Bronis Kasias, graduate of the Faculty of Law of the 
Universtity of Vytautas the Great, Kaunas, Lithuania; Doctor 
in International Law of the University of Strasbourg, 
France; at present time professor of Political Science at 
Wilkes College, Wilkes-Barre, Pa.

Dr. Bronis Kasias, politiniy moksly profesorius Wilkes 
kolegijoje, Wilkes-Barre, Pa. Žiūr. jo str. 17 psi.

ful association of states based on friendship, 
good will and international cooperation.

Experience has taught, however, that such 
a form of union is not sufficient to guarantee 
their security. Their Entente and the declara
tion of neutrality in the war of 1939 was 
nothing but the good will expressed in uni
lateral declaration. After all that happened 
during the last war one is obliged to realize 
that the only system capable of guarantee
ing the security and freedom of the Baltic 
countries, as well as that of any other Euro
pean state, is the United States of Europe. 
No other form of European organization 
can prevent aggression of a more powerful 
member against a smaller one. Alliances 
between Great Powers are destined to pre
pare wars or impose political domination. 
Regionalism in international organization, 
known as regional alliance, of medium and 
small powers is politically insignificant and 
powerless; legally they are factors of illfated 
decentralization. None of these provides a 
solution to the Baltic or European problem.

Restoration of political freedom to the 
Baltic countries and their integration into 
the United States of Europe is, first of all, 
in conformtiy with the basic idea of Europe
an reconstruction plannned by the European 
Defense Community and the Council of 
Strasbourg. We must remember, moreover, 
that a community of small states surround
ing the Baltic Sea means a valuable consoli

dation of the maritime liberty of this Sea 
If the Baltic countries, together with Poland 
and Finland, lost their free status in the 
European community, Dominium Maris Bal- 
tici would be imposed by one of the expan
sionist powers. This would greatly endanger 
the principle of Mare Librum.

All these principles, however, cannot be 
defended by the Baltic states alone. As re
cent events have proved, neither a League 
of the Baltic countries alone nor a larger 
regional combination of states could pro- I 
tect their international status. The sooner 
we realize that only a Union of all European 
nations would be able to give collective 
security to this troubled continent, the better.

The millions of human beings crowded on 
our old continent are in the same boat, 
embarked on the same ocean, on the same 
voyage. In this moment of history we shall 
wreck this voyage unless we think of it as 
the common adventure of Europe. Never be
fore has the union of Europe been more 
urgent and at the same time more within 
the bounds of political possibilities. Today 
the great new fact is that the unity of Eu
rope is within our grasp. The opportunity' 
may never arise again. So, let’s concentrate 
all our energies toward this goal.

There are hours which never return on the 
dial of history.

Opera Soloist I. Motiekaitiene with Accompanist A. Kučiunas, shown at concert on the occasion of a Lithuanian art exhibit (April 11-19), Chicago, III.
Chicagos lietuviu meno parodos, įvykusios balandžio 11-19 d.d., proga suruoštame koncerte dainuoja op. sol. I. Matiekaitienė, akompanuoja A. Kučiūnas A. Stelmoko
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Artist A. Vitkauskaitė - Merker, instructress at the Art 
Students League, New York, N. Y.

Dail. A. Vitkauskaite - Merker, New York, N. Y., Lietu
vos teatro veterano A. Vitkausko duktė, atvykusi į JAV 
prieš keliolikę mėty, šiuo metu mokytojauja Art Students 
League meno akademijoje New Yorke, N. Y.

Mediti,J'n9- C'0''7’1/’ oil painting by A. Merker 
"U0|8n,ls klounas (aliejus) / A Merker "Demon of the Masquerade," oil painting by A. Merker Maskarado demonas (aliejus) / A. Merker
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LITHUANIAN STUDENTS'
ASSOCIATION

By L. GRINIUS, South Bend, Ind.

Continuing the tradition of Lithuanian stu
dents at home, the students of Lithuanian 
nationality residing in United States of Amer
ica have organized themselves into an all
Lithuanian students’ society, called Associa
tion of Lithuanian Students in the U. S. A. 
(May, 1951). The preceding name was later 
(1952) changed to “Lithuanian Students' 
Association.” The organization was incorpo
rated under the Not for Profit Corporation 
Act of Illinois in 1953 and is now represented 
by eleven chapters throughout the United 
States as well as by dispersed members un
able to form geographically distinct chapters.

Although there were approximately 150 
registered Lithuanian students partici
pating in the first election of officers, there 
are no barriers in sight ( with the exception 

Vytautas Bacevicius, New York, N. Y., žymusis lietuviy pianistas, su savo piano rečitaliais aplankęs didžiuosius Europos 
ir Ame'ikos miestus, su dideliu pasisekimu pasirodęs paskutiniame savo piano rečitaly balandžio 26 d. Carnegie Hali, 
New Yorke. Ateinančiam sezonui kviečiamas koncertinei kelionei į Kanadą, Meksiką, Kolumbiją, Venezuela ir kt.

Vytautas Bacevičius, brilliant Lithuanian pianist, whose recitals through Europe and America have won him 
international reputation. During the coming season he will concertise in Canada, Mexico, Columbia, Venezuela and 

elsewhere.

of those of a financial nature) for a continu
al growth of the Lithuanian student popula
tion here; the Lithuanian student population 
is to grow as long as there will be Lithua
nian-minded persons attending colleges and 
universities in the United States. There can 
also be no barriers to the growth of the Li
thuanian Students’ Association as long as 
there will be civic-minded people to run 
for offices and contribute their time and ef
fort to the advancement of Lithuanian cul
ture — all for the benefit of people of Li
thuanian nationality or descent and for the 
cause of a free and independent Lithuanian 
Republic. At present, the Lithuanian Stu
dents’ Association numbers 403 student mem
bers.

Four hundred is surely a small figure, 
especially when you compare the needs of 
a nation having over 3,000,000 people at 
home and perhaps 900,000 abroad. However, 
the same figure is large when one remembers 
that it is composed of 30,000 Lithuanians

Engineer L. Grinius, South Bend, Ind. (See article on 
this Page.)

Inž. L. Grinius, South Bend, Ind., ALSS centro valdybos 
narys. Ziūr. jo str. šiame pusi.

lucky to reach America several years after 
the tragedy of the Lithuanian nation began.

The doors to the Lithuanian Students 
Association are open to all desiring partici
pation in its life and doings. Information is 
free for the asking and any person pursuing a 
full or part time program leading to a re
cognized college or university degree, who 
is of Lithuanian nationality or descent, may 
join.

Congress To Study Lithuania's 
Occupation

Congressman Charles J. Kersten (R. I 
Wise.) has introduced a resolution to inves
tigate Soviet aggression against the Baltic 
States in 1940. The following are excerpts 
from the proposed resolution.

“Whereas, the government of the United 
States of America maintains diplomatic rela
tions with the governments of the Baltic na
tions of Lithuania, Latvia and Estonia, and 
consistently has refused to recognize their 
seizure and forced incorporation into the 
Union of Soviet Socialist Republics.

“Now, therefore, be it resolved, that there 
is hereby created a select committee to 
be composed of seven Members of the Rouse 
of Representatives to be appointed by the 
Speaker, one of whom he shall designate as 
chairman. J

“The committee is authorized and directs 
to conduct a full and complete investigation 
and study of said seizure and forced h1C°f 
poration of Lithuania, Latvia and Estonia 
by the USSR, including in such investigation' 
but not limited to, secret agreements Per^L 
ing to the Baltic nations between the U 
and German Nazi regime in the yoai 
1939-40.”
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LITHUANIANS MAKE NEWS
v, Sidzikauskas, a life - long 

diplomat, former Lithuanian mi
nister to Germany and Great Bri
tain, now heading the Commit
tee for Free Lithuania with its 
headquarters in New York, N. 
Y., is celebrating his 60th birth
day this year.

The Most Rev. V. Padolskis, 
Auxiliary Bishop of Vilkaviškis, 
Lithuania, now residing in 
Rome, Italy, has come for a 
three-month visit to the U. S. 
While staying in this country 
he will visit Lithuanian colonies 
here and in Canada.

V. Bieliauskas, Ph. D., pro- 
lessor of psychology at William 
and Mary College, Richmond, 
Va., has been appointed Direc
tor of the School of Clinical and 
Applied Psychology.

V. Gylys, L. Grinius, V. Kavo
lis, R, Mieželis, R. Rauchaitė and 
G. Zauniutė have been elected 
to the Supreme Council of the 
Lithuanian Students’ Association 
in the U. S.

P. Gvildys, student at Toronto 
University, Canada, has won the 
Ontario table-tennis champion
ship.

Ąžuolas 
Ąžuolo" 

ua-yviai

Octet, Cleveland, Ohio. This group has concertized in Chicago, Pittsburgh, Rochester, New York and C eve and. 
oktetas, Cleveland, Ohio, koncertavęs Įvairiuose JAV miestuose. Oktetui vadovau.a J. Kazėnas (pirmoj ei.ej - vidury);

V. Raulinaitis, A. Liutkus, E. Jarasūnas, A. Kavaliūnas, L. Sagys, L. Kazėnas ir A. Kazakevičius.

R. Arlauskas has won the Aus
tralian correspondence chess 
championship.

P. Mikulčius has recently de
feated the Australian boxing 
champion in a non-title match.

A. Rimša, of Westville, Ill., 
has won the mayorship election 
against Ch. Bajorūnas, also a Li
thuanian, on April 21. Mr. Ba
jorinas had held the mayor of
fice of the Westville city for the 
last twelve years.

Miss A. Šlepetytė of New York, 
N. Y., a prominent ballerina, has 
recently been employed to head 
the Carnegie Hall Ballet Studio 
in New York City.

Artist V. Dobužinskis of New 
York, N. Y., has gone to Milan, 
Italy, to paint some stage back
grounds for the Scala Ballet of 
that city. His painted back
grounds are also used by the 
Metropolitan Opera Co. in New 
York City.

Miss A. Dambrauskaitė of Chi
cago, Ill., opera soloist, has been 
elected honorary member of the 
Miami Music Club in Florida.

Massachusetts gubern. Ch. A. Herter (kairėje), prisaikdinęs adv. Susanne P. Shallna, 
Lietuvos konsulo Bostone, Mass., žmoną, ir teisėją H. E. Magnuson, kaip darbo priežiūros 
pareigūnus, sveikina juos naujose pareigose.
Gov. of Massachusetts C. A. Herter (left) congratulates Attorney Suzanne P. Shallna, 
wife of the Lithuanian Consul in Boston, and Judge H. E. Magnuson on swearing them 
in as members of the Board of Review, Division of Massachusetts Employment Security.

Mrs. A. A. Olis of. Chicago, 
Ill., member of the Republican 
Women’s National Committee, 
participated at a national meet
ing of the Committee in Wash
ington, D. C.

I. Nauragis, Worcester. Mass., 
famous soloist of the Lithuanian 
Opera, was honored with a spe
cial jubilee concert on the oc
casion of h's 25th anniversary in 
the theatrical profession.

A Lithuanian grammar pub
lished by Daniel Kleinas in 1653 
may be found in the Newberry 
Library of Chicago, Ill. It is one 
of the rarest of Lithuanian books

In a drama contest A. Škėma, 
New York, N. Y.. won the first 
prize for his play “The Awaken
ing. The second prize was won 
by S. Laucius, England, for his 
work “The Dormitory of Mrs. 
Žydrienė .

Prof. Vacį. Biržiška, Boston. 
Mass., has been designated hon
orary adviser of the Library of 
Congress. Washington, D. C.

J. Kapočius, Brooklyn. N. Y. 
has undertaken to publish a Li
thuanian Encyclopedia which 
will embrace 25 volumes.
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LITHUANIAN AFFAIRS
IN THE U. S. PRESS
Boston Post Magazine (April 12). Two-page spread 

with photos and captions, "Hub's Old World Dancers 
Delight," by James C. Canavan. "Group of South Boston 
Lithuanian Youngsters Travel Far to Give Fine, Colorful 
Performances."

The Tablet, New York, N. Y. (April 11). Article "A Test 
for Malenkov," by Julius Epstein. Mentions Soviet an
nexations of Latvia, Lithuania and Estonia.

Daily News, Los Angeles, Calif. (May 11, 1953). Music 
Review by Mildred Norton. "...Andrius Kuprevičius is 
the pianist's name, and I would suggest you learn how 
to pronounce it, for you arfe likely to be hearing a 
great deal more about it and its owner in the next few 
seasons. This is no sense a coming talent. It is a full- 
fledged, authoritative - large compassed virtuosity, which 
commands the keyboard as fluently as any pianist con- 
certizing on this continent..."

Los Angeles Times (May 11, 1953). Article "Lithuanian 
Reveals Distinctive Talents." "...Mr. Kuprevičius needed 
not even a fraction of the customary time to warm up. 
From the outset he played with calmness and assu
rance, without any noticeable trace of nervousness or 
tension. He could well afford to, since he had perfect 
control over a formidable technique as well as over 
the literature he had chosen as vehicle for his pianistic 
exploits... there was no end to signs of hearty apprecia
tion — not motivated by patriotic pride but rather by 
genuine enthusiasm for the pianist's ability."

The Cleveland Press (Feb. 25). Article "NYC Is Haven 
for Red Refugees," by Anthony Mazzolini, with photos 
of 5 Lithuanians, A'phonse Telyčėnas, Antanas Tamulio- 
nis, Stanley Orantas, Simonas Laniauskas and Kazys Tal- 
It-Kelpsa. - Item: "Man of many Tongues. / New inter

preter for the 110th Infantry Regiment in Germany is 
Pvt. Vytautas Kamentavičius (of Cleveland)."

The Advocate, Newark, N. J. and The Tablet, New 
York, N. Y. (March 21). Notices and review of the goals 
of the convention of the Christian Democratic Union 
of Central Europe meeting at New York, and at which 
Lithuanians were represented.

The Tablet, New York, N. Y. (Feb. 28). Obituary: 
"Inventor J. Draugelis, Father of Seven Dies. / John 
Draugelis, a native of Lithuania and an inventor of a 
concrete composition, died recently at his home in 
Girardville, Pa., at the age of 63."

The Detroit News (Feb. 25). Article "Foreign Teen- 
Agers Exemplify Brotherhood" and photo showing 
Lithuanian Amelia Gintautas with group from other 
countries.

The Detroit News (April 12). Article "Knights of Li
thuania Mark 40th Birthday at Meeting. / Delegates 
From Michigan and Ohio Hear Review of Work With 
Youth," by John J. Najduch.

The Philadelphia Inquirer (Feb. 24). "These Days," by 
George E. Sokolsky. "The United States never recognized 
the absorption by Russia of the three Baltic states."

The Tablet, New York, N. Y. (Feb. 21). Item: "It Should 
Be Broadened. / ... entire nations, mostly Protestant like 
Latvia and entirely Catholic like Lithuania, have been 
annihilated, their people either killed or sent into 
slavery."

The Evening Bulletin, Philadelphia, Pa. (March 7). Item 
on the antiquity of the Lithuanian language ("Answers 
to Queries"): "Lithuanian is probably the oldest of the 
current Indo- European family of tongues but not the 
oldest in the world. / The Lithuanian language, a kin 
to ancient Sanskrit, and distinct from the Slavonic 
family, forms an important link in the study of the 
past history of other Indo-European languages, such 
as English..."

The Newark Ledger, New Jersey (March 7). Article 
"Stalin became law for 3d of world's people." / J-- 
United States has never recognized the annexation of 
Estonia, Latvia and Lithuania. Exile groups contest 
vigorously the right of the Soviet Union to sway over 
their homeland and dream of the day when those 
countries will be independent."

The Long Island Star-Journal, Long Island, New York 
and The Bayonne Times, New Jersey (March 7). Items 
on refusal by the Lithuanian Legation at Washington 
to lower flag for Stalin's death. "We wish to inform 
you that we are not a satellite or Communist nation 
It's a mistake often made in newspapers. We do not 
observe this occasion.' "

Life Magazine (April 20). Photo of Lithuanian Shakes
pearean actor John Gielgud as Cassius in M.G.M's forth
coming film "Julius Caesar."

Pirma Lietuvių Įstaiga Los Angeles
COWLEY & CASPER

Laidotuvių Namas
935 W. Washington Blvd. PR. 1061

New facilities of the Feb. 16th High School at Huettenfelde, Germany, not far from Heida.berg, newly purchased by Lithuanian organizations in Germany.
Naujieji Vasario 16-sios gimnazijos rūmai Huettenfelde, Vokietijoje, netoli Heidelbergo, nupirkti PLB Vokietijos Krašto Valdybos ir Vyr. Liet. Sielovados Tvarkytojo Y o ie'^ 

kun. A. Bernatonio pastangomis. Prie pastato yra 5 ha parkas ir 18 ha pieva. Už visą tai sutarta mokėti 200.000 DM, gi apie 100.000 DM reikės pilnam įrengimui, pri,ai 
namus 200 vaiky gimnazijai ir bendrabučiui.
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Help Find New Subscription

To “Lithuanian Days“

“Lithuanian Days" magazine is made possible 
through your subscriptions. In order to improve and 
expand "Lithuanian Days" further, we are organiz
ing a subscription drive, which will continue until 
the beginning of the coming year. We ask your 
help in this campaign.

1. Find at least one new reader - subcriber to 
"Lithuanian Days".

2. Give a "Lithuanian Days" subscription to your 
friends and acquaintances in South America, England, 
Europe and Australia. Hundreds of letters received 
indicate that Lithuanians in these countries are 
interested in and want to subscribe to "Lithuanian 
Days", but are unable to because of the differing 
rates of exchang and other restrictions.

3. Remain a "Lithuanian Days" booster in your 
community.

For these services "Lithuanian Days" makes the 
following remunerations:

a. To the person obtaining 2 new subscriptions 
to "Lithuanian Days": 1 copy of S. Būdavas The 
Bells Toll (Varpai skamba), regularly sold at $2.50.

b. To the person obtaining 3 new subscriptions to 
"Lithuanian Days": 1 year's gratis subscription.

c. If commission is desired in lieu of the above, 
"Lithuanian Days" pays $1.00 for every one-year 
subcription at $4.00; for 10 new subscriptions or 
more, $1.25.

For further information write to the "Lithuanian 
Days" administration:

"Lithuanian Days"
9204 S. Broadway 

Los Angeles 3, Calif.

Lietuviams patarnauja jau 25 metus

JONES & HAMROCK
MORTUARY

731 W. WASHINGTON BLVD.LOS ANSELIS IB

PROSPECT 0091

LIETUVIU RADIJO 
PROGRAMOS
Chicago, III.

Sophie Barčus Radio Hours
Chicago - WGES - 1390 kilocycles

Mo. - Fri. 8:45 - 9:30 A. M.
Sat. - 8:30 - 9:30 A. M.

Mondays (Lietuviškos vakaruškos) 
7:00 - 8:00 P. M.

Sophie Barčus, 7121 So. Rockwell, 
Chicago 29, III. - Tel. 42413

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

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

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

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

The Saltimieras Lithuanian Show
Chicago WGES - 5000 Watt - 1390 kc 

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

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

Telephone Financial 0650

Baltimore, Md.
Lietuvių Melodijos 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.
Lietuvių Radie Korp. Programa

Boston, Mass. - WBMS - 1090 kilocycles 
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 vai. per pietus 

Muzika, dainos ir Magdutės pasaka 
Direktorius S. Minkus

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

Brooklyn, N. Y.
Lithuanian Radio Program

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

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

Detroit, Mich.
"Baltic Melodies"

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

Director Helen Rauby 
16926 Pinehurst, Detroit 21, Mich.

Telephone UNiversity 1-1072

"Lithuanian Melodies"
Ann Arbor - WPAG - 1050 kilocycles 

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

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

Hillside, N. J.
Memories of Lithuania

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

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

Pittsburgh, Pa.
Lithuanian Catholic Hour

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

Produced by Knights of Lithuania 
Pittsburgh District 

WLOA, Braddock, P.

Waterbury, Conn.
"Lithuanian Memories"

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

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

Cleveland, Ohio
Clevelando Lietuvių Radijo Valanda

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

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

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

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

Los Angeles, Calif.
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.

Josephine Zollman
Viennese Method Beauty Face Treatment 

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

1802 NORTH WESTERN AVENUE 
HOLLYWOOD, CALIFORNIA 

Telephone NO. 9-7557

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

HELEN’S
HOUSE OF BEAUTY

HELEN MOCKUS 1722 N. WESTERN AVE.

PHONE HO. 9-4600 HOI i YWOOD 27, CALIF.
LITHUANIAN REALTY CO.
Real Estate — Loans 6- Insurance

Eire, Automobile & Other Insurance
CHAS. LUKSIS, Manager

3502 W. Pico Blvd. Phone RE. 8278

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

, Al TABASH, Owner — Lithuanian Spoken 
374 W. PICO BLVD., LOS ANGELES, CALIF. Phone WYoming 2725

For Car & Home Liability & Fire Insurance Consult

WILLIAM W. SKETRES

Bus. Phone - Hillside 6163 Res. Phone - VErmont 8-7526
Bus. Address: 1347 N. Cahuenga Blvd., Hollywood 28. Calif.
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