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The Voice of America broadcasts greet

ings from Lithuanian Americans to occupi
ed Lithuania. Speaking over microphone is 
Aldona Cvirkaitė-Pitkunigienė (right) from 
Elizabeth, N. J. P. Labanauskas, Voice of 
America official, is pictured in the center. 
(See other photos on Page 10).
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SovietŲ pavergtieji kraštai sudarė "Mažąsias Jungtines Tautas", kurios lygiagrečiai posėdžiauja New York, N. Y., mieste su Jungtinėmis Tautomis. Nuotraukoje matosi visa lie
tuviu delegacija. Pirmoje ei.ėję iš kairės dešinėn: V. Sidzikauskas, dr. A. Trimakas, prel. J.Ba.kūnas.

Countries occupied by the Soviet Union have formed an alliance called "The Little United Nations" which holds conferences in New York, not far from the United Nations. 
Pictured here is the Lithuanian delegation. V. Maželio foto

NEBŪKIM PALIKIMO BARSTYTOJE
ST. BARZDŲ KAS, Cleveland, Ohio

Lietuvių kalbos gyvatos todoeuropiečių pro-
priklauso vienai didelei seimai, k ‘ , įtalu prancūzų, ispa- 
kalbes vardu. Šeimai, kuriai taip pat pnk Taus £ kalbos.
nu, vokiečių, anglų, švedų, norvegų, ru <.> mįnties, jausmo, suvo-

Kiekviena kalba auga atsirėmus į zi sk;rtingi. Dvasinio tautų 
kimo bangavimus. Kiekvienai tautai jie y ivairvbe. Tad ir musų 
gyvenimo skirtingumai kūrė ir išraiškos lyčių įvairybę.
kalba yra nuėjusi savitu keliu. iš bendros indoeuro-

Baltų kalbos, kaip patiria dalbos mok las, £ bei^
piečių šeimos išsiskyrė maždaug apie 1 k b žiemgaliu ir sėlių 
prieš Kristų. šia šaką sudarė prūsų. !>en’vl.uf 1^bar'teliudija 
kalbos. Nevisos jos teišliko gyvos. Prūsų ks žiemgaliu ir sėlių kal- 
tikkaikurie išsilaikę rašto paminklai, o ui si , tugS tebesilaiko
boms paliudyti nė jų nebėra. Gyvenimo aU j “j seserys, tos pačios ir 
gyvos ir gajos tik lietuvių ir latvių kalbos Kristaus sudariu-
vienos motinos dukterys. Maždaug iki n -1 išsiskyrusios ir 
sios vieną bendrą kalbą, jos maždaug per
ėmusios kiekviena savarankiškai gyventi. m-n pities neperdaug

Kad ir eidama savo keliu, mūsų kalba nuo praeirm ..
teatitrūko. Tarp kitų būdingų jos bruožų ran ai ^’0 ypatybių. 
siu dienų tėra išlaikiusi labai daug anų se <• tsparum0. Kai 
Šiuo atžvilgiu mūsų kalba yra parodžiusi nuos sįos milžiniš-
kitos kaikurios kalbos (pvz. anglų kalba) yra p g}Y vbėmis tebėra 
kus pakitimus, lietuvių kalba pagrindinėmis sav K , apibūdi- 
islikusita pati. Šitą jos pastovumo bruožą labai g ‘ ‘as'.v žmogaus 
nęs žinomasis prancūzų kalbininkas A. i ei ’ ni £iu prokalbė, 
lūpų nori išgirsti aidą to, kas bus buvusi mc „ P <- p ionįbo 
tas tegul nueina ir pasiklauso lietuvio kaimiečio t j
Lietuvių kalbos istorijos” 49 psl.). ^nvpldėie'. Tai

Tad štai kokį turtą mes esam iš senų senous k‘ibu mokslui, 
turtas, retas savo senoviškumu, dėl to toks brangu

Šitas turtas, amžiais mūsų senolių ir tėvų sudėtas, dabar yra 
paliktas mums saugoti. Tad kaip mes su juo pasielgsimi kaip sūnūs 
barstą ar sūnūs renką? Gyvenimo patyrimas rodo, kad nieko nėra 
lengvesnio, kaip išbarstyti tėvų turtus. Jau daug sunkiau jais rūpintis 
ir juos globoti, o visų sunkiausia — juos padidinti.

Tačiau mes negalime eiti sūnų palaidūnų keliu. Eikvojimas veda 
į tuštumą ir susinaikinimą. Todėl ir mūsų pareiga yra ši didįjį pali
kimą kaip reikiant išsaugoti. Sąmoningas gimtosios kalbos saugojimas 
ir tobulinimas ir yra svarbiausias kalbos kultūros darbas, kurio negali 
išleisti iš akių nė vienas gyvas ir savo tauta besirūpinąs lietuvis.

Tad ką čia turime daryti?
Kalbos gyvenime galime išskirti du momentus.
Iš vienos pusės kalbos kultūros darbe (jos ugdyme, tobulinime) 

paprastai dalyvauja mokytojai, rašytojai, kalbininkai. Negalėdami 
čia plačiau apie tai kalbėti, pasitenkinkime nors vieno kito būdin- 
gesnio pavyzdžio prisiminimu.

Mokytojo uždavinys — perteikti reikalingas žinias. Geras grama
tikos, kalbos istorijos ir kitų kalbos mokslo sričių pažinimas padeda 
pagrindą kalbiniam išsilavinimui. Bet mokytojo darbas tuo dar ne
pasibaigia — jis savo uždavinį atlikęs gali jaustis tik tada, kai jo 
mokiniai nusiteikia per kalbą aktyvai dalyvauti ir pačiame tautos 
gyvenime.

Rašytojui kalba yra įrankis jo vaizduojamam gyvenimui atskleisti. 
Tai jis atlieka tinkamus žodžius pasirinkdamas, naujus susikurdamas, 
vaizdus sudarydamas ir t.t. Kokių neribotų galimybių čia teikia kal
ba, gali parodyti kad ir anas neilgas A. Vaičiulaičio pasakojimas 
’’Kaip Jonukas ant avino jodinėjo”, kuris yra įdėtas 1952 m. ’’Aidų” 
žurnalo 8 nr. Atkreipkime dėmesį kad ir į tuos vienus jo vartojamus 
sinonimus judesiui reikšti: pritūpęs jis žirgčiojo į avina; čia berniukas 
tik suvinguriavo; raitelis lumpsėjo; jisai nugūrino pasižiūrėti avižų; 
štai berniukas jau kiepsi ežia; pirmasis išskuodė iš bažnyčios; jis

n 
O



Stasys Barzdukas, Cleveland, Ohio, lituanistas, pedagogas, LB vietos apyl. pirm., savo šeimos narių tarpe, 
su žmona Albina, sūnumi Arvydu - Western Reserve Universiteto architektūros studentu, dukterim Aušra - 
Notre Dame kolegijos studente, ir sūnumi Gyčiu - vidurinės mokyklos baigiamosios klasės mokiniu. Žiūr. jo 
str. 3 psl.

Stasys Barzdukas, pedagogue and authority on Lithuanistics, shown here with members of his family. - 
Cleveland, Ohio. (See his article on Page 3.)

sose kultūriškai organizuoti krašto gyveninio 
srityse” (’’Jablonskio raštai” I, XI).

Iš kitos pusės su kalba gyvai susiduria jos 
vartotojai, kuriems ji tėra tik paprastas minties

movė pro duris; pirmieji išgarmėjo vyrai, pas
kui sklaidėsi moterys; moteriškė jau buvo iš
dūlinusi; tykiai kiūtino laukan; jisai būtu 
šmurkštelėjęs į sodą; jis kiurksojo už stalo; 
paskui išstrigino pro duris; jis išlėkė iš rikės; 
berniukas vėl maknojo keliu; taip bekulniuo-
jant, Jonukui jau ir kojas pakirto; ūmai pie
menuką nuplieskė mintis ir kt. Kiek čia įvai
riausių vaizdų atspalvių!

Pagaliau kalbos kultūros ugdomajam darbui 
savo dalį atiduoda ir kalbininkai. Jie savo 
darbais kalbą sistemina, tvarko, padeda pasi
rinkti geriausias priemones atitinkamiems už
daviniams ir t.t. Ką gali kalbos labui padaryti 
gabus ir gerai savo darbui pasirengęs kalbinin
kas, rodo mūsasis Jono Jablonskio - Rygiškių 
Jono pavyzdys: jis tvarkė rašybos dalykus, su
darinėjo vykusius naujadarus, vijo iš kalbos 
nereikalingas svetimybes, rašė vadovėlius, sten
gėsi padaryti mūsų kalbą taisyklingą, aiškią 
ir sklandžią. Jo rūpesčiu mes ėmėme vartoti to
kius žodžius kaip bendradarbis, nepriklausomy
bė, pažanga, pieštukas, turinys ir kt. Apibūdin
damas J. Jablonskio reikšmę, kitas mūsų kal
bininkas, J. Balčikonis, teisingai rašo: ”Iš 
prastos kaimiečių susižinojimo priemonės, ku
ria buvo laikoma lietuvių kalba, jis beveik per 
pusę šimto metų nepaliaujamo darbo padarė 
ją tobulu minties įrankiu, tinkančiu vartoti vi-

Lietuvos ministeris Brazilijai dr. F. Meieris Sao Paulo 
lietuvių tarpe. Iš kairės dešinėn: H. Valavičius, J. Drau- 
gelienė, min. dr. F. Meieris, M. Remenčienė, dr. E. 
Draugelis ir kt. Dr. E. Draugelis atstovavo Lietuvai šią 
vasarą įvykusiame kovos su vėžiu gydytojų suvažiavime 
Sao Paulo mieste, Brazilijoje, kur dalyvo 54 valstybių 
ir kraštų atstovai.

Dr. F. Meieris, Lithuanian Minister to Brazil, shown 
here with group of local Lithuanians. - Sao Paulo, Brazil.

P. Babicko foto 

reiškimo įrankis. Jie šią kalbą pasisavina to
kią, kokią jiems perduoda ją tėvai, artimieji 
mokykla, bažnyčia, įstaiga, laikraštis ir knyga' 
Savame krašte jų kalbos grynumui didesnių pa
vojų nėra, tremty ir emigracijoj jie žymiai pa
didėja. čia gimtąją kalbą be galo stipriai vei
kia vietines kalbos įtaka. Todėl čia jau reika
lingas jautrumas savo kalbos taisyklingumui 
ir grynumui, čia būtinas savosios kalbos atžvil
giu tam tikras dvasinis nusistatymas ir vidinis 
nusiteikimas.

Kokie tad turėtų būti šito nusistatymo ir nu
siteikimo pažymiai?

Visų pirma reikalingas idealistinis savo gim
tosios kalbos vertinimas. Ji turi mums tapti 
tautine vertybe. Išmokę mylėti kitas vertybes 
mes tokia pačia meile apgaubsime ir savo gim
tąją kalbą. Iš meilės kils ir pagarba, kuri ne
leis jos niekinti netiksliu tarimu, svetimų žo
džių brukimu, netaisyklingais posakiais ar gru
biu stiliumi. Ji, pasak A. Maceinos, virs mums 
lyg ir kokią šventenybe, mūsų sielos dalimi. 
Tad gilesnis suaugimas su gimtosios kalbos 
dvasia stiprins ir pačius mūsų tautinio išsilai
kymo pagrindus.

’’Kas tremties patriotai? Kurie paskiria nors 
porą valandų savaitėje lietuviškam darbui.

’’Kokias partines pasaulėžiūras beturėtumėm, 
bet mes visi kaip vienas sutinkame, jog bend
ruomenės gyvenime dabar didvyriais yra visi 
tie, kurie dirba valdybose, bažnyčiose, moksle, 
kultūrinėje veikloje. Didvyriu dabar yra kuni
gas, kas sekmadienį pasakąs lietuvišką pamoks
lą; choristas, einąs į repeticijas, dalyvaująs 
koncerte; valdybos narys, nutarimų vykdymui 
paskiriąs kelias valandas savaitėje; mokytojas, 
surandąs laiko pasiruošti ir šeštaaienį ateinąs 
į pamokas; teatro režisorius ir vaidintojas, au
kodamas kelius vakarus savaitėje; moteris, pri
sidėdama prie šaunaus pobūvio ruošos ar mo
tinos dienos minėjimo; skautininkas, solistas, 
sportininkas, muzikas, literatas, paskaitininkas, 
bibliotekos vedėjas, — vis tai žmonės, kurie su
prato tremties patriotizmą.

’’Patriotas yra ir tas lietuvis, kuris sąžiningai 
lanko parengimus, skaito lietuviškas knygas, 
moka mokesčius, ateina sekmadieniais į bažny
čią, nors pasišneka su kitais tautiečiais.”

PULGIS ANDRIUŠIS
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VIENYBE TURI
būti pasiekta
PASIKALBĖJIMAS SU GEN. STASIU RAŠ
TIKIU.

_ jūs buvote prieš kurį laiką išvykęs į 
Europą Lietuvos vadavimo reikalais; kaip at
rodo tarptautine Lietuvos vadavimo padėtis 
šiuo metu?

— Man atrodo, kad tarptautine Lietuvos va
davimo padėtis iš esmės nėra pasikeitusi. Ta
rybų Sąjungos noras ir mėginimai vienaip ar 
kitaip gauti iš laisvojo pasaulio, o pirmiausia 
iš didžiųjų pasaulio valstybių, formalų pripa
žinimą dabartinės padėties Lietuvoje, t.y. rusų 
okupacijos, niekur nėra pavykę. O tuo tarpu 
pats Lietuvos okupavimo faktas, okupantų 
veiksmai pavergtoje Lietuvoje ir lietuvių tautos 
gajumas, prisirišimas prie laisvės ir priešini
masis okupantui vis daugiau ir plačiau žinomi 
laisvajame pasaulyje ir čia susilaukia ne tik 
užuojautos ir simpatijos lietuvių tautai, bet ir 
tinkamų reagavimo veiksmų ne tik visuome
nėje, bet ir valdžios sluoksniuose. Tokių džiu
ginančių pavyzdžių turime daug, pirmiausia 
čia, Jungtinėse Amerikos Valstybėse, be to, dar 
ir Pietų Amerikoje, Kanadoje, Vokietijoje, 
Italijoje, Švedijoje ir daug kur kitur, net kai 
kurių tolimųjų Azijos kraštų atstovų tarpe. 
Dabar daug ką iš mūsų jaudina Maskvos pa
leistas ir kai kur laisvajame pasauly susilau
kęs atgarsio ’’taikaus sugyvenimo” (koegzis
tencijos) šūkis. Jei jis būtų priimtas toks, kaip 
supranta jį Kremlius, laisvojo pasaulio budru
mas būtų užmigdytas, ir rezultatai būtų labai 
skaudūs visiems, ypatingai bolševizmo oku
puotiems kraštams, taigi ir Lietuvai. Iš to lai
mėtų tik bolševikai. Tačiau jau pasigirdo atsa
kingų valstybininkų nuomonės, rodančios, kad 
jie gerai supranta Kremliaus paslėptus tikslus, 
ir kad laisvojo pasaulio reakcija nebus tokia, 
kokios norėtų Maskva.

— Kaip arti yra ginkluotas susirėmimas tarp 
Rytų ir Vakarų?

— šis klausimas yra ypatingai aktualus ir 
jautrus lietuvių tautai, nes lietuviai tiki, kad 
tik tokio ginkluoto susirėmimo atveju būtų 
tikrai reali galimybė vėl atgauti Lietuvos ne
priklausomybę. Klausiate, kaip arti ginkluotas 
susirėmimas tarp Rytų ir Vakarų? Į tą klau
simą negaliu atsakyti ne tik aš, eilinis žmo
gus, bet į jį negalėtų atsakyti nei Eisenhower, 
nei Churchill, nei pats Malenkov. Net jei mums 
pavyktų žvilgterėti į slapčiausias generalinių 
štabų spintas Maskvoje, Washingtone ar Lon
done, tai ten, be abejo, pamatytume labai įdo
mių ir konkrečių slaptų planų dėl ateities, 
tačiau konkretesnės datos dideliam ginkluotam 
konfliktui pradėti tikrai nerastume, nes tokia 
data paprastai būna padiktuota politinių įvy
kių, dažnai visai netikėtų ir nelauktų, nenuma
tytų. Tačiau aš noriu tvirtinti, kad ginkluotas 
konfliktas tarp Rytų ir Vakarų yra neišvengia
mas. Geriausias tam argumentas yra vis di
dėjantis neišsprendžiamų pasaulinių problemų 
skaičius ir skubus bei milžiniškas ginklavima- 
sis abiejose pusėse, ginklavimasis tokiu mastu 
lr tokiais ginklais, kokių pasaulis iki šiol dar 
bebuvo matęs. Teisybė, juo daugiau ginkluo
jamas}, tuo daugiau kalbama apie taiką, bet 
dvi žmoHijos istorija žino apie tokias taikos 
deklaracijas beveik prieš kiekvieną karą, juk 
lr patys karai dažnai vedami dėl taikos. Se
novės romėnų populiarus posakis ”Si vis pa- 
ce®, Para bellum” (jei nori taikos, ruoškis ka- 
™i) ir dabar yra labai populiarus, tačiau ta 
Pati istorija mus moko, kad iš kiekvieno pasi- 
tjį0811?0 karui žmonija visada susilaukdavo

... karo. Neišvengs žmonija karo ir šį kartą, 
aciau greitu laiku didelio karo tarp Rytų ir 

ivvH^ aŠ ^ar nematau. Nemanau, kad jis 
. j tų per keletą metų, kurie reikalingi pir- 
lun^S1m>Vol<ietijai’ ° po ir Japonijai apgink- 
liot’1 h k 1)0 to ga^ma būtų konkrečiau spė- 

tuo tarpu dar per anksti apie tai

jĄy ums> būnant Europoje ir vėliau grįžus į 
aru ’- • ° turėti reikalų su įvairiomis lietuvių 

pemisl kokį įspūdį susidarėte ap e jų tar- 
vi^aV',° santykius ir nuotaikas Lietuvos vada- 
V|mo darbe?
idea’i VS0S Ulsa Politinės grupės turi daug 

• stų patriotų ir nuoširdžiai siekia Lietuvos

Šv. Kryžiaus lietuvių ligoninei Chicagoje, vadovaujamai lietuvių seserų kazimieriečių, minint 25 metų sukaktį, 
apsilankė žymūs Chicagos miesto asmenys; iš kairės dešinėn: Chicagos miesto burmistras M. H. Kennedy, šv. 
Kazimiero seserų kongregacijos vadovė sesuo M. Teofilė, Chicagos kardino.as S. Stritch ir vysk. V. Brizgys. 
Ligoninė aptarnauja Chicagos Marquette parko rajoną.
High dignitaries attending 25th anniversary of Holy Cross Lithuanian Hospital in Chicago, run by Lithuanian 
nuns of St. Casimir. From left to right: M. H. Kennedy, Mayor of Chicago; Sister M. Teofilė, Superior of the 
St. Casimir congregation; Cardinal S. Stritch; and Bishop V. Brizgys. Hospital services area around Marquette 
Park.

išlaisvinimo, šiuo atžvilgiu visi lietuviai yra 
vieningi. Atrodo, kad šių pažiūrų vienybė tu
rėtų atsispindėti ir grupių tarpusavio santykiuo
se, ypatingai Lietuvos vadavimo darbe. Deja, 
to neturime. Labai gaila, tačiau taip yra. Mūsų 
masė, t.y. eiliniai tautiečiai, yra daug vienin
gesni, negu mūsų vadai ir politiniai veiksniai. 
Kodėl taip yra? Pirmiausia, yra stoka vado
vaujančių asmenybių kai kuriuose mūsų politi
niuose centruose ir grupėse, ir tai ne todėl, 
kad pas mus tokių asmenybių nebūtų, bet to
dėl, kad jos arba yra paliktos už grupių ribų, 
arba net tose pačiose grupėse jos stovi nuoša
liai, o į atsakingiausią darbą siunčiami nepa
ruošti, neprityrę arba dėl savo būdo netinkami 
politiniam darbui darbininkai, kurie nesugeba 
kurti, analizuoti ir santykiauti su kitais ir daž
nai, net be blogos valios, sugriauna ir gerus 
sumanymus ir tarpusavio santykius. Gaila, 
kad mūsų politikų tarpe dar yra per daug ne
pasitikėjimo vienų kitais, per daug ambicijos ir 
užsispyrimo, o kai kada ir per daug savų siaurų 
reikaliukų, kenkiančių svarbiausiam ir didžiau
siam reikalui — visos tautos vadavimui. Kai 
kada kalta ir mūsų spauda, kada ji leidžia at
skiriems autoriams nukrypti nuo tiesos ar net 
be pagrindo šmeižti kitus, arba kada ji dėl vie
nos ar kitos priežasties išneša į viešumą viską, 
kas reikia ir ko nereikia, net ko negalima rašyti.

— Kas, Jūsų nuomone, šiuo metu yra aktua

liausia ir pirmiausia darytina kovoje už Lietu
vos laisvę?

— Populiarinti lietuvių tautai padarytą 
skriaudą ir reikalauti grąžinti Lietuvai nepri
klausomybę. Sujungti visus laisvajame pasau
lyje esančius lietuvius ir visas patriotines mū
sų organizacijas į vieną bendrą, vieningą ir ak
tingą frontą savo Tėvynei gelbėti. Gana tų ne
sibaigiančių ginčų tarp VLIKo ir diplomatų 
bei jų šefo. Juk ir vieni ir kiti siekia to paties 
Lietuvai, ir vieni ir kiti yra tam reikalingi ir 
naudingi, kiekvienas savo darbo ir pareigų ri
bose. Tad gana ginčų, gana užsispyrimo, gana 
begalinių derybų be jokių teigiamų rezultatų. 
Lietuvių masė išeivijoje, o tuo labiau vergijoje 
kenčianti mūsų tauta, negali suprasti, kaip 
tautos nelaimių, kančių ir aukų akivaizdoje 
Lietuvai vaduoti numatyti mūsų politiniai veiks
niai per eilę metų negali surasti bendros kal
bos, vienybės ir vieningo darbo. Vienybė yra 
būtina, ir ji turi būti pasiekta. Kankinama, 
spaudžiama, niekinama, tremiama, rusinama, 
bedievinama ir bolševizmo pavergta tauta oku
puotoje Lietuvoje yra vieninga, o tuo tarpu 
žymieji jos sūnus, į kuriuos yra ištiestos iškan
kintos tautos rankos, nukreiptos ašarų išvargin
tos ir maldaujančios akys, ir sudėta visa tautos 
viltis, turėdami laisvą, šiltą ir sotų gyvenimą 
laisvajame pasaulyje, negali rasti bendros ir 
vieningos kalbos savo motinai tautai gelbėti ar
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Gen. St. Raštikis savo šeimos narių ir artimųjų tarpe Lietuvos nepriklausomybės lai
kais. Iš kairės dešinėn: gen. St. Raštikis, jo žmona E. Raštikienė, dukra Meilutė, antroji 
dukrelė Laimutė, gen. S. Raštikio sesuo Adelė ir jo tėvas B. Raštikis. Dukterys ir artimieji 
bolševiky išvežti į Sibirą. Gen. St. Raštikis su žmona šiuo metu gyvena Santa Monica, Cal.

General St. Raštikis, Santa Monica, Calif., former Commander-in-Chief of Lithuanian 
Army in pre-war Lithuania, with his family members in 1939. Left to right: Gen. St. 
Raštikis, his wife Elena, their daughters - Meilutė and Laimutė, general's sister Adelė 
and his father B. Raštikis. In 1941 when Gen. St. Raštikis was hiding from Bolsheviks, 
and his wife imprisoned, the Communists arrested their three daughters and deported 
to Siberia. In 1949 Gen. St. Raštikis and his wife came to the U.S. (See interview with 
Gen. St. Raštikis on Page 5).

bent jai padėti. Neturėdami jokių 
kitų stipresnių priemonių, nors mo
rališkai apeliuokime ir veikime į 
savo politinių vadų patriotinę sąži
nę, kad vardan kenčiančios Lietu
vos pagaliau būtų pasiekta vienybė, 
ir prasidėtų darnus visų mūsų dar
bas savo Tautai ir Tėvynei.

— Jums teko liudyti Kersteno ko
mitetui. Kaip vertinate jo darbus, 
kokia jo reikšmė kovoj už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą?

— Tai yra labai svarbus ir reikš
mingas įnašas byloje už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. JAV- 
bių Kongreso komiteto surinkta me
džiaga ateityje gali suvaidinti le
miamą rolę Lietuvos byloje. Pagar
bą Amerikos Lietuvių Tarybai, tiek 
daug prisidėjusiai prie šio darbo 
įgyvendinimo ir paties reikalo iš
kėlimo. Didelė padėka JAV Kon
gresui, jo komitetui, to komiteto 
pirmininkui kongresmanui Charles 
J. Kersten ir visiems komiteto na
riams už atliktą istorinį darbą. Mes 
tikime, kad ir naujasis Kongresas 
tęs jau pradėtą darbą, nes abiejuose 
Kogreso rūmuose Lietuva turi daug 
nuoširdžių užtarėjų ir gynėjų.

— Šiuo metu lietuvių spaudoje vėl 
spausdinamas buv. prez. A. Smeto
nos aprašymas paskutinių Lietuvos 
laisvės dienų bei jo pabėgimo Į už
sienį. Buv. prez. A. Smetona pri
meta Jums pasisakymą sutikti su 
bolševikų ultimatumu. Ką Jūs tuo 
klausimu galėtumėt pasakyti?

— Jau ne pirmą kartą mūsų spau
doje perspausdinami buv. respubli
kos prezidento A. Smetonos atsimi
nimai apie 1940 m. birželio m. įvy
kius Lietuvoje. Tuose atsiminimuo
se buvęs Prezidentas teisina save 

ir daro daug priekaištų jo paties 
pasirinktiems buv. ministeriui pir
mininkui A. Merkiui, buv. kariuo
menės vadui gen. V. Vitkauskui ir 
kitiems buvusiems ministeriams, 
daromi priekaištai ir man. Atsimini
mus perskaičius, gaunasi įspūdis, 
kad pats Prezidentas buvęs visai 
bejėgis, ir už viską buvę kalti tik 
kiti — ministerial, kariuomenės va
das ir aš. Teko ir man dalyvauti to 
istorinio posėdžio pabaigoje. Paty
ręs, kad mūsų kariuomenė jos va
dovybės, ypatingai tuo metu buvu
sio kariuomenės vado gen. Vitkaus
ko, visai nebuvo paruošta reaguoti 
ir net neįspėta (tokiam pasiruoši
mui daug laiko nereikėjo), ir kad 
organizuotas ginkluotas pasiprieši
nimas tuo metu buvo jau pavėluo
tas ir neįmanomas ir būtų susilau
kęs tik daug nepateisinamų kruvi
nų aukų, aš to posėdžio pabaigoje 
buvau pasisakęs prieš tokį pasiprie
šinimą. Bet mano pasisakymas buvo 
visai ne toks, kaip aprašo A. Sme
tona. Aš gerbiu šviesų a.a. A. Sme
tonos atminimą, nes manau, kaip 
ir anksčiau esu manęs, kad A. Sme-

w> >

Solistės P. Bičkiene, E. Chicago, Ind., ir 
S. Daugėlienė, Manchester, N. H., atlieka 
meninę programą BALFo dešimtmečio mi
nėjime spalio 17 d. Webster halėje, New 
York, N. Y.

Soloists P. Bičkienė, E. Chicago, Ind., 
and S. Daugėliene, Manchester, N. H., giv
ing musical program at 10th anniversary 
of BALF, Oct. 17, Webster Hall, New 
York, N. Y. V. Maželio foto 

tona yra buvęs didelis mūsų tautos 
vyras ir patriotas. Tačiau turiu pa
sakyti, kad savo trumpuose atsimi
nimuose A. Smetona kai kuriose 
vietose yra netikslus ir šališkas. 
Visus anų laikų įvykius aš esu smul
kiai aprašęs savo atsiminimuose, 
kurių prisirinktų pora tomų. Gal 
kada nors pavyks man atiduoti juos 
mūsų skaitančiai visuomenei. Ta
da paaiškės daug įdomių dalykų 
ir iki šiol neskelbtų įvykių iš mūsų 
netolimos praeties.

— Ar laikote, kad tremtinių nu
tautėjimas ir prisirišimas prie kraš
tų, kuriuose jie yra įsikūrę, yra 
aliarmuojantis? Jei taip, kiek tai 
gali atsiliepti atsikuriančiai nepri
klausomai Lietuvai?

— Ne, nemanau. Ne visi, bet daug 
mūsų spaudoje pasirodančiti straips
nių apie tremtinių nutautėjimą yra 
perdėti. Aišku, kad nutautėjimas 
yra smerktinas, tačiau tas reiškinys 
mūsų tarpe nėra pasiekęs tokio 
laipsnio, kad dėl jo reikėtų kelti 
’’aliarmą”. Greta vieno kito pasly
dimo ar susvyravimo bei susilpnėji
mo ir kitų neigiamų reiškinių tau
tinio atsparumo srity, turime daug 
ir labai gražių ir pasigėrėjimą ke
liančių reiškinių. O jei kas ir yra 

linkęs nutautėti, ar net jau yra pa. 
daręs ir pažangą nutautėjimo srity 
tai del tokių ’’šiaudadūšių” nėra ko 
jaudintis, tokių žmonių nereikia per 
daug vertinti ir gailėtis, nes iš to 
kių ir išeivijoje ir savo krašte ne
gali būti daug naudos nei savo tau
tai nei valstybei. Vienas tautiniai 
susipratęs ir tvirtas savo pažiūrose 
lietuvis, kaip praeity, taip dabar ir 
ateity, buvo, yra ir bus daugiau 
vertas ir naudingesnis Lietuvai, ne
gu kelios dešimtys šiaudinių patrio
tų. Reikia kovoti su nutautėjimu, 
kad jis nepasiektų aliarmuojančios 
ribos, bet į mažas nutautėjimo 
nuotrupas nevertėtų kreipti per 
daug dėmesio, nes tokių nuotrupa 
visada buvo ir bus, ir toks proce
sas tik padeda atskirti pelus nuo 
grūdų.

— Ką šiuo metu veikiate bei pla
nuojate?

— Ieškau darbo. Norėtųsi gauti 
ką nors lengvesnio. Jei pavyks - 
gerai, jei ne — imsiu tokį, kokį gau
siu, juk man tai ne naujiena. Tuo 
tarpu su žmona gyvename Santa 
Monica, Ramiojo vandenyno pa
krantėje, lietuviškoje ’’Palangoje" 
(taip čia oficialiai pavadinta Br. 
Starkienes vila).
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eilėje išBALFo dešimtmečio minėjimo spalio 17 d. Webster Hall salėje, New York, N. Y., mieste, da<yviy dalis. Pirmoje 
prel. I. Kelmelis, kun. dr. St. Valiušaitis, J. Ginkus, Stašinskienė ir vicekons. V. Stašinskas. Trečioje eilėje, dešinėje, matosi J.

' •> —x:_:—=t tho 10th anniversary celebration of the founding of BALF, Webster Hall, New York, N. Y.,
BALFo dešimtmečio minėjimo spalio 17 d. Webster 
i. \_.i. dr. St. Valiušaitis, '

Some of the participants at the 10th anniversary

kairės dešinėn 
Valaitis.
Oct. 17.

sėdi: BALFo pirm. kan. dr. J. B. Končius,

V. Maželio foto

AW

AMERIKOS LIETUVIAI LIETUVOS LAISVĖS KOVOJE
DR. J. J- BIELSKIS, Los Angeles, Calif.

(Tęsinys iš lapkričio mėn. numerio)
Lietuvoje 1916 metais.

Tuo laiku, kai aš su kun. dr. V. 
Bartuška buvojau Lietuvoje, kaip 
Amerikos Lietuvių Tautos Tarybos 
delegatai, Lietuvą valde vokiečių 
karinė vyriausybė. Buvo sudaryta 
taip vadinama ir civilinė vyriausy
bė, kuriai vadovavo kunigaikštis 
Izenburgas. Jo žinioje buvo Kauno 
ir Kuršo rajonai, gi grafas Jorkas 
valdė Vilniaus ir Suvalkų rajonus. 
Kauno miesto viršininku buvo 
Busch, o Vilniaus miesto - Pohl. 
Kaunui tvarkyti dar buvo sudaryta 
taryba iš vietos gyventojų. Ton ta- 
rybon, apart žydų ir lenkų, įėjo ke
letas lietuvių: Pikčilingis, Daugir
das, Banaitis ir dar vienas ar du 
kiti lietuviai.

Kunigaikštis Izenburgas pasirodė 
esąs lenkų simpatikas. Jisai atgabe
no Lietuvon daug apvokietėjusiu 
lenkų iš Poznanės ir padare juos 
įvairiais valdininkais. Vietos lenkai 
ir sulenkėję miesčionys tuo pasi
naudojo ir stengės įrodyti vokie
čiams, kad jie sudaro Kauno mies- 
to gyventojų daugumą. Bet dėka 
mūsiškių gaivumui, ypač prel. Dam
brausko, Banaičio ir kitų pastan
goms, lenkų ir lenkininkų laimėji
mai buvo tik laikini. Matomai vo
kiečiai su laiku suprato, jog lie
tuviai, o ne lenkai vyravo Lietuvo
je^ Neatlaidžiai mūsiškiams bel- 
džiant ir reikalaujant, pagaliau da-

vė leidimą Banaičiui leisti dienraš
tį ’’Kauno žinias”. Kiek vėliau, eko
nominiais sumetimais laikraštis ėjo 
rečiau. Dar vėliau teko visai su
stabdyti, kuomet okupantų adminis
tracija perkėlė Kaunan lietuvių kal
ba, bet vokiečių dvasioje Tilžėje 
ėjusį laikraštį ’’Dabartis”.
Lenkininku doros bankrotas.

Lenkų ir lenkininkų psichologiją 
buvo sunku suprasti, lygiai kaip ir 
dabartinių ’’mūsiškių” komunistų- 
bolševikų, rusams šunuodegaujan- 
čių. Patys būdami karo viesulo per
blokšti, vieton ieškodami bendrom 
jėgom su visais vietos gyventojais 
apsaugos, nešvariai politikavo. Tą 
darė jų pasauliečiai, ir jų dvasiš
kiai neatsiliko, visomis aplinkybė-

BALFo dešimtmečio minėjimo spalio 17 
d. Webster halėje, New York, N. Y., pro
gramos dalyviai ir minėjimo rengimo ko
miteto nariai; iš kairės dešinėn: akt. V. 
Žukauskas, dr. A. Skėrys, smuikininkas I. 
Vasiliūnas, J. Ginkus, sol. P. Bičkienė, A. 
Reventas, BALFo pirm. kan. dr. J. B. Kon
čius, J. Janulevičienė, sol. S. Daugėlienė, 
kun. dr. S. Va.iušaitis, pianistas A. Mro- 
zinskas.Anniversary committee members and 
participants in program given to celebrate 
the 10th anniversary of BALF, Webster 
Hall, New York, N. Y„ Oct. 17.

V. Maželio foto

mis pasinaudodami. Pavyzdžiui, prie 
Kauno Katedros buvęs kun. Pace- 
vičius susisiekė su Varšuvos arki
vyskupu ir gavo ’’įgaliojimą”, neva 
per Romą, valdyti žemaičiu vysku
piją. Tuo tarpu valdytoju buvo kun. 
Stakauskas, kurį buvo paskyręs 
vysk. Karevičius, prieš pasitraukda
mas į rytus nuo artėjančio karo

fronto. Kun. Pacevičiui pasiskelbus 
vyskupijos valdytoju, vietos lenki
ninkai dar labiau sujudo ir net 
riaušes bažnyčioje pradėjo kelti, 
lietuvių kalbą ir žmones lauk varyti. 
Suprantama, tam galą padarė at
vykęs iš Panevėžio kun. Stakaus
kas, pareikšdamas, jog kun. Pace- 

(Perkelta į 11 psl.)



ATGAILOS PSALMĖS
J. TININIS, Los Angeles, Calif.Paryžiuje, netoli Senos upės, gyveno toks monsieur, kuris savo namuose nepakentė jokiu daiktų, susijusių su religija. Todėl jo žmona, labai dievota moteris, turėjo slėpti nuo jo net savo maldaknygę, bijodama, kad ši neatsirastų židinio liepsnose ar kaip kitaip nebūtų sunaikinta, nes iš patyrimo žinojo, kad tokio likimo susilaukė nevienas jos rožančius, nekalbant jau apie įvairius švęstus kryželius, me- dalikėlius ir kitokias sakramentalijas, šventvagiškai jo rankų išniekintas. Maža to: užtikęs savo dukters kambarėly kokį nors religinį paveikslėlį, slapta motinos dovanotų, bematant jį sudraskydavo, sakydamas, kad mergaitei, jau lankančiai pradžios mokyklų, nebedera šiais laikais užsiiminėti prietarais. Jis net draudė savo dukteriai vaikščioti į bažnyčių. Tačiau mergaitė rasdavo progų užeiti į Dievo namus. Ji užsukdavo į juos, grįždama iš mokyklos, ir nuoširdžiai pasimelsda- vo prie Mergelės Marijos altoriaus už save, kad nepasiliktų tame pačiame skyriuje antriesiems metams, ir už savo tėvų, kad jis nebesijuoktų iš šventų dalykų.Vienų dienų, eidama iš mokyklos, atsitiktinai ji pateko į tokių gatvę, kurioje buvo senienų krautuvė. Mergaitė sustojo ir susidomėjusi žiūrėjo į šios krautuvės prekylangį, kuriame buvo išstatyta daug keistų dalykų, dabar jau išėjusių iš mados. Ypač jai krito į akis kristalinė vaza, kuri nepadarytų gėdos dar ir šiandien, pastatyta ant gražiausio stalo, dvi sidabrinės žvakidės, kokių mūsų laikais dar galima užtikti senose kaimų bažnytėlėse Vakarų Prancūzijoje, šešios netikro aukso taurės, kurių sieneles jau seniai bevilgė Provanso vynas ar belytėje lūpos, ir didoka bronzinė angelo su trimitu stovylėlė, kurių menininkas, matyt, buvo daręs pagautas dieviško įkvėpimo, nes ji atrodė tokio dailaus išdirbimo, kad mergaitė ilgų laikų negalėjo atitraukti nuo jos savo akių.Iš pražingsniuojančių gatve žmonių retas kuris tesustodavo ties senienų krautuve žvilgterėti į šiuos praėjusių laikų ir kartų daiktus. Tačiau mergaitė vis stovėjo ties prekylangiu, tarsi prirakinta prie žemės, ir smalsiai stebėjo iki šiol jai nematytus daiktus, iš kurių tačiau tik vienas be galo jai patiko. Pagaliau ji išdrįso įeiti į krautuvę ir nedrųsiu balsu paklausė:— Norėčiau sužinoti, kiek kainuoja tas angelas prekylangy?— šeši šimtai frankų, — atsakė krautuvininkas, žvelgdamas į skurdžiai apsirengusių mergaitę su knygų ryšuliu pažastyje ir netikėdamas, kad ji pajėgs nupirkti angelų.— Ar negalėtumėte išimti man angelų iš prekylangio? Aš norėčiau jį pamatyti iš arčiau, — tarė mergaitė, kiek pagalvojusi.Krautvininkas nenoromis išėmė angelų iš prekylangio ir pastatė jį ant savo parduodamojo stalo prieš mergaitę, kuri tuojau švelniai perbraukė pirštais angelo sparnus, atsargiai palietė jo trimitų ir atidžiai apčiupinėjo visų stovylėlę. Pagaliau ji stipriai suėmė delnais angelų ir iškėlė aukštyn į orų ties savo galva, tarsi norėdama įsivaizduoti, kaip jis atrodytų skrisdamas. Paskui ji vėl padėjo stovylėlę ant stalo ir šypsodamasi tarė;— Ačiū, monsieur. Aš jį nupirksiu. bet tik ne šiandien. Niekam

§

kitam neparduokit.Sugrįžus namo, ji tuojau pasipasakojo motinai savo norų nusipirkti angelų.— Aš negaliu išprašyti iš tėvo pinigų nupirkti tau knygoms susidėti portfelį, kai eini į mokyklų, o čia dabar pirkiosi angelus, — atsakė motina.— Bet, mama, koks jis gražus, tas angelas. Jei tu jį pamatytum, tikrai nupirktum. Tik šeši šimtai frankų.— Negaliu, vaikeli, ne. Be to juk tu žinai, kad tėvas nemėgsta namuose šventų daiktų.Nepatenkinta mergaitė nuėjo į savo kambarėlį ir pravirko. Ji taip norėjo turėti angelų! O angelas, tarsi gyvas, stovėjo mergaitės vaizduotėje visų likusių dienos dalį, kol vakare ji atsigulė ir užmigo saldžiu vaikystės miegu.Sekančių dienų, grįždama iš mokyklos, ji susirado gatvę su senienų krautuve ir ilgai stovėjo ties jos prekylangiu, negalėdama atsigrožėti angelu. Ir taip ji kasdien pasirodydavo prie senienų krautuvės, norėdama įsitikinti, ar dar ten tebėra angelas. Pasitraukusi nuo prekylangio ir pradėjusi eiti gatve, ji dar ilgai, iki pat namų, tarsi girdėdavo savo ausyse malonų angelo trimito balsų, kuris lyg šaukė jų grįžti atgal ir dar valandėlę pabūti su juo, su angelu.Taip ji lankė angelų beveik pusę metų. Praėjus šiam laikui, ji įžengė į krautuvę švitinčiu iš džiaugsmo veidu ir tarė:— Monsieur, išimkit iš prekylangio angelų. Aš jį perku. Nuo šiandien jis bus mano.Krautuvininkas abejingu veidu išėmė angelų iš prekylangio ir pastatė jį ant stalo ties mergaite, kaip ir prieš pusmetį. Mergaitė tuojau išsitraukė iš kišenės gniūžtę banknotų ir išskleidė juos ties angelo kojomis. Nustebintas krautuvininkas atidžiai juos suskaitė: buvo lygiai šeši šimtai frankų.Mergaitė pasiėmė gražiai įsuptų į mėlynų popierį angelų ir, nesitverdama džiaugsmu, išėjo iš krautuvės. Stovėdamas tarpdury, krautuvininkas ilgai jų sekė nustebusiomis akimis, kol ji pagaliau dingo tarp gausių gatvės praeivių.Namie ji greit išvyniojo iš po- pierio atsineštų angelų ir pastatė jį ant stalo savo kambarėly, kuriame jis dabar atrodė daug gražiau negu krautuvės lange, nors jis ten ir stovėjo tarp sidabrinių žvakidžių, netikro aukso taurių ir šalia žvilgančios kristalinės vazos. Mergaitė, valandėlę pasigėrėjusi angelu iš arti, staiga pasitraukė į savo kambario kampų ir, susižavėjusi, iš ten stebėjo savo pirkinį. Angelas dabar atrodė jai kaip tikras angelas: tik trūko, kad jis pajudintų sparnus, iškiltų į orų ir užtrimituotų.Mergaitei dabar kilo nenugalimas noras pasigirti savo pirkiniu motinai, kuri nebuvo pastebėjusi dukters sugrįžtant iš mokyklos. Ji paėmė angelų į rankas ir jau buvo beeinanti su juo pas motinų į virtuvę, bet staiga susilaikė, pagalvojusi, kad ji gali būti paklausta, iš kur gavusi pinigų nusipirkti angelui. Taip ji valandėlę stovėjo ir svarstė, kairiųja ranka prispaudusi angelų prie krūtinės. Paskui ji padėjo savo pirkinį vėl ant stalo ir ėmė žiūrinėti iš mokyklos bibliotekos pasiskolintų Anderseno pasakų knygų. Tačiau vos tik pradėjus skaityti kurios nors pasakos pirmų- sias eilutes, nejučiomis jos žvilgsnis nukrypdavo į angelų: taip jai buvo sunku susikaupti!Pagaliau ji atsiminė, kad dar nevalgiusi pietų, ir nuskubėjo į virtu

vę. Tėvas dar nebuvo grįžęs iš darbo, ir ji pietavo virtuvėje tik su motina. Valgydama ji tylėjo ir kažkaip keistai šypsojosi. Anksčiau ji niekad taip nesielgė. Papietavusi ji dar delsė virtuvėje, neapsispręsda- ma, sakyti ar nesakyti, kad ji turi angelų. Galop ji nutarė nesakyti ir jau ėjo iš virtuvės. Tačiau keista vidinė jėga jų sulaikė tarpdury. Staiga ji atsisuko ir tarė:— Mama, jei turėtum pinigų, ar nupirktum man angelų, apie kurį kadaise esu tau kalbėjusi?— Aišku, nupirkčiau: tik visa bėda, kad nėra pinigo.— Mama, ar negalėtum ateiti į mano kambarėlį?— Kodėl? — nustebo motina.— Taip sau, — atsakė duktė ir žaibo greitumu spruko iš virtuvės.Susidomėjusi motina tuojau nuskubėjo iš paskos į dukters kambarį.— O Viešpatie! Angelas! Tai kas tau jį nupirko?— Niekas. Aš pati jį nusipirkau, — atsakė mergaitė, ant kurios veido žaidė pasididžiavimo šypsena.— Kaip tu galėjai nusipirkti, neturėdama piningų?— Aš jų turėjau, mama. Aš nusipirkau angelų už savo sutaupytus pinigus.— Kaip tai? Juk tu neturėjai jokių santaupų.— Mama, tu man kasdien duodavai po keturis frankus užkan- džiams mokykloje. Aš jų neišleisdavau, bet sutaupydavau.— Viešpatie! Tai tu būdavai visų dienų nevalgiusi mokykloje?— Aš nenorėdavau, mama. Aš tik pagalvodavau apie angelų senienų krautuvės lange ir nebenorėdavau jokių užkandžių.Motina liovėsi klausinėjusi dukterį ir stovėjo vidury jos kambario, lyg stabo ištikta. Tada mergaitė nutraukė stojusių tylų klausimu:— Mama, ar tau patinka mano angelas?— Jis tikrai labai gražus, dukrele, — atsakė motina ir, šluostydama ašaras, skubiai išėjo iš kambario.— Ko ji verkia? — negalėjo suprasti mergaitė.Sekantį rytų mergaitė pabudo anksti ir ėmė svarstyti: neštis angelų į mokyklų parodyti vaikams ar nesinešti. Pagaliau ji nusprendė, kad geriau nesinešti, nes vaikai dar gali jį atimti iš jos ar nulaužti jam sparnus iš pavydo.Išeidama į mokyklų, mergaitė įdėjo angelų į spintelę prie savo lovos ir užrakino, šio atsargumo ji ėmėsi dėl tėvo, kuris baisiai nemėgo šventų daiktų. Taip ji darė kasryt. Atėjusi iš mokyklos, ji pirmiausia puldavo į savo kambarėlį žiūrėti, ar tebėra spintelėje angelas. Ji išimdavo jį iš spintelės ir dėdama ant stalo sakydavo:— Mielas angelėli, aš tavęs išsiilgau, nematydama tavęs nuo pat ryto.Vienų rytų mergaitė pavėlavo atsikelti, nes nakčia buvo_ sustojęs žadintuvas, ir todėl turėjo labai skubėti į mokyklų. Vos prieš suskambant varpeliui, ji tepasiekė mokyklų. Prasidėjus pamokai, ji staiga atsiminė užmiršusi per skubėjimų įdėti angelų į spintelę. Staiga ji atsistojo ir pasiprašė išleidžiama namo, bet mokytoja griežtai atsisakė tai padaryti.Pasibaigus pamokoms, ji beveik lėkte parlėkė namo ir uždususi puolė į savo kambarėlį. Angelo ant stalo nebebbuvo. Galvodama, kad gal motina jį kur paslėpė, kad nepamatytų tėvas, sušuko:— Mama, kur mano angelas?— Nežinau, dukrele. Aš pati bu

vau nustebinta, radusi tavo spinte'e nerakintų ir be angelo, kai nuėjau sutvarkyti_ tavo kambario ir lovosMergaite ėmė graudžiu balsu verkti. Motina jų ramino, sakyda ma: Neraudok, dukryte: angelas atsiras. Mes paklausime tėvų, kai pareis iš darbo vakare.Sugrįžus tėvui, mergaitė puolė prie jo, klausdama:— Tėveli, ar nematei, kur dingo mano angelas iš mano kambarėlio’— Angelas? Ar tu turėjai kokį angelų?- Aš nieko nežinau.Duktė apsisuko ir nuskubėjo į savo kambarėlį, kur ji gailiai ašarojo iki pat vidurnakčio. Tuo tarpu motina šoko barti savo vyrų:— Netikėli! Aš žinau, kad tu čia kaltas. Atiduok mergaitei angeluiVyras, žmonai barantis, tylėjo. Pagaliau, išklausęs žmonos pasakojimo, kaip mergaitė buvo įsigijusi angelų, beveik sujaudintu balsu atsake:— Jei dingo jos angelas, matyt, į mūsų namus buvo atsilankęs vagis.— Tu esi vagis ir ne betkoks, o šventvagis, — šaukė žmona.Vyras nebeatlaikė šio kaltinimo ir skubiai išsinešdino į kitų kambarį.Sekantį rytų, auštant, žmona atsikėlė ir darbavosi virtuvėje, kaip ir visuomet. Artėjant septintai valandai, ji išgirdo zirziant žadintuvų dukters kambary. Tai reiškė, kad mergaitė netrukus atsikels ir ateis pusryčio į virtuvę. Bet praėjo nemaža laiko, ir mergaitė nesirodė. Tada motina nuėjo į jos kambarėlį žiūrėti, kodėl ji dar neatsikėlė. Kokią jai buvo staigmena, kai dukters lovų rado tuščių.— Tėvai, duktė dingo, — ėmė šaukti susijaudinusi žmona.Bematant į dukters kambarėlį atlėkė ir tėvas, trindamas užmiegotas akis ir basas. Apžvelgęs lovų, jis pakišo rankų po antklode ištirti, ar ši dar šilta. Taip, dukters išeita neseniai, nes patalai dar buvo šilti.Vyras ir žmona, susijaudinę, stovėjo dukters kambarėly ir valandėlę žiūrėjo į tuščių lovų. Pagaliau vyras tarė:— Ji, matyt, norėjo mus išgųzdin- ti, supykusi, kad dingo angelas.Abu tėvai, nepaprastai susirūpinę, išskubėjo į miestų jieškoti dukters. Bet argi tokiame mieste, kaip Paryžius, galima surasti į gatvę iš- sklydusi žmogų? Slinko laikas, ir jie niekur neužėjo dukters dingimo pėdsakų. Iš mokyklos pranešė, kad mergaitė šiandien nepasirodžius! pamokose, kai ten buvo pasiteirauta telefonu. Pagaliau apie įvykį buvo painformuota ir policija.Praėjus kelioms valandoms, motina grįžo namo apyverksnė. Tėvas dar pasiliko mieste, norėdamas iki vakaro išžvalgyti tuos miesto parkus ir aikštes, kuriuose mergaite kadaise buvo su juo vaikščiojusi.Sugrįžusi namo dideliame sielvarte, motina staiga išvydo virtuvėje savo dukterį, išbadėjusiai valgančią sumuštinius. Prieš jų ant stalo sto- | vėjo tas pats angelas, kuris vaka buvo netikėtai pradingęs. Užuot barusi dukterį, kad ji tiek išgąsčio ir rūpesčio sukėlė, pirmiausia paklau S6 I— Kur tu jį suradai, tų savo an- gėla ?— Upėje, Senos upėje, — atsake mergaitė, vos neužspringdama U niu.— Tai kas jį ten įmetė?— Įmetė. Buvo žmogus, Kun® įmetė, — atsakė mergaitė, varzy masi. .. .. .u,— Ir kaip tu žinojai, kur Jieskot • — Mergaitė į šį klausimų neatsa



Poetas Stasys Santvaras, Boston, Mass., su žmona Ale ir sūnumi Algimantu.
Poet Stasys Santvaras, wife Alė and son Algimantas. - Boston, Mass.

D. Cibo foto

UPĖ

Rami ir tyli mano upė
Į tolį tolimą vingiuoja tarp kalnų-----
Tiek daug, tiek daug ja nuplaukė 
Žalių ir žydinčių dienų . . .

O tarpe klevų Rūsteikoniai
Sutinka vėl atbėgančius vaikus — —
Ir aš prisimenu, kaip mano laimės vasarą, 
It vėliavą, sudraskė viesulas klaikus . . .

Rami ir tyli mano upė
Ir vėl apvers daug valčių ir luotų . . .
Gelmė, kurion įžvelgt nemokam —

Atsiima daug perlų pažertų, 
Ir vėl kitų žvejų laivus atplukdo
Prie obelim ir kriaušėm kvepiančių krantų . . .

DAR IR DABAR

Dar ir dabar girdžiu našlaičių raudą, 
Dar ir dabar žmogaus širdis — akmuo — 
Bet aš mačiau, kaip Motina Tave aprauda, 
Ir aukso lapais man užsidega ruduo.

Dar ir dabar nebėgam mes nuo melo, 
Dar ir dabar nėr džiaugsmo mūs širdy-----
Bet aš pažįstu Nusidėjėlę Magdalo, 
Regiu, kaip laisvėn Tu per minią ją vedi.

Dar ir dabar aušra per kraują brenda, 
Dar ir dabar tokia klaiki naktis-----
Bet girdim, vėl pavasaris padangėm skrenda — 
Ir mūsų stogus vėl užlieja pilnatis.

Dar ir dabar matau aš rūstų Kainą, 
Dar ir dabar jo rankose mirtis-----
Į amžių gelmę nužudyti broliai eina, 
Kaip voras tinklą pina mums sunki lemtis.

Dar ir dabar mes, vargšai ir užguiti, 
Širdy žvėries negalim nugalėt, — 
Karalius davė mums bekraštę buitį, 
Tik mes jos neišmokom pažinti ir mylėt.

TERCINOS
Bernardui B.

Kaip rasim kelią mes per tamsią girią, 
Kaip rankoj išlaikysim tą mažytę žvakę, 
Kai vėtra sutemas per dangų iria? . . .

Aušra atlėks, aušra kaip meilės deivė lekia, 
Tik ar giedos jausmai sunykę ir nupilkę, 
Ar praregės Žmogaus vaikai apakę? . . .

Giedros krantų mes jieškom pasiilgę, 
Bet pasitinkant girioj liūtą ir panterą, 
Žmogaus širdy mes regim piktą vilkę . . .

kė. Ji tylėjo ir šypsodamasi valgė 
sumuštinį. Tada motina uždėjo ran- 

ant jos peties ir, žiūrėdama tie
siai i jos akis, tarė;

— Dukryte, papasakok man visa 
atvirai, kaip tavo angelėlis atsidūrė 
Senoje ir kaip tu jį ten suradai?

Mergaitė nurijo paskutinį sumuš
tinio kąsnį, pasitaisė kėdėje ir pra
dėjo:

— Praėjusią naktį aš sapnavau 
gražų sapną. Aš sapnavau, kad nu
leidusi galvą sėdėjau savo kamba
rėly ir galvojau apie dingusį savo 
angelą. Man buvo baisiai liūdna, ir 

aš vos laikiausi nepravirkusi. Tuo 
metu kambarėlis staiga lyg ir nu
švito. Aš kilstelėjau galvą ir už ke
lių žingsnių nuo savęs išvydau spin
dinčiais drabužiais moterį, kuriai 
per skruostus riedėjo gailios ašaros. 
Man tuojau dingo nusiminimas, ir 
aš nejučiomis paklausiau:

— Madame, ko jūs taip graudžiai 
verkiate?

— Kad tavo tėvelis negeras: jis 
paėmė angelą iš tavo kambarėlio ir 
numetė jį nuo Almos tilto į Seną, 
— atsakė man nenusakomo grožio 
moteriškė, iš kurios drabužių j vi

sas puses tryško be galo šviesūs 
spinduliai, nuo kurių man net akys 
raibo.

Man tada pasidarė taip linksma, 
kad aš iš to džiausgmo pabudau ir 
supratau, kad savo angelą vėl at
rasiu. Iš pradžių nesusivokiau, ar 
tai buvo sapnas ar ne sapnas, ir, pa
kėlusi nuo patalų galvą, žvalgiausi, 
kur dingo spinduliuojanti moteriškė 
su aukso karūna, ant kurios žėrėjo 
užrašas ’’Angelų Karalienė”.

Paskui nebeužmigau iki ryto. Auš
tant šokau iš lovos ir nuskubėjau 
prie Almos tilto. Pirma perėjau vie
na tilto puse, atidžiai žiūrėdama į 
vandenį, ar nepamatysiu upės dug
ne savo angelo, paskui grįžau atgal 
antrąja puse, tą patį darydama. 
Taip aš vaikščiojau beveik iki vi
durdienio, kol netikėtai išvydau sa
vo angelą, gulintį atokiai nuo tilto 
balto smėlio seklumoje. Tada nu
džiugusi nuėjau nuo tilto ir ėmiau 
šaukti pro šalį praplaukiančią val
telę, prašydama, kad ji mane paim
tų. Ji priplaukė prie kranto, ir aš 
paaiškinau, kad noriu išgelbėti nu
skandintą savo angelą, žmogus val
telėje iš pradžių juokėsi iš mano 
noro, bet paskui, matydamas, kad 
aš labai prašau, sutiko mane paimti 
į savo valtelę ir nusiirti ten, kur aš 
nurodžiau. Ir tokiu būdu, nedaug 
tesušlapusi, išgelbėjau savo angelą.

Vos tik baigus mergaitei šį pasa
kojimą, sugrįžo iš miesto tėvas. Iš

vydęs virtuvėje ant stalo angelą, 
jis tarsi suakmenėjo tarpdury. Tai 
matydama, žmona prisiartino prie 
jo ir išvedė jį už rankos į kitą kam
barį. Ji čia nupasakojo su visomis 
smulkmenomis stebuklingą dukters 
sapną ir kokiu būdu ši surado an
gelą. žmonai pasakojant, vyro vei
das ir balo, ir raudo. Paskui jis pra
vėrė virpančias lūpas ir lyg ne savu 
balsu prašneko:

— Palik mane vieną: aš noriu 
apsvarstyti, kas čia atsitiko.

žmona klusniai pasišalino. Netru
kus ji parengė virtuvėje valgį ir 
sugrįžo prie vyro kambario kviest jį 
pietums. Bet vos tik prasivėrusi du
ris, ji išvydo prie stalo klūpantį sa
vo vyrą ir nuolankiu balsu šnabž
dantį :

— Angelų Karaliene, atleisk man, 
niekšui. Tu man parodei begalinį 
gailestingumą ir sugrąžinai tikėji
mą.

Pajutęs tarpdury iš nustebimo su
stojusią žmoną, jis nukreipė j ją 
ašaromis pasruvusias akis ir sujau
dintu balsu paklausė:

— Ar neturi kokios nors malda
knygės, kurioje būtų atgailos psal
mės?

Nuo šios dienos angelas nebebuvo 
slepiamas spintelėje, o namuose at
sirado religinių paveikslų, iš kurių 
pats didžiausias ir gražiausias vaiz
davo Mergelę Mariją, apsuptą links
mų angelų.
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Viršuje - Amerikos Balso lietuviy skyriaus trys nuolatiniai bendradarbiai, iš kairės 
dešinėn: J. Blekaitis, H. Kačinskas ir A. Petrutis.

Above - Regular staff members of the Voice of America, Lithuanian Section. Left 
to right: J. Blekaitis, H. Kačinskas, and A. Petrutis. V. Maželio foto

Kairėje - Amerikos Balso lietuviy skyriaus vedėjas dr. C. R. Jurgėla. Neseniai Ameri
kos Balso būstinė perkelta iš New Yorko, N. Y., į Washingtoną, D. C. Iš ten dabar per
duodama ir lietuviškoji programa į pavergtą Lietuvą.

Left - Dr. C. R. Jurgėla, chief of the Lithuanian Section of the Voice of America. 
Recently the headquarters of the Voice of America were moved from New York to 
Washington, D.C., where the Lithuanian broadcasts now emanate from. V. Maželio foto

Amerikos Balso lietuviy skyriaus pareigūnai, prieš išvykdami iš New Yorko į Washing- 
toną, D.C., su New Yorko lietuviais veikėjais. Pirmoje eilėje iš kairės dešinėn: K. Bielinis, 
J. Audėnas, B. Darlys, V. Sidzikauskas, AB liet. sk. ved. dr. C. R. Jurgėla, Lietuvos gen. 
kons. J. Budrys, P. Labanauskas, vicekons. V. Stašinskas; antroje eilėje, dešinėje sėdi ■ 
J. Aistis ir dr. B. Nemickas; stovi - vicekons. A. Simutis, Čečėtienė, dr. M. Brakas, L. 
Dambriūnas, A. Vaičiulaitis, Pr. Vainauskas, A. Petrutis, J. Blekaitis, V. Rastenis, H. 
Kačinskas.

Officials of the Lithuanian Section of the Voice of America are pictured here with 
New York Lithuanian functionaries before departure to Washington, D.C.

V. Maželio foto
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Poetinio žurnalo "Lietuva" redakcinis kolektyvas; iš kaires dešinėn: V. Vaitiekūnas, 
vyr, red. J. Audėnas ir dr. B. Nemickas. Žurnalą leidžia Lietuvos Laisvės Komitetas New 
Yorke.

Staff of the political journal "Lietuva". Left to right: V. Vaitiekūnas, Editor-in- 
Chief J. Audėnas, and Dr. B. Nemickas. The Journal is published by the Committee 
for a Free Lithuania in New York, N. Y. V. Maželio foto

AMERIKOS LIETUVIAI..
(Atkelta iš 7 psl.) 

vičiaus pasisavintas autoritetas bu
vo neteisėtas.

Vargą, skurdą ir badą lenkininkai 
naudojo savo tikslams. Gaudami 
stambesnę piniginę paramą iš len
kiškų šaltinių, jie dalino pašalpą tik 
lenkiškai kalbantiems. Todėl, neten
ka stebėtis, kad varguolių tarpe 
’’lenkiškai kalbančių” skaičius stai
giai padidėjo.
Lengvatom pasirūpinta.

Noriu pastebėti, kad mudviem 
Kaune buvo duota pilna laisvė. Ėjo
me, kur reikėjo; matėmės, su kuo 
norėjom. Bet, patyrę sunkią kau
niečių ir visos okupuotos Lietuvos 
padėtį, mudu nutarėm daryti, kas 
galima, išgauti iš okupantų valdžios 
saviesiems nors kiek lengvatų. Ku
nigaikščiui Izenburgui nesant Kau
ne, pasimatėm su jo pavaduotoju 
Mohl. Ilgoje konferencijoje išdės
tėm jam nereikalingus varžtus ir 
gyventojų apsunkinimus. Įrodinėjo- 
me, kame lengvatos galima greit 
Padaryti ir kaip toksai aktas išeitų 
patiems valdovams naudon.

Išklausęs mudviejri Įrodinėjimų, 
Tatarė tą viską raštu paduoti. Tą 
muda padarėm. Išdėstę padėties 
Įkrovę, reikalavom: 1. Duoti lais
vesnį susisiekimą ir judėjimą Lie- 

uJOs gyventojams, 2. Įleisti iš Ame- 
, °8. siunčiamą žmonėms pašalpą,

■ Leisti Centr aliniam Lietuvių Ko
mitetui Vilniuje tiesiog priimti ir 
r„.nt' Prisiunčiamus daiktus ir pi- 
į?us (dalinti vien lietuviams), 4. 

p'.riHrianis karo belaisviams teikti 
ei*gvatu: atleisti juos nuo sunkių 
‘a leisti jiems susirašinėti su

■ '° giminėmis lietuviškai, paski-
lietuvius cenzorius; leisti 

U’’s -gauti lietuviškos spaudos,
1 Jiems dvasiškius stovyklose,

tnr'3'r^ ' Gidžiūnas, "Dirvos" redak- 
S C'eve:and, Ohio.

ciioseSlnejje .' sava'traščio "Dirva" redak- 
Ohio'ra rn'nistracijos patalpos, Cleveland,

Clou j Gaidžiūnas, Editor of Dirva, 
lMand, Ohio.
Clevoi * j O^'Ces the weekly Dirva, 

veland' Ohio. y. Valaičyio fotos 

5. Leisti Amerikos lietuvių delega
tams nevaržomai aplankyti įvairius 
Lietuvos kraštus.

Po savaitės atėjo atsakymas nuo 
maršalo Hindenburgo, nors mudvie
jų prašymas buvo adresuotas kuni
gaikščiui Izenburgui. Dar įdomiau, 
atsakymą atnešė dr. Steputatt-Ste- 
putaitis, Įsrutės dvarininkas, aukš
tas vokiečių karininkas - Rittmeis- 
ter (kavalerijos kapitonas). Nors at
sakymą atnešė raštu, bet davė tik 
pasiskaityti. Aiškinos, vykdąs aukš
tų pareigūnų įsakymą.

Tame atsakyme okupantų vyriau
sybė davė šiuos sutikimus: 1. At
siradus daugiau tinkamų lietuvių, 
mokančių vokiečių kalbą, paskirti 
juos valdininkais, 2. Leido prelatui 
Dambrauskui leisti žurnalą ’’Atei
tis”, 3. Leido belaisviams susiraši
nėti lietuviškai ir paskyrė penkius 
cenzorius, 4. Sutiko skirti belais
viams dvasiškius, susiradus tinka
mų kandidatų, 5. Leista belaisviams 
skaityti lietuviškus leidinius, bet 
tik išeinančius okupuotoje Lietuvo
je, 6. Sutiko dalinti tik lietuviams 
atsiųstus daiktus ir pinigus; taip

If
■

Julius ir Ona Bielskiai lapkričio 18 d. atšventė vedybinio gyvenimo 35 metę su
kaktį. Dr. J. Bielskis yra Lietuvos konsulas ir gyvena Los Angeles, Calif. Žiūr. jo atsimi- 
nimy tęsinį šiame numery.

Julius and Ona Bielskis celebrated their 35th wedding anniversary on Nov. 18. 
Dr. Bielskis is Lithuanian Consul in Los Angeles, Calif. (See the continuation of Dr. 
Bielskis' memoirs in this issue).

pat leido nemokamai naudotis gele
žinkeliais daiktams persiųsti, 7. At
sisakė leisti Centraliniam Komite
tui tiesiog priiminėti ir betarpiai 
prisiųstą paramą dalinti. Bet sutiko 
priimti Amerikos lietuvių delegatų 
paskirtus du dalinimo prižiūrėtojus. 
(Mudu tuoj rekomendavom Smetoną 
Vilniaus - Suvalkų rajonui, o Banai
tį — Kauno rajonui. Vokiečių vy
riausybė juos patvirtino.) 8. Leido 
Amerikos lietuvių delegatams ap

lankyti Vilnių, Naumiestį ir Vilka
viškį.

Mudu nesitenkinom leidimu lan
kyti tik trejetą Lietuvos miestų. 
Tat vėl su prašymais ėjom pas vo
kiečius. Pasiekėm kunigaikštį Izen- 
burgą su savo prašymais leisti bent 
tėviškes aplankti: man - Tytuvėnus 
Žemaitijoje, o mano draugui - Pil
viškius Suvalkijoje. Po kiek svars
tymo mūsų prašymus patenkino.

(Tęsinys sekančiame numery)
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P. Gasparaičio foto
"Lietuvių Dienų" žurnalo redakcinis kolektyvas; iš kairės dešinėn: L. Valiukas, dail. P. Puzinas, M. Stark (stovi), J. Vitėnas ir J. Kojelis.

i Staff of Lithuanian Days magazine. Left to right: L. Valiukas, Artist P. Puzinas, M. Stark (standing), J. Vitėnas, and J. Kojelis. - Los Angeles, Calif.

Ilsi.i
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‘LIETUVIŲ DIENŲ” PENKMETIS
Su šiuo, gruodžio mėn. numeriu 
“Lietuvių Dienos” užbaigia savo 
ėjimo pirmąjį penkmetį._ šia pro
ga “Lietuvių Dienos” dėkoja sa
vo skaitytojams, bendradarbiams 
ir bičiuliams už suteiktų paramų 
ir kviečia jas toliau remti ir pa
laikyti.

šios sukakties proga gauti šie 
sveikinimai:

Gerbiamieji,
Jau penkeri metai žygiuojat sve

tima žeme, bet lietuviškuoju keliu, 
pasiėmę iš tėvų žemelės arklų, kny
gų, lyrų, gaivindami pavargusiių 
lietuviškų širdį ir stiprindami be- 
silpstančias grįžimo viltis. Penkeri 
metai demonstruojat svetimam pa
sauliui mūsų kultūrų ir teisę lais
vai gyventi savoj nepriklausomoj 
žemelėj. Darbas atliktas didelis ir

laimėjimai stambūs. Linkiu dirbti 
dar su didesne sėkmė, tik ne... čia. 
Tremties pakaks. Tėvynė laukia. 
Ten plotai dideli ir darbai akimi 
neaprėpiami. Ji laukia darbininkų 
skaisčiasielių, tauriaširdžių ir nepa- 
lūžtamos jėgos bei valios. Ir Lietu
vių Dienoms tai platūs darbo barai. 
Tad namo, namo, mieli broleliai, 
Dieve, duok greičiau.

Jūsų
M. KRUPAVIČIUS, !

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Pirmininkas

Gerbiamasis,
š. m. gruodžio mėn. “Lietuvių Die

nos” mini penkerių metų sukaktį, 
ši sukaktis yra svarbi tuo, kad per 
penkerius metus, nors trumpai gy
venta, tačiau daug pergyventa, šis 
penkerių metų vaisius yra todėl ne
paprastas: šis kūdikis kopia drą
siai į antrų j į penkmetį, neprašyda
mas finansinės paramos. Jei Vys
kupas Valančius būtų gyvas, “Lietu
vių Dienas” pavadintu “Kaziu ru
builiu”.

Jis apsilanko lietuvių šeimose, ku-

rios dabar užtinkamos viso pasaulio 
dalyse. “L.D.” žurnalas yra rimtas 
ir, kaip kūdikis, gal net per rimtas. 
Tačiau jis už tai nėra kaltas, grei
čiau yra pagirtinas, nes jis tų rim
tumų paveldėjo iš savo tėvų, kurių 
pavardės surašytos kairiame laiško 
šone. (Turi galvoj redaktorius ir lei
dėjų, kurių fotografijos matyti šia
me puslapy - LD red.). Jei neklys
tu, panašių mėginimų yra buvę pra
eityje, bet jie pradingdavo kartu su 
metine prenumerata.

Tat, “LD” kūdikis tegu auga, gra
žėja ir tobulėja. Ponui J. Vitėnui,

“tėvų” komiteto pirmininkui, ir vi
siems jo bendradarbiams linkiu to
liau tų kūdikį prižiūrėti, kad jis il
gainiui atsistotų šalę “Life”.

Su geriausiais linkėjimais,

P. ŽADEIKIS, 
Lietuvos Įgaliotas Ministras

Didžiai Gerbiamoji Redakcija,
“Lietuvių Dienų” penkerių metų 

sukaktis reikšmingai liudija ne tik 
“Lietuvių Dienų” leidėjų, redakto
rių ir bendradarbių didefį ryžtų bei 
kūrybingumų, bet sykiu ir visų 
“Lietuvių Dienų” palaikytojų bei 
rėmėjų augštų lietuviškos kultūros 
reikalų supratimų.

šios malonios sukakties proga 
nuoširdžiai linkiu “Lietuvių Die
noms” taip gražiai lig šiol varomų 
lietuvių išeivijos spaudoje vagų ir 
toliau su tuo pačiu pasisekimu tęsti, 
efektyviai talkinant išeivijos lietu
vybei ugdyti ir pavergtosios Lietu
vos išlaisvinimo pastangoms stip
rinti.

Ilgiausių metui
V. SIDZIKAUSKAS, 

Lietuvos Laisvės Komiteto 
Pirmininkas

Malonūs Bičiuliai,
Per penkerius metus ’’Lietuvių 

Dienos” plačių vagų išvarė lietuvių 
kultūros puoselėjimo ir apskritai, 
lituanistikos dirvoje. Pasiekdamos 
ne tik Kalifornijos, bet viso laisvojo 
pasaulio lietuvius, juos gerai infor
mavo aktualiaisiais mūsų gyvenimo 
reikalais. Tuo pačiu jos nemažai 
prisidėjo plačiai iškelti dabartines 
lietuvių tautos kančias ir garsino 
jos troškimus bei siekimus atkovoti 
savo teises į laisvų ir nepriklauso
mų gyveninių. Sveikinu leidėjų p. 
A. Skiriu ir redakcijos personalų, 
palinkėdamas sėkmės ir toliau leis
ti šį puikų žurnalų ir į gausingo 
skait 'tojų būrio namus nešti švie
sų ir tiesų ir informuoti juos mūsų 
tautos gyvybiniais klausimais.

Jus gerbiųs,

L. ŠIMUTIS, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Pirmininkas

Didžiai Gerb. Redaktoriau,
“Lietuvių Dienos” penkerius me

tus informavo Amerikos visuomenę 
lietuvybės reikalais. Lietuvybės iš
laikymo pareigas ištikimai ir pro-

“LIETUVIŲ DIENŲ” REDAKTORIAI ATSKIROSE VIETOSE /

V. Adomavičius, Boston, Mass. A. Bajorinas, Toronto, Ont., Kanada J. Ignatonis, Chicago, III.

A. Skirtus, "Lietuvių Dienų" žurnalo leidėjas, "Lietuvių Dienų" leidyklos savininkas, 
Los Angeles, Calif.

A. Skirius, Publisher of Lithuanian Days magazine and owner of Lithuanian Days 
Publishers. - Los Angeles, Calif. P. Gasparaičio foto

duktingai atliko. Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė džiaugiasi “Lietuvių 
Dienų” mėnraščio aukštu lygiu, pa
traukliu formatu ir patriotiniu tu
riniu.

šia pirma sukaktimi sveikinda
mas “Lietuvių Dienas” linkiu joms 
stiprėti, augti ir plėstis, kad kiek
vienoj lietuvių šeimoj būtų malonus 
svetys, mokytojas ir lietuvybės

švietėjas. Jums gi, Brangus Redak
toriau, tenetrūksta įkvėpimo ir iš
tvermės šiame nedėkingame darbe.

Prašau priimti mano ir LOKo 
nuoširdžius linkėjimus ir aukštos 
pagarbos pareiškimų.

PREL. JONAS BALKONAS,
Amerikos Liet. Bendruomenės 

L. O. K. Pirmininkas

ASSISTANT EDITORS OF ‘‘LITHUANIAN DAYS”

A. Vingis, Melbourne, Australia V. Vo'ertas, Philadelphia, Pa. V. Žvirzdys, Madison, Wise.
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R. Ivaška, Boston, Mass., baigęs kolegijoje rezervo 
karininkę kursą, apdovanojamas garbės medaliu.

R. Ivaška receives honorary medal on completing 
a Reserve Officers' course at Boston College. - Bos
ton, Mass.

H. Barusevičius ir A| Žukauskas.
H. Mišliausko foto

Philadelphia, Pa., lietuviy tautiniy šokiy šokėjy grupė; pirmoje eilėje iš kairės dešinėn: D. 
Aleknaitė, H. Sarcevičiutė, D. Cepulytė, R. Ramonauskaitė, grup. vad. I. Karalienė, S. Tursky
tė, O. Šeštokaitė, E. Mager ir V. Karaliūtė; antroje eilėje - V. Ramonauskas, A. Gečauskas, B. 
Cikotas, J. Puzinas, S. Pliuškonis, K. Pliuškonis, I

A troup of Lithuanian folk dancers in Philadelphia, Pa.

Hamilton, Ont., Kanada, vysk. M. Valančiaus vardo savaitgalio lituanistinės mokyklos 
mokiniai su mokytojais ir vietos bendruomenės valdybos atstovais.

Pupils and teachers of the Bishop M. Valančius week-end school of Lithuanistics, with 
local representatives of the Lithuanian Community. - Hamilton, Ont., Can.

c<:

J. Ginkaus, Brooklyn, N. Y., 65 mėty amžiaus sukakties 
paminėjimas. Jis su žmona sėdi dešinėje, o vidury 
- pagerbimo pirm. J. Kiaune, kairėje - deklamuoja 
J. B'.ekaitis ir Biekaitienė.

A birthday party given for J. Ginkus (65) in Brook
lyn, N. Y. V. Maželio foto

o

I

Viršuje - C. Oskutis, dešinėje, Elizabeth, 
N. J., vietos Vyčiy pirm., žygiuoja su kitais 
lietuviais šv. Vardo d-jos parade.

Top: C. Oskutis (right), local head of the 
Knights of Lithuania, marches with other 
Lithuanians in a Holy Name Society parade. 
- Elizabeth, N. J.

Kairėje - Cleveland, Ohio, liet, sporto 
klubo "Žaibas" skirta pereinamoji dova
na, atitekusi 1954 mėty Amerikos motery 
penkiakovės nugalėtojai S. Walsh iš Los 
Angeles, Calif.

Left: Trophy donated by Lith. Sport 
Club "Žaibas" to the National 
champion of the Women's pentathlon, 
Miss S. Walsh of Los Angeles, Calif.

V. Valaičio foto

Sesuo Klementą su araby vaikais Casablanca mieste, 
Afrikoje. Ji jau 5 metai slaugo araby ligonius. Kilusi 
iš Telšiy - Petronėlė Bidvaitė, 1935 m. įstojusi į vie
nuolyną Prancūzijoje.

Sister Klementą, Lithuanian nun, with Arab children 
in Casablanca, Africa. She is from Telšiai, Lithuania.

A. Kasulaitis, Cleveland, Ohio, buv. at-ky moksl. centro vaid. pirm., 
dėkoja už dovaną, gautą išlydint jį į JAV kariuomenę.

A. Kasulaitis, former Ateitininkai official, expresses appreciation 
for gift on eve of entering the U.S. Army. - Cleveland, Ohio.

V. Valaičio foto

$

Wm. Senkus, Elizabeth, N. J., naujai iš
rinktas vietos lietuviy Taupymo ir Pasko
los banko kasininkas.

Wm. Senkus, Elizabeth, N. J., newly- 
elected treasurer of the Lith. Savings and 
Loan Ass'n.

P. Balčius, Philadelphia, Pa., jau tęsti 
metai vadovaująs vietos lituanistinei mo
kyklai, kalba radijo programoje.P. Balčius, Phi.adelphia, Pa., head of 
school of Lithuanistics for the last five 
years, talks over Lith. radio hour.

Viršuje - Toronto liet. Maironio vardo 
šeštad. mokykla mokslo mėty pradžioje. 
Pirmoj eilėj iš kairės dešinėn sėdi: tėvy 
kom. pirm. S. Pusvaškis, mkt. B. Mackevi
čius, kun. B. Pacevičius, mkt. E. Pusvaškie- 
nė, kons. V. Gylys, R. Juknevičiūtė, ved. - 
mkt. J. Širka, kun. kleb. P. Ažubalis, kun. 
P. Baltakys, OFM, mkt. P. Mačiulaitis ir 
mkt. J. Jankaitis.

Top: Start of school year at the Mairo
nis Saturday School in Toronto, Ont., Can.

J. Dvilaičio foto 
Kairėje - Šv. Patricko parapijos bažny

čios, Canutillo, Texas, kur klebonu yra 
lietuvis kun. J. Juodeika; bokšty projektą 
padarė liet. inž. dr. A. Kulpavičius iš To
ronto, Ont., Kanada. Bokštai pastatyti 
praėjusiais metais.

Left: Spires of St. Patrick's Church in 
Canutillo, Texas. Pastor is Lithuanian priest 
J. Juodeika. Spires are work of Lithuanian 
Architect Dr. A. Kulpavičius, of Toronto, 
Ont., Canada.

Dešinėj -,Venezuelos liet, kapelionas kun. 
A. Perkumas išlydi keturis mokinius į sa- 
leziečiy liet, gimnaziją Torino mieste, Ita
lijoje.

Right: The Rev. A. Perkumas, Lithuanian 
chaplain in Venezuela, sees off four new 
pupils to the Salesian Lithuanian school 
in Torino, Italy.
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Marija Martin V., Madrid, Ispanija, LD 
skaitytoja, lietuviškai kalbanti ispanė. Jos 
tėvas argentinietis, o motina - lietuvė. Vi
sa šeima prieš karą lankėsi Lietuvoje. Ma
rija šiuo metu yra bebaigianti gimnaziją.

Marija Martin V., Lithuanian Days read
er in Madrid, Spain. Her father is from 
Argentina and her mother is Lithuanian. 
The whole family visited Lithuania before 
the war. Marija will be graduated from 
high school soon.

KA VEIKIA SKAITYTOJAI
Kun. dr. J. Prunskis, Chicago, III., vienas 

iš "Draugo" redaktoriy, vykdamas žurna- 
listinėn kelionėn į Aziją ir Australiją, lan
kėsi LD redakcijoje. O. Zailskienė, Cicero, 
III., Skaučiy Seserijos vyr. vadovė, lanky
dama Los Angeles skautes, aplankė LD-nas. 
M. Januška, Winnipeg, Man. Kanada, vie
tos lietuviy veikėjas, atostogy metu buvo 
su žmona ir dviem sūnumis pasiekęs Los 
Angeles ir užsukęs į LD-nas. A/2c Anthony 
Mark, tarnaująs JAV karo aviacijoje Japo
nijoje, atostogavo Kalifornijoje ir vizitavo 
LD-nas. Taip pat į LD redakciją buvo už
sukę P. Lieponis iš Ontario, Calif., A. Le
vickas iš Santa Ana, Calif., ir F. K. Klem, 
važinėjąs tarnybiniais reikalais po Kalifor
nijos ir kitus steitus.

Ignas ir Veronika Budreckiai, Elizabeth, N. J., 
binio gyvenimo 25 mėty sukaktį.

Ignas and Veronica Budreckis, with daughter 
ding anniversary. - Elizabeth, N. J.

A. Eselun, Long Beach, Calif., mirė rug
pjūčio 27 d.

J. Miškinis, Dearborn, Mich., ir J. Stra- 
kauskas, Adelaide, Australija, atnaujino LD 
prenumeratą 2 metams.

A. Christie, Los Angeles, Calif., dirba 
C. F. Horan and Co. katalikišky bažnytiniy 
reikmeny prekyboje. Lankėsi redakcijoje ir 
atnaujino LD prenumeratą 2 metams ir at
nešė iškarpą iš "The Hartford Times", kur 
buvo įdėta jo brolio sūnaus R. J. Kriščio- 
kaičio nuotrauka ir trumpas aprašymas apie 
pasisekimą moksle bei gavimą J. L. Fox 
stipendijos studijoms tęsti universitete.

PARĖMę LD PINIGINE AUKA

Mrs. J. Anscott, San Mateo, Calif. - 1 
do!.; kun. M. Stepaitis, Brooklyn, N. Y. - 
5 dol.; K. Beinarauskas, Chicago, 111. - 2 
dol;; Mrs. A. Kulesus, Detroit, Mich. - 
1 dol.; K. Daunys, Coniston, Kanada - 1 
dol.; F. K. Klem, Los Angeles, Calif. - 1 dol; 
J. Ambrizas, Chicago, III. - 1 dol.; E. Ma- 
čiulaitis, New Westminster, B. C., Kanada 
- 1 dol.; B. Pivariūnienė, Chicago, III. - 2 
dol.; F. Karaliūnas, Glendale, Calif. - 1 dol.; 
A. Keturakis, Boston, Mass., - 1 dol.; S. 
Pieza-Piežaitė, Natrona, Pa. - 4 dol.

su dukra Veronika, atšventę vedy-

Veronica, celebrating 25th wed-

NAUJOS KNYGOS
Juozas Mikuckis, LYRIKOS KRAITIS, iš

leido Terra, 748 W. 33rd St., Chicago, III. 
174 psi.

Bronius Daubaras, MĖLYNA SUKNELĖ, 
apysaka. Išleido D. Daunoraitė. Spaude 
Nida, 3 Southern Row, London, W.10. 
154 psi.

Vladas Andriukaitis, AUDRA ŽEMAI
ČIUOSE. Vytauto D. laiky apysaka. Išleido 
Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N.Y. 
218 psl. Kaina 2,20 dol.

LITUANIA ILUSTRADA. Išleido Lietuvos 
pasiuntinybė Rio de Janeiro.

Prof. St. Šalkauskis, ATEITININKŲ IDEO
LOGIJA. Išleido prel. Pr. M. Juras. 334 psl. 
Kaina 3 dol.

Bakužainis, AUDROSE, eilėraščiai. Auto
riaus leidinys, 1954 m. 120 psl.

Lithuanian Catholic Youth Bulletin, No. 
3, Oct., 1954.

Parašo po nuotrauka patikslinimas
LD spalio mėn. numerio 11 psl. trečios 

nuotraukos parašas turėty būti šis: "Chica- 
gos Lietuviy Vyry Choro valdybos pirm. 
V. Radžius įteikia vysk. V. Brizgiui plokšte- 
liy albumą iškilmingos vakarienės metu."

Jonas Skinderis, Clinton, Ind., su žmona 
Jieva, dukterim Aldona Skinderyte, A. 
Penkauskiene ir jos dukrele Danute. Jis 
yra vienas iš pasižymejusiy SLA ir TMD 
veikėjy, organizatoriy, nuo Pirmojo Pasau
linio karo vedąs aštrią kovą su komunis
tais, iš raudonyjy puses yra sulaukęs daug 
puolimy; Clinton miestely buvo suorgani
zavęs lietuvišką knygyną ir kooperatyvą; 
VD universitetui Kaune 1932 metais paau
kojo 500 dol. vertės biblioteką.

Jonas Skinderis, wife Jieva, daughter 
Aldona, and A. Penkauskiene with her 
daughter Danute. Skinderis is a distin
guished functionary and organizer in the 
SLA and TMD organizations. An active 
anti-Communist since the First World War, 
he has organized a Lithuanian library and 
cooperative in Clinton. In 1932 he donated 
a library va'ued at $500 to the University 
at Kaunas, Lithuania.

SANTARVE
Jau trečius metus einantis mėne
siu s rezistencinis lietuvių visuo
menės ir kultūros žurnalas.

Redaguoja: F. Neveravičius, K. 
Drunga, prof. A. J. Greimas, B. 
Raila, inž. dr. J. Vėbra, H. Žeme
lis, dr. G. Židonytė, prof. S. Žy
mantas.

Metinė prenumerata 4,50 dol., 
atskiro numerio kaina 50 centu.

Adresas Amerikos žemyne:
SANTARVE,

78 Nash St., New Haven, COnn.
U.S.A.

Paieškojimas
Kazys Norkus, kilęs iš Telšiy miesto, pa

ieškomas pusbrolio Antano Kunicko. Žinan
tieji apie jį prašomi parašyti:

Mr. A. Kunickas
1931 W. 69th St.

Los Angeles 47, Calif.

Sandra Jean Littlefield, Brockton, Mass-, 
viena iš jaunyjy LD skaitytojy. Gimusi ' 
augusi Amerikoje, bet gerai moka lietuvis 
kai. Pavasarį, baigdama vietos lietuviy pa 
rapijos mokykla pirmąja mokine, uz ie 
viy kalbos žinojimą gavo pirmąją dovaną 
Šjuo metu lanko šv. Patricko vidurinę m 
ky.klą.

Sandra Jean Littlef ied, one of the you g 
er readers of Lithuanian Days. She vv 
born and raised in the U.S., but sPea 
fluent Lithuanian. This spring she gra 
ed at the head of the c ass in a ° 
parish school and won first prize or p 
ficiency in the Lithuanian language. 
Brockton, Mass.
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The Temporary Organizational Committee of the Lithuanian American Community with Council election commission members.
Amerikos Lietuviy Bendruomenės Laikinasis Organizacinis Komitetas su Tarybos rinkimy komisjos nariais. Sėdi iš kairės dešinėn: K. Bielinis, P. Vileišis, prel. J. Balkūnas, W. 

Chase, dr. M. Colney, A. Saulatis; antroje eilėje - J. Šlepetys, V. Vaitiekūnas, A. Trečiokas, P. Vainauskas, W. Diiis, Vilkaitis, Ošlapas, J. Makauskas, dr. B. Nemickas.
V. Maželio foto

Lithuanian American Community
By MSGR. JOHN BALKŪNAS, Maspeth, L. L, N. Y.

When we speak of a Lithuanian Community, we do not have 
in mind any individual society or club or any local organization, 
but rather all Lithuanians living in a particular country, or, on a 
global pattern, all the Lithuanians of the world. One becomes a 
member of the Lithuanian Community, without any formal adherence, 
by the mere fact of Lithuanian descent.

The Lithuanian Community is coeval with the origin of the 
Lithuanian nation itself. It will cease only when the nation itself is 
dissolved. Until now the Lithuanian Community has been a vaporous, 
unorganized entity. Its organized status was first felt in Lithuania 
itself when the nation functioned as a State. Presently when Lithua
nia is occupied by an invader and its people are being persecuted 
and destined for annihilation, of course, there can be no such 
organizational status. Although in the fatherland itself there may be 
dangers of extinction, the will to live is being kept alive by Lithua- 
uians scattered in other parts of the world. Wherefore in different 
countries throughout the world Lithuanians are uniting to forestall 
any such threatened extinction.

The first formal attempt of the organized Lithuanian Community 
to embark on a program of cultural activities took place in Western 
Germany in the national Feast of St. Casimir, March 4, 1946. This 
pattern was soon followed by Lithuanians living in France, Italy, 
England, Canada, Australia and some countries of South America.

°r four years now the Lithuanian Community has been in the 
Panning stage in the United States.

It may come as a surprise to some that after seventy-five years 
o living in the United States, the Lithuanians here still do not have 
i OrmaL organized Community. There may be no such unit specifical- 
. under such a name, but it is impossible that the essence of such 

a Omnmnity be wanting. Because we do have variegated smaller 
® UPS, to mention only a few: our parishes, schools, business and 

social organizations, local clubs and societies, etc. etc. Certainly the 
elements that make up the greater and whole Community at large!

No one will deny that we have a Lithuanian Community in the 
sense and that it has been with us for more than seventy-five years. 
It is, of course, imperfect, in that it is not firmly united; there is no 
evidence of it constituting one living body, but rather many, scattered, 
smaller bodies, sometimes acting independently. Our parishes present 
perhaps the highest degree of organization, but their influence is 
limited by their territorial boundaries. Some organizations operating 
on a national scale may boast of thousands of members, but their 
activity is confined to the scope wherefor they were established. 
Then there are the innumerable purely local groups to be found, 
where more than a handful of Lithuanians live, whose activities, not 
to speak of influence, are strictly limited to their own area. In a 
word, we lack that organic body which would bring together and 
unite every single Lithuanian into a living organism. We look in vain 
for such temporal Body embracing, speaking for, and directing all 
Lithuanians in the United States.

That we are far from our goal can be seen by glancing at sta
tistics which show how unorganized Lithuanians are in this country. 
For instance, only one half of the Lithuanian population belong to 
the 123 Lithuanian parishes existing here. Of course, a great majority 
of the other half belong to non-Lithuanian parishes, whereas a small 
minority are of no religious persuasion. But even of those formally 
enrolled in parishes or other organizations, only a minor percentage 
participate in the life and activities of their groups. Lithuanians, it 
is said, may be found in most of the States of the Union. Small 
settlements of them are to be counted in the hundreds. These people 
are rightly and naturally all prospective members of the great, one, 
whole Lithuanian Community. But they have no contact, very often, 
with their fellow-Lithuanians, are no part of the organized activity
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Amerikos Lietuviy Bendruomenės New Yorko apygardos valdyba; sėdi iš kairės de
šinėn: J. Makauskis, pirm. J. Šlepetys, K. Bielinis; stovi - V. Alksninis, P. J. Montvila, 
A. Benderius ir J. Boley. V. Maželio foto

Officers of the New York District of the Lithuanian American Community.

of the Lithuanian populace in this country. Anyone, therefore, who would be satisfied with the status, quo of our organizational life that is, anyone who is content to worry along with only our present more or less purely local parishes, societies, etc.—writes the decree that cuts off such groups from the remaining more centrally organized groups of fellow-patriots.Futhermore, such a one would be declaring that he is opposed to any united effort along national, social, cultural, or educational lines. It is an accepted principle easily comprehended that what may be impossible for a small, insignificant group may well be within the means of a larger, highly organized, more 

influential group possessing more resources and man power. That we have not succeeded in anywhere nearly perfectly organizing the work of extending relief to our stricken fellow - countrymen, is shown by the history of the United (sic) Lithuanian Relief Fund. With Lithuanians from Maine to California, residing in thousands of towns and cities of the United States, at perhaps the most critical moment of Lithuanian history, when the very existence of the nation is at stake and our brothers and sisters are dependent upon our Christian charity for their survival —there have been organized the ’’imposing” number of 110 Chapters of the United Lithuanian Relief. 

The Lithuanian National Council which ought to unite all the American Lithuanians for political action looking toward the restoration of Lithuania—has not succeeded in organizing even a dozen of the more populous centers where Lithuanians reside by the tens of thousands! Sporadically—here and there, now and then, mass meetings will be arranged, protests adopted, resolutions drawn up, all perhaps ending with the paper they are written on. But how much influence is exerted upon the Congress and the Executive of the United States? To allude to the example of another group of nationalists—the Jewish Americans. When their body of the supreme instance addresses a memorandum to the highest authorities in this country, what, think you, will be its fate? When their charitable organization of the highest plane sets a quota for its yearly campaign, what, think you, will it be? A paltry few millions or tens of millions? And why? Is it not because they are so highly organized, on the highest level, so that what affects one Jew in any part of the world reflects upon every other Jew in every other part of the world? The Jews may be said to have an effective World Community, and we would not make any mistake in setting our aims to imitate them as far as possible. We must admit that our Lithuanian life is not characterized by any high degree of unity (see how numerically small we are, and yet how many divisions amongst us; we need no enemy outside to divide and conquer us; we are doing it ourselves from the inside). There has not been amongst us any surplus of the spirit of getting together for the common good, the spirit of sacrifice and unselfishness for the higher good of our fellow- countrymen and of . our land of ancestry.Numerically, perhaps our largest organizations are the so-called fraternal groups. This may be explained in terms of the economic element, the desire to provide for

Prel. J. Balkonas, Maspeth, L.I., N.Y., 
Amerikos Lietuviy Bendruomenės Laikinojo 
Organizacinio Komiteto pirmininkas. Žiūr. 
jo str. 17 psl.

Msgr. J. Balkonas, head of the Tem
porary Organizational Committee of the 
Lithuanian American Community. (See his 
article on Page 17).

V. Maželio foto

certain calamities of life, such as death and sickness. Yet can our fraternal groups compare with such giants as the Knights of Columbus, the Woodmen of the World and hundreds of similar organizations flourishing in the United States? We have a paltry two, and even these are divided precisely because of religious affiliations. Our two Alliances have between them about 30,000 members. And we sometimes claim there are a million Lithuanians in the United States! Smaller, again local, groups which provide death and illness benefits, may claim to another 20,000 members. A grand total of 50,000. But what are these compared to the total, or even the claimed, Lithuanian population in the United States?Thus, whichever way we look at it, we see that we can claim only about half of the Lithuanian populace as organized. Does this satisfy us? Is not the goal of seeking out and joining this unorganized half to the organized half, a sufficient reason for furthering the movement of creating and establishing a genuine Lithuanian Community?And let no one inject the howl that such tendencies and aspira-
Council of the Lithuanian Community of 

Argentina. A. Kirstuko foto

Argentinos Lietuviy Bendruomenės Tary 
ba; sėdi iš kaires dešinėn: agr. S. Mike io 
nis, J. Kanapinskas, pirm. gen. T. laukan, 
tas, V. Survilienė, I. Padvalskis, Lai o 
red. kun. J. Kleiva (priešpaskutinis) ir r 
gentinos Lietuviy Balso" red. K. Nor us, 
stovi- L. Sruoga, F. Vaitkevičius, J. Misens, 
kun. kleb. P. Garšva, agr. A. Šantaras, 
prof. D. Gruodis, P. Stundžia, P- Sakalu- 
kas, B. Survila, K. Černiauskas, J. Bu no 
vas, V. Veselauskas ir J. Palilionis.
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tions looking toward the welfare 
of Lithuania and Lithuanians as a 
nation and nationality, are at odds 
with true Americanism. Just as be
ing a good Catholic makes one no 
whit less a good American, equally, 
one does not have to sacrifice any 
of his Americanism because he is 
attached to the land of his fore
fathers by the God-given virtues of 
piety and patriotism.

When our Catholic religion 
teaches us, nay binds us most 
strictly under pain of sin, in ful
fillment of the Fourth Command
ment, to give proper and due obe
dience and respect to all consti
tuted authority, civil, religious, par
ental—our being good Catholics 
ipso facto makes us better Ameri
cans. Appositely, when carrying 
out God’s command to love our 
parents, we love what is dear to 
them, when we love the land that 
gave them birth, we are not with
holding any love from America, 
their adopted land, their new home
land, but again our God given heart 
has enough love for both, without 
detriment to either. True American
ism recognizes and is thankful for 

Song of the Birds, lithograph, by R. Viesulas Paukščiy giesmė (litograf.) / R. Viesulas

vesh lithograph, by R. Viesulas Piutis (litografija) / R. Viesulas

the contributions of all sons and 
daughters from other shores who 
have come here and have added the 
heritages of their original lands to 
that of this country. Every war 
and every battle that the U.S. has 
been engaged in—whether in the 
field or in the halls of Congress 
or the United Nations—has been to 
defend the Divine right of national 
existence. The right of all nations 
to separate, independent existence 
is being more and more recognized 
and practiced; witness the break
down of former Empires and the 
rapidly and vastly growing number 
of independent States, some of them 
extremely small!

And we, loyal as well as thankful 
to God for our Lithuanian language, 
customs and traditions, in no way 
shall injure our Americanism. On 
the contrary, we shall be offering 
to America our contribution to en
hance, beautify and enrich it. That 
contribution shall be those trea
sures which are to us most pre
cious, cherished, beloved. After all, 
our history does go back more than 
half a millenium. What is distinct
ive to us, in religious customs, our

Artist R. Viesulas with American artists H. Horgan and E. Carroll. Viesulas' paintings 
were on exhibit at the Matrix Gallery in New York on Oct. 11-30. Some of his graphic 
works have been acquired by the New York City Public Library, the Congressional 
Library, the Philadelphia Print Club, and other U. S. galleries. V. Maželio foto

Dail. R. Viesulas, New York, N. Y., su amerikietėmis dailininkėmis M. Horgan ir 
E. Carroil. Dail. R. Viesulas turėjo savo darby parodą Matrix galerijoje spalio 10-30 d.d. 
New Yorke. Jojo grafikos darby yra įsigijusios New Yorko miesto viešoji biblioteka, 
Kongreso biblioteka, Phiiadelphijos Print klubas ir kitos amerikiečiy galerijos.

cultural, artistic attainments, shall 
surely be welcomed by well-mean
ing Americanism and serve to at
tach us ourselves to this land not 
less than to that whence our fore
fathers sailed.

On December 10, 1948, in its De
claration of Universal Human 
Rights, the plenary session of the 
United Nations, guaranteed, in its 
15th paragraph, the right of nation
ality to every person. As a member 
and one of the organizers of the 
United Nations, the United States 
subscribes to this declaration and 
recognizes this right. Two World 
Wars, fought to uphold this sacred 
right, cost the United States many 
innocent lives.

That no danger exists to the 
loyalty and devotion due to the 
United States, is made clear in the 
declaration of purposes set forth 
in the incorporation articles of the 
Lithuanian Community, under date 
of February 15, 1952, namely: "The 
purposes for which said corporation 
is formed are the following, to wit: 
To organize and unite, for their 
mutual benefit, persons of Lithua
nian descent, into Lithuanian com
munities in the various cities and 
towns of the United States, to up
hold and defend the Constitution 
of the United States, to foster the 
ideals of American democracy, to 
participate in American cultural 
drives, to perpetuate Lithuanian 
customs — in the United States, 
to give sympathic aid and support 

to Lithuanians not residing in the 
United States, to aid in the re
establishment of the independence 
of Lithuania, and to do all and 
everything necessary or convenient 
for the accomplishment of any of 
the purposes above mentioned or 
incidental thereto.”

It is evident, therefore, from what 
has been said, that the Lithuanian 
American Community of the United 
States, Inc., seeks to join and unite 
all American Lithuanians in Lithua
nian cultural, social, charitable and 
political activities, for the preser
vation of Lithuanianism. It does 
not seek to destroy any existing 
group, but to unite, strengthen, aid 
and widen.

A Temporary Organizational Com
mittee has until now been func
tioning to lay the foundations for 
the Community. Its work now 
ceases. This Committee has pre
pared a Tentative Constitution, has 
organized local and regional units. 
It has released the rules of Coun
cil elections, and has authorized 
an Election Committee to work 
out plans and to prepare and issue 
necessary instructions. Elections 
will take place in the month of 
February, 1955.

All Lithuanians eighteen years 
of age and over shall be eligible to 
participate in these elections. A 
Council of 27 members is to be 
chosen. May I ask that everyone 
follow announcements in the Li
thuanian press and become ac-

(Continued on Page 22)
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Honored guests and others present at the convention of the Lithuanian American 
Roman Catholic Federation, Oct. 8-10, Cleveland, Ohio.

Amerikos Liet. R. Kat. Federacijos suvažiavimo spalio 8-10 d.d. Clevelande, Ohio, 
dalis garbės svečią ir dalyviy; iš kairės dešinėn: vysk. V. Brizgys, vysk. J. Krol, inž. 
A. Rudis, prel. I. Albavičius, J. Brazaitis, dr. A. Damušis - dabartinis Federacijos pirm., L. 
Šimutis. V. Bacevičiaus foto

Convention committee of the Lithuanian American Roman Catholic Federation - 
Cleveland, Ohio.

ALRKF suvažiavimui rengti komisija; iš kairės dešinėn sėdi: A. Tamulionis, M. Cicė- 
nienė, T. Čėsnienė, dr. A. Damušis, M. Liutkienė, L. Šukienė, A. Buknis; stovi - V.

Palubinskas, J. Staniškis, Pr. Joga, V. Palubinskas, S. Laniauskas ir A. Kasulaitis.
V. Bacevičiaus foto

leaders. Their aim was to unify 
all Lithuanian Catholic societies in 
this country as well as individual 
Catholics so that in common action 
they might aid more effectively 
tiie establishment of Lithuanian 
parochial schools, convents, libra
ries; the printing and spreading 
of Lithuanian papers ,books, pam
phlets; and finally, that they might 
be able to help their brothers in 
Lithuania then under the Russian 
Czars. This date (March 17, 1906) 
is the day when the Lithuanian 
American Catholics with their 
priests began their Catholic Action 
in the more proper sense of the 
word.

The American Lithuanian Roman 
Catholic Federation is a national, 
religious and cultural organization, 
affiliated with the National Catholic 
Welfare Conference (Center of Ame
rican Catholic Action, Washington, 
D.C.). At present the Federation 
includes the following organiza
tions: The American Lithuanian 
Roman Catholic Alliance (ALRKS), 
the American Lithuanian Catholic 
Women’s Alliance (ALRK Moterų 
Sąjunga), the Knights of Lithuania 
(Lietuvos Vyčiai), the Lithuanian 
Roman Catholic Association of La
bor (Lietuvių R.K. Darbininkų Są
junga), the Lithuanian Organists’ 
Association (Vargonininkų Sąjunga), 
the Lithuanian Catholic Welfare 
Association in Chicago (Labdarių 
Sąjunga), the Ateitis Federation 
(Ateitininkų Federacija) —and many 
parochial societies in about 120 Li
thuanian Catholic parishes through
out the United States. The repre
sentatives of the Lithuanian Cath
olic Press, convents and monas
teries and other institutions also are 
members of the Federation. This 
Lithuanian Catholic Federation is 
very similar to the German Catholic 
’’Central Verein” in this country.

Throughout its existence, the 
ALRC Federation has accomplished 

notable works in Lithuanian Cath
olic life here and in Lithuania In 
its convention of 1913 in Pittsburgh 
Pa., the delegates passed a resolu
tion to organize Lithuanian youth 
into Lithuanian Knights and Cath
olic women into the Women’s Al- 
lliance. In 1914 they founded the 
Lithuanian Cultural Fund (Tautos 
Fondas) and in 1916 the Lithuanian 
Information Bureau in Washington 
D.C., The Lithuanian Cultural Fund 
(during 1914-1920) collected aproxi- 
mately one million dollars for va
rious national and charitable pur
poses. In 1918, the Federation star
ted a widespread campaign to aid 
the victims of the World War I in 
Lithuania. At the same time the 
Federation helped in various ways 
Independent Lithuania in its urgent 
political and economical needs and 
sent a delegation to the Peace Con
ference in Paris (1919) and helped 
to collect about one million signa
tures requesting the United States 
to recognize Lithuania ”de jure”. 
Later on the Federation extended 
great financial aid to Lithuanian 
students studying in various uni
versities; helped the foundation 
of the Catholic University in Li
thuania and aided several Catholic 
organzations. In general, the activi
ties of the Federation concerned 
not only cultural, religious and char
itable needs of Lithuanians, but 
also their political aspirations. For 
the 48 years of its hard work, the 
ALRC Federation deserves great 
respect from Lithuanian Catholics. 
It held over 30 conventions which 
gave highlights of Lithuanian Cath
olic life in the U.S.A.

When Lithuania was first occu
pied by the Soviet Union and the 
national and religious life of Li
thuania was disrupted by Russian 
Communists, the Federation estab
lished the Lithuanian Cultural Ins
titute in 1940 to collect documents

(Continued on Page 22)

AMERICAN LITHUANIAN 
ROMAN CATHOLIC
FEDERATION

By
THE REV. C. P. ŠIRVAITIS, 

S.T.D., Ph. D., 
Akron, Ohio

Approximately one million people 
of Lithuanian extraction live in the 
United States. Three fourths of 
them are Catholic. Not having a 
unifying center which would enable 
them to coordinate their activities, 
Lithuanian Catholics founded the 
American Lithuanian Roman Cath
olic Federation on March 17-18, 1906 
in Wilkes-Barre, Pa. At that time 
there were only about 10,000 Lithua
nians in this country. Their national 
spirit was fostered by a few active 
Lithuanian priests and a few lay

Amerikos Lietuvią R. Kataliką Federacijos 
suvažiavimo spalio 8-10 d.d. Clevelande, 
Ohio, dalyviai po pamaldy prie Šv. Merg. 
Marijos Nep. Pagalbos lietuviy bažnyčios.

Participants in the Lithuanian American 
R. Catholic Federation convention held on 
Oct. 8-10, in Cleveland, Ohio, shown here 
after Mass in front of the Holy Mary of 
Perpetual Help Lithuanian church.

V. Valaičio foto
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LITHUANIANS MAKE NEWS
The Lithuanian American Stu

dents' Association held its nation
wide conference on November 26- 
28, 1954, in Chicago, Ill. At present 
the association has over 700 mem
bers and is headed by A. Suž'edėlis, 
attending the Catholic University 
of America in Washington, D. C.

J. Yanulaitis, born and raised in the 
U.S., active member” of the Knights of 
Lithuania and other Lithuanian organiza
tions, speaks over a local Lithuanian radio 
program. - Philadelphia, Pa.

J. Yanulaitis, Philadelphia, Pa., gimęs ir 
augęs JAV-se, žymus Lietuvos Vyčiy vei
kėjas, aktyvus taip pat kitose lietuviy or
ganizacijose, kalba vietos lietuviy radijo 
valandėlės programoje.

The Lithuanian Canadian Com
munity has recently elected the 
Supreme Council of the nation-wide 
organization. The country of Can
ada was divided into 14 districts 
and 30 persons were elected to this 
governing body. The following were 
elected to the Supreme Council of 
the Lithuanian Canadian Commun
ity: Dr. A. Šapoka, Rev. J. Gutaus
kas, K. Baronas, Rev. J. Tadaraus- 
kas, J. Kardelis, M. Arštikaitytė, I. 
Matusevičiūte, J. Giedraitis, A. Rin
kimas, P. Lelis, J. Mikšys, Rev. V. 
Gidžiūnas, J. Yokubynas, A. Juoza
pavičius, M. F. Yokubynienė, J. Kši- 
vickis, J. Sližys, A. Šalkauskas, F. 
Valys, S. Čepas, V. Giriūnienė, P. 
Rudinskas, B. Povilaitis, K. And
riuškevičius, S. Kęsgailą, V. Vaido
tas, P. Januška, V. Antanaitis, A. 
Lapinas and V. Barisas.

The Lithuanian American Stu
dents’ Associat on has started a bul
letin in English Lituanus (The Li
thuanian) in order to inform Amer
ican students about Lithuania and 
her problems. This new publication 
is edited by A. Dundzila, K. Mikė
nas, A. Pabarčius, D. Valančiūtė 
and V. Vygantas.

The first Lithuanian Statute 
marks its 425th anniversary this 
year. Before 1529 Lithuania and all 
other countries under her rule were 
governed according to the laws of 
custom, which differed in various 
parts of the state. This first sta
tute had tremendous influence on 
Lithuania as well as on other coun
tries under her rule.

Msgr. P. Juras, Lawrence, Mass., 
has donated $500 toward a literary 
prize awarded annually to an auth
or of the year’s best book. This 
award was established by the Ai
dai Magazine, published in Brook
lyn, N. Y.

This year’s Canadian Lithuanian 
Day, held in September in Toronto, 
Ont., marked with religious ser

vices, sport festivities, an art exhi
bition, a concert, and a mass meet
ing. Paul Hellyer, member of the 
Federal Parliament, represented 
the Canadian Government at this 
fete. A number of Lithuanian Amer
icans attended this event.

S. Kolupaila, South Bend, Ind., 
professor at Notre Dame Univers
ity, has drawn plans for a new 
laboratory of hydraulics to be built 
in the near future by this institu
tion.

P. Vaitonis, Hamilton, Ont., Can., 
was member ot the Canadian chess 
team which took a part at the 
world cness championship tourna
ment in Holland.

J. Balys, Ph. D., Washington, D. 
C., has prepared a new English 
book ’’The Lithuanian Folk Poetry . 
The book is being publishel by the 
Lithuanian Consulate of Rio de Ja
neiro, Brasil.

B. Raila and Prof. M. Biržiška, 
both of Los Angeles, Calif., have 
published English articles in the 
East and West political magazine 
(No. 2., 1954), a quarterly rev.ew of 
Soviet and Baltic problems. B. Rai-

A COMMENT ON CROSSES
... We feel that Crosses holds 

something of the power and depth 
of Dostoevski, some of the fine 
detail of Flaubert. It is definitely 
the work of a master of letters.

Richard Stockham

The Brentwood Pacer, Nov. 4, 1954

Copies of this highly original 
novel may be ordered directly from

Lithuanian Days Publishers 
9204 So. Broadway 
Los Angeles 3, Calif.

Price: $4.00

Dr. E. Andrukaitis, a native of Canada, 
is active in local Lithuanian activities and 
supports Lithuanian affairs. - Montreal, P. 
Q., Canada.

Dr. E. Andrukaitis, Montreal, P. Q., Ka
nada, gimęs, augęs ir mokslą baigęs Ka
nadoje, aktyviai reiškiasi vietos lietuvię 
veikloje, remia lietuviškus reikalus.

la writes on the Soviet danger and 
the West, and Prof. M. Biržiška’s 
topic is the ”375th anniversary of 
Vilnius University”. This political 
magazine is published by Estonians, 
Latvians, and Lithuanians in Lon
don, England. Address: East and 
West, 12 Caxton St., London, S.W.I., 
England. Subscription: $2.00 per yr.

For Insurance on House, Car, 
Furniture or Liability

CALL PLymouth 4-1377

ANTHONY F. SKIRIUS
General Insurance Agent
Real Estate - Tax Service

Office:
9204 SO. BROADWAY

LOS ANGELES 3, CALIF.

Residence:
18407 Domino, Reseda, Calif. 

Phone Dickens 2-5315

A committee of the Boston, Mass., Chap- 
br of Pai - ■ • . . ,tit -.j L ' wr‘lcn recent.y organized a 

ywi e co.;ection for the needs of the 
&usnian charity.

Boston, Mass., skyriaus komisija, 
desin* U si viešą rinkliavą mieste; iš kairės 
NemV Sėd': J- Kasmauskas, ponia K. 
j p8*/' A. Matioska, Ponia M. Michelson, 
A B-’t'11' St°V' Razvad' P’ AAucinskas, 

' 'lckus, A. Keturakis, V. Vilutis, A. Vi- 
‘L ''Iokl3 V \/ i

' »• vakauza ir A. Andriulionis.
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Community
(Continued from Page 19) 

quainted with the election proce
dures, as well as instructions.

In preparation, all localities 
should be organized, especially a 
census made of all Lithuanians. 
Every Lithuanian should see to it 
that his name is enrolled as an 
Elector in his locality. The Council 
which shall be elected will meet 
in May, 1955. It will represent all 
the Lithuanians of the United 
States. With a term of three years, 
it will draw up plans for the ac
complishment of the aims of the 
Community. It is important, of 
course, that competent, conscienti
ous and outstanding American Li
thuanians be elected to this Coun
cil. This is both our privilege and 
duty.

I invite all Lithuanians to orga
nize, set plans, and work for the 
successful inauguration of the Li
thuanian American Community.

For information concerning any 
matters of the Lithuanian American 
Community, Inc., write to the pre
sent Secretary General, Mr. A. 
Saulaitis, P. O. Box 507, Waterbury, 
Conn.

For All Magazine 
Subscriptions

(New and renewals a specialty) 
Prompt attention given to 

Publishers’
Special subscripition offers 

Mail Order from
LOUIS MEYER

244 Fernon St., Philadelphia 48, Pa.

LITHUANIAN AFFAIRS IN 
THE AMERICAN PRESS

New York Times, Sept. 21. "Exiles Chal
lenge 2 In U. N. Red Bloc", by Kathleen 
McLaughlin. "United Nations, N. Y., Sept. 
20—Credentials of the Czechoslovak and 
Polish delegates to the 1954 General 
Assembly of the United Nations were 
challenged today by the newly organized 
Assembly of Captive European Nations./ 
In the same vein, a resolution of protest 
against usurpation by the Soviet Union 
of 'the sovereign rights of Estonia, Latvia 
and Lithuania' was adopted after its pre
sentation by Vaclovas Sidzikauskas of Li
thuania. Only men freely elected by the 
people of the three states, the declaration 
asserted, are qualified to speak for these 
countries. Many of those attending had 
been legally elected prior to the domina
tion of their lands by the Communists. / 
Dr. Vilis Masens of Latvia was elected 
president of the new organization. Each 
of the nine delegations consists of six
teen persons. Albania, Bulgaria, Czecho
slovakia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithua
nia, Poland and Rumunia are included in 
the unit, which is dedicted to a unified 
struggle for the liberation of those coun
tries."

Los Angeles Times, Nov. 15. News re
port "Russia Strips Baltic States of Food. 
Lithuania, Estonia, Latvia Forced to Speed 
Up Exports. / Stockhom, Nov. 14 (Reuters) 
—The Soviet Republics of Estonia, Latvia 
and Lithuania are scraping their larders 
bare to send more food over the border 
to Russia by land, sea and air. / Accord
ing to newspapers from those republics 
reaching here, new Ministries of Milk and 
Meat have been established to speed up 
exports of milk powder, cheese, bacon, 
canned meats and similar products to the 
Soviet Union. / Official reports of more 

and more food transports to Russia, or to 
her satelites, would indicate that the 
real reason for the shortage may be that 
the three countries are giving exports 
priority over the domestic market."

U.S. News and World Report, Oct. 15. 
Article "An Answer to Mr. Molotov", by 
David Lawrence. "Molotov, the Communist 
Minister of Foreign Affairs, has just pro
posed that all foreign troops be with
drawn from East and West Germany. He 
says his purpose is to end the occupation 
which has continued since the close of 
World War II. / But the Molotov tactic 
should itself be countered with a demand 
that the Soviet Regime withdraw its ar
mies of occupation also from Poland, Lat
via, Estonia, Lithuania, Hungary, Rumania, 
Czechoslovakia, Bulgaria and Austria."

ALRC Federation
(Continued from Page 20) 

and articles showing Lithuanian 
cultural life, to publish books con
cerning national and cultural life 
as well as books defending Lithua
nia from the unjust Communist 
aggressor and oppressor. The Ame
rican Lithuanian Council—a repre
sentative unit of all Lithuanians in 
the U.S.A.—was organized through 
Federation initiative. This Council 
continues its marvelous work or
ganizing efforts to fight for Lithua
nia’s freedom and promoting the 
present Lithuanian cause in the 
United Nations. The care of thou
sands of Lithuanian refugees and 
their immigration to the U.S.A, 
was one of the main concerns of 
the Federation in recent years. It 
took a very active part in organiz
ing proper organs to solve this 
urgent problem.

The following are some of the 
better known ALRC Federation 
presidents, past and present: The 
Rev. Fathers: A. Kaupas, A. Milu
kas, F. Kemėšis; Bishop P. Bučys- 
the Msgrs.: I. Albavičius, Urbana- 
vičius, K. Vasys, P. Juras, J. Balio
nas; Catholic lay leaders: Dr. A 
Rakauskas (now a priest), J. b. 
Laučka, and L. šimutis. This year’s 
president is Dr. A. Darnusis, a well- 
known Catholic leader from Lithua
nia, a new immigrant to the U.S.A., 
who recently became a citizen of 
the U.S.

In the last convention which took 
place October 8-10, 1954, in Cleve
land, Ohio, the Federation delegates 
discussed the following important 
topics in their meetings at Carter 
Hotel: Lithuanian Catholic Youth 
and its Problems, Modern Catholic 
Action, etc.; passed various resolu
tions concerning religious, national, 
cultural and political life. The con
vention was marked by a solemn 
meeting, commemorating the 50th 
anniversary of the Lithuanian free 
press (1904-1954) and by a display 
of the Lithuanian press.

It is noteworthy that Auxiliary 
Bishop J. Krol came to the Feiera- 
tlon banquet Oct. 9 and delivered 
a splendid speech exhorting the 
delegates and guests to conserve 
their national cultural values in 
the United States. The convention 
ended with a holy hour at the 
Cathedral of St. John the Evangel
ist, where Archbishop Hoban parti
cipated.

It is hoped that the Federation 
under its present leader Dr. Darnu
sis will continue its remarkable 
activtities in still greater scope and 
value.

Lithuanian girls of Chicago, III., performing a Lithuanian folk dance. Chicago, III., lietuvaitės šoka Kepurinę. A. Stelmoko f°t0
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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, 111.

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

New Britain, Conn.
"Tėvynės Garsai"

Radijo programa girdima 
kiekvieno sekmadienio rytą nuo 10 vai. iki 10:30 vai.

iš stoties WKNB - 840 kil.
Programos vedėjas VI. Plečkaitis,

439 Stanley St., New Britain, Conn.

EYES EXAMINED GLASSES FITTED

DR. MICHAEL HOLLINGER
Optometrist

329 W. FIFTH STREET, LOS ANGELES, CAL.

Phone MUtual 1056

¥*¥44¥¥4************¥*¥¥*****¥¥¥

Pirma Lietuvių Įstaiga Los Angeles
COWLEY & CASPER

Laidotuvių Namas
935 W. Washington Blvd. PR. 1061

Baltimore, Md.
Lietuvių Melodijos Valandėlė

Baltimore, Md. - WBMD - 750 kilocycles 
Sekmadieniais 12:30 - 1:00 vidurdienį 

Šios programos vedėjai: Albertas Juškevičius, 4515
Wiimslow Rd., Baltimore 10, Md.,
Phone Tuxedo 9-8693;

Kęstutis Laskauskas, 809 Scott St., Baltimore 30, Md.
Phone SAratoga 7-7963.

So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS

Naujosios Anglijos lietuvių kultūrinė radijo programa
Boston 15, Mass - WBMS - 1090 kilocycles 

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. piety metu
Vedėjas - P. Viščinis

31 Bunker Ave., Brockton 4, Mass.
Tel. Brockton 8-1159-R

Lietuvių Radio 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 
Programos pradžia kiekvieną 

trečiadienį (Wednesday) 10:00 vai. vak.
Joseph Ginkus, Director

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

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo Klubas 

savo savaitinę programą transliuoja 
kiekviena šeštadienį 7:45 iki 8:30 

per WDOK, banga 1260
Klubo pirm, ir bendrųjų reikalų ved. - Juozas Stem- 

pužis, 1152 Dallas Rd., tel. SW 5-1900
Programos vedėjas - Balys Auginąs, 1359 E. 94th St., 

tel. CE 1-5904 
Iždininkas ir fin. reik, vedėjas - Aleksandras Laikūnas, 

7205 Linwood Ave., tel. EN 1-1082.

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 1:00 - 1:30 P.M.

Director Ralph Valatka 
15756 Lesure Ave., Detroit 27, Mich. 

Telephone BRoadway 32224

FRANK P. SPEECHER
LICENSED REAL ESTATE BROKER

Associated With George S. Bacon, Realtor

1955 HILLHURST AVE., Los Angeles 27, Calif. 
Residence: Hollywood 2-0777 

Phones: NO. 3-3030, NO. 4-0031

«> c “X «Ot.' «X *>«■ ^t>* *>t.' "X ^t»

HELEN'S HOUSE OF BEAUTY

Los Angeles, Calif.
Lithuanian Melody Hour

KOWL - 1580 kilocycles - Santa Monica, Caiif.
Saturdays - 10:00 - 10:30 A. M.

Direktorius Bruno Gediminas, 1827’/2 N. Western Ave., 
Los Angeles 27, Calif. Phone HO. 9-4150

Reikalų vedėjas - George Rudens, 5027 Zelzak Si., 
Encino, Calif.

Programos vedėjas - Bronius Dūda, 1315 McCollum St., 
Los Angeles 26, Calif.

New York - New Jersey
"Lietuvos Atsiminimų" Radijo Valanda 

girdima kiekviena šeštadienį, 4:30 - 5:30 vai. popiet 
iš New Yorko stoties WEVD - 1330 kil., ir 97.9 meg. (FM)

Direktorius - Jokūbas J. Stukas 
1264 White St., Hillside, N. J. 

Tel. WAverly 6-3325

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa 

Bendruomenės Balsas
Philadelphia, Pa. - WDAS - 1400 kilocycles 

Programa sekmadieniais nuo 3 vai. 30 min. po pietų 
iki 4 vai.

Duoda kultūrines bei politines apžvalgas, žinias, 
muziką, skelbimus.

Visais reikalais rašyti:
Mr. B. Raugas, 517 Greenwich St., HO. 74176 

Pusvalandžius redaguoja: K. Kazlauskas, A. Klimas, V. 
Muraskauskas, B. Raugas, A. Šileika ir V. Volertas.

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, Pa.
Young Lithuanians of Pittsburgh Radio Program 

Pittsburgh, Pa. — WHOD - 860 kilocycles 
Sekmadieniais nuo 4:30 iki 5:00 P. M.

Direktorius J. Žilinskas, 2200 Sarah St., Pittsburgh 
3, Pa.
Dir. pav. K. Pūkas, 1503 Electric Ave., East Pitts
burgh, Pa.

Programos vedėjas Pranas Saldokas, 5523 Howe Street 
(Shadyside), Pittsburgh, Pa.

"YOUR FAVORITE LITHUANIAN AND AMERICAN 
MELODY HOUR"

Pittsburgh, Pa. - WHOD - 860 kilocycles 
Šeštadieniais nuo 6:00 iki 6:30 P. M.

Produced by: Pranas Saldukas, Jurgis Žilinskas, and 
Kostas Pūkas.

Rochester, N. Y.
Lietuvių Radijo Klubas

Rochester, N. Y. - WHEC - 1460 kilocycles 
Programa transliuojama kiekvieną sekmadienį 

9:00 iki 9:30
Pr. Saladžius, pirm., 309 Alphonse St.
Pr. Puidokas, sekr., 38 St. Jacob St.
A. Beresnevičius, ižd. ir fin. reikalų vedėjas, 

120 Friedrich Prk, tel. HA-7158
Programos vedėjai: P. Armėnas, A. Ciemenis, H. 

Žeme.is ir V. Zmuidzinas.

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 5, Conn.

Lietuviams patarnauja jau 25 metus

MICHIGAN FARM CHEESE 
DAIRY, INC.

FOUNTAIN, MICH.

JOHN ANDRULIS, President
ANGIE ANDRULIS, Vice-President

Gaminami tikri ir nepaprastai skanūs 
lietuviški sūriai. Užsisakykite, tada patys 
.Įsitikinsite.

HELEN MOCKUS 1722 WESTERN AVE.

Phone HO. 9-4600 HOLLYWOOD 27, CAL.

GOOD REALTY CO.
J. J. BAKUS, Lithuanian Real Estate Broker

Multiple Listing Service

4728 S. NORMANDIE, LOS ANGELES 37, CAĮ..
Office: AXminster 7900 Res.: PLeasant 36590

JONES & HAMROCK
MORTUARY

731 W. WASHINGTON BLVD LOS ANGELES IB

PROSPECT OOOl
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