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VLIKo de'egaci'ei lankantis Romoje; pirmoj eijėj sėdi: VLIKo politinės komisijos pirm. V. Sidzikauskas, VLIKo pirm. prel. M. Krupavičius, vysk. P. Bučys, min. St. Lozoraitis,
V. Lozoraitienė ir Vykdomosios Tarybos užs. tarnybos vald. prof. J. Brazaitis. Už jy stovi Romoj gyveną lietuviai. / VLIK delegation in Rome

Vardan tos Lietuvos!
J. JAGMINAS

’’Mes skrisime Į Lietuvą! Lietuvių tauta laukia iš savo sū
nų ir drąsesnių žygių. Būtinai reikia ir jos sūnums prisidėti
prie bendrojo darbo . . . Jaunoji Lietuva!
Tavo dvasios
Įkvėpti mes stengsimės tą pasirinktą uždavinį Įvykdyti . . .
L i t u a n i c o s laimėjimas tegu sustiprina jaunųjų Lietuvos
sūnų dvasią ir Įkvepia juos naujiems žygiams. Lituani
cos pralaimėjimas ir nugrimzdimas i Atlanto vandenyno
gelmes tegu auklėja jaunųjų lietuvių atkaklumą ir ryžtumą . . .
Tad ši savo skridimą skiriame ir aukojame Tau, Jaunoji
Lietuva!”
Taip rašė savo testamente skrisdami Į Lietuvą prieš 17
metų Steponas Darius ir Stasys Girėnas.
Tuo metu Lietuva buvo laisva, ir jos gyvenimas ėjo nor
malia vaga.
Darius ir Girėnas paliko gražiausią pavyzdi kaip galima
dirbti ir aukotis Lietuvai esant normalioms sąlygoms.
Dabartinė Lietuvos padėtis mums visiems yra gerai ži
noma.
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (VLIK) pir
mininkas prel. M. Krupavičius, kalbėdamas per Vatikano ra
diją (VI.11) pareiškė:
’’Vardan tos Lietuvos — tai mūsų šių didžiųjų nelaimių
ir pavojų trumpa, bet pilna programa — ne tik Vyriausiojo
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto, bet ir visų lietuvių susibūri

mų bei pavienių žmonių. Tai kovojančios Lietuvos programa.
Vardan tos Lietuvos! Ar geriat ar valgot, ar einat Į krikštynas,
ar Į bažnyčią Dievo pagarbint, fabrike dirbi ar teatre sėdi,
ar normuoji santykius su savo artimu, ar kuri planus ateičiai —
visur ir visada — vardan tos Lietuvos.”
Gyvenam nepaprastai sunkius laikus, tęsė jis toliau.
’’Kur bebūtum ir kaip begyventum — laisvose Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse ar barbariškoje bolševikijoj, nesvetingoje Vo
kietijoje ar kietoj Australijoj, ištaigingai ir lengvai, varguose
ir sunkiai — visur negailestingai, skaudžiai ir naikinamai, kaip
mirtis, mums lipa ant kulnų tautinis nykimas, tik ne visur vie
naip, kiekviename krašte kitokiu būdu. Net švelniausias sve
timų žemių kurortinis oras mūsų sąlygomis mums neša atbu
kimą ir tautini nykimą. Tik vardan tos Lietuvos kelias mus
nuves i saugią vietą ir išlaikys mumyse tas tautines savybes
ir tautini lobi, kuriuos išsinešėm iš savo žemelės ir kuriuos
padidinę turim parsinešt kaip lauktuves savo močiutei Lie
tuvėlei!”
"Aukojame Tau, Lietuva” ir "Vardan tos Lietuvos" — štai
tie šūkiai, kuriais turi gyventi kiekvienas lietuvis.
Dirbkime ir aukokimės, kad greičiau ateitų tas laikas, kada
Lietuva bus laisva, ir kada mes su Dariu-Girėnu galėsime pasa
kyti: "Mes skrisime Į Lietuvą!" — skrisime padėti Lietuvai at
sistatyti, sugrįžti gyventi ar aplankyti savo tėvų žemės.
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VLIKo
Delegacija
Romoje
Šventųjų Metų proga Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto , ir Vykdo
mosios Tarybos delegacija, sudaryta iš
pirm. prel. M. Krupavičiaus, Vykdomomosios Tarybos Užsienio Reikalų Val
dytojo prof. J. Brazaičio ir VLIKo poli
tinės komisijos pirmininko V. Sidzikaus
ko, lankėsi Romoje birželio 1-16 dieno
mis. Ji buvo priimta Šv. Tėvo specialioje
audiencijoje. Delegacija jam Įteikė raštą,
kuriame pareikštas lietuvių tautos dėkin
gumas ir išdėstyta dabartinė padėtis Lie
tuvoje bei lietuvių padėtis emigracijoje
su kai kuriais prašymais Šv. Sostui. Po
piežius po jaudinančiai nuoširdžių žo
džių apie Lietuvą ir kitus kenčiančius
kaimynus, paprašytas, suteikė Apaštališ
kąjį palaiminimą tėvynei, deportuotie
siems ir koncentracijos stovyklose bei ka
lėjimuose uždarytiems, po visą pasaulį
išblaškytiems tremtiniams, kovojantiems
dėl tėvynės laisvės ir jų artimiesiems bei
bendradarbiams.
Dar prieš audienciją pas Šv. Tėvą de
legacija buvo priimta jo artimiausių
bendradarbių — kongregacijos ypatin
giems reikalams sekretoriaus Tardini ir
Šv. Tėvo pavaduotojo Valstybės Sekretariate Montini.
Vietinių lietuvių rūpestingumo dėka
atskiriems delegacijos nariams pasisekė
sumegsti santykius su italų vadovaujan-

Šv. Kazimiero vardo Akademijai Chicagoj pamatę padėjimo iškilmės: Chicagos miesto burmistras Kenneiey,
adv. Brenza (kasa), sesuo Juozapata ir k. /Ceremonies accompanying the laying of the cornerstone for
the St. Casimir Academy in Chicago. City Mayor Kenne ey and sister Josephine look on. A. Gulbinsko foto

čios partijos atsakingais žmonėmis, se
natoriais, kurie labai šiltai priėmė lietu
vių pageidavimus ir žadėjo duoti eigą
jiems savo pasitarimuose. Tie pageidavi
mai buvo išdėstyti delegacijos rašte Ita
lijos ministeriui pirmininkui de Gasperi.
Delegacija lankėsi Lietuvos pasiunti

nybėje prie Šv. Sosto, kuri talkino delegacjos žygiams. Kelis kartus kalbėjosi
su min. Lozoraičiu dėl bendradarbiavi
mo, dalyvavo birželio 14 dienos minėjime
ir pasakė kalbas. Taip pat prel. Krupa
vičius kalbėjo per Vatikano radiją į visus
lietuvius.

Dideliam lietuviy draugui arkivysk. A. Samore išvykstant iš Romos į Kolumbiją, kur paskirtas apaštališkuoju nuncijų, Lietuvos ministeris prie Šv. Sosto S. Girvainis suren
gė priėmimą. Nuotraukoj matyti vysk. P. Bučys, min. S. Lozoraitis, min. S. Girdvainis, arkivysk. A. Samore, kun. K. Rėklaitis, kun. Jūras (atvykęs iš JAV), ir vysk. V. Pa
do.skis. /Archbishop A. Samore with Lithuanian friends in Rome.
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Palaidojus Dr. K. Grinių
buvusi Lietuvos prezidentą
J. JURGAITIS
Per savo pastaruosius 22 nepriklauso
mo gyvenimo metus Lietuvos preziden
tais buvo trys asmenys: Antanas Smeto
na, Aleksandras Stulginskis ir Kazys Gri
nius.
Likimas lėmė, kad du iš jų - A. Sme
tona ir K. Grinius - savo akis užmerkė
amžinam poilsiui svetingoje Amerikos
žemėje, o trečiasis - A. Stulginskis - bol
ševikų suimtas ir ištremtas pirmosios
okupacijos metu, kenčia Sibiro vergų sto
vyklose arba ten jau yra žuvęs.
Tokiu būdu dr. K. Grinius buvo pa
skutinis buvęs Lietuvos prezidentas lais
vajame pasauly.
Dr. K. Grinius buvo Lietuvos Valstie
čių Liaudininkų Partijos žmogus. Jo par
tijai laimėjus daugumą 1926 m. pava
sario rinkimuose, jis buvo išrinktas Lie
tuvos Prezidentu.. Tačiau šias pareigas
ėjo neilgai: po tų pačių (1926) metų
gruodžio 17 d. perversmo jis iš prezi
dento pareigų atsistatydino.
Dr. K. Griniaus trumpas prezidentavi
mo laikas yra įvairiai vertinamas ir da
romi įvairūs spėliojimai dėl Lietuvos li
kimo, jei nebūtų įvykęs kalbamasis gruo
džio 17 d. perversmas.
Tur būt, dar per artimas laikas, kad
istorija pasakytų savo
tikrąjį žodį šiuo klausimu.
Prieš tai dr. K. Gri
niui teko būti Lietuvos
ministeriu pirmininku ir
Lietuvos S t e ig i a mojo
Seimo atstovu.
Jam būnant ministe
riu pirmininku, buvo pa
sirašyta taikos sutartis su
Rusija, gauta Lietuvos
de jure pripažinimas iš
svetimų valstybių pusės;
iš kitos pusės, tuo pačiu
metu lenkai užgrobė
Vilnių.
Dr. K. Grinių galima
apibūdinti kaip nepails
tamą kovotoją uz Lietu
vos laisvę ir jos reikalus.
Dar gimnazistu Mari
jampolėj (1882 m.) bū
damas, jis tapo ’’Aušros”
skaitytoju ir platintoju;
vėliau, studijų Maskvoj
metu, jis aktyvus slapto
lietuvių veikimo dalyvis,
o baigęs med. studijas
ir kaip gydytojas apsigy
venęs Suvalkijoj, atkak
lus kovotojas su caristine
okupacija, aktyvus visuo
menės veikėjas ir spau
dos darbininkas. Del to
Dr. K.
jis buvo caro policijos

septynis kartus suimtas ir nuolatos kra
tomas.
Dr. K. Grinius dirbo kartu su V. Ku
dirka, ir, pastarajam mirus, redagavo
’’Varpą”. Dėl to dr. K. Grinius yra laiko
mas varpininku.
Šita kovotojiška dvasia dr. K. Grinių
lydėjo ligi paskutinių jo gyvenimo dienų.
Jis buvo aktyvus rezistencijos veikėjas
Lietuvoj paskutinių okupacijų metu. Kar
tu su prel. Krupavičių ir prof. J. Aleksa
jis buvo pasirašęs aštrų protestą vokie
čiams dėl Lietuvos gyventojų, ypač žy
dų naikinimo. Visi jie trys buvo nacių
suimti. Pirmieji du ištremti į Vokietiją,
o dr. K. Grinius dėl senyvo amžiaus pa
liktas gyventi savo ūky.
Būdamas tremty Vokietijoj ar atvykęs
(1947 m.) į Ameriką, jis buvo artimas
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto (VLIK) bendradarbis ir dar. visa,
ką galėjo, kankinamai Lietuvai padėti.
Jis pasiuntė Lietuvos reikalais memo
randumą JAV Prezidentui, Vakarų Eu
ropos vyriausybės ir Jungtinėms Tau
toms. Jis įstojo į Tarptautinę Valstiečių
Uniją, kurios nariu jo partija (Vai. Liauti
dininkai) jau iš seno buvo. Jis kelis kar-

Dr. K. Grinius, buvęs Lietuvos Prezidentas
Dr. K. Grinius, former President of the Lithuanian
Republic.

tus kalbėjo į Lietuvos žmones per ’’Voice
of America” ir Europos radijo stotis.
Dr. K. Grinius mirė 1950 m. birželio
4 d. Chicagoje; buvo gimęs 1866 m.
gruodžio 17 d. Suvalkijoj.

Griniaus paskutinis atsisveikinimas su artimaisiais. / Dr. K. Grinius' last meeting with his relatives.
Pr. Urbučio foto
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— Kaip palaikote ryšius su kitų kraštų
vienminčiais'
pp
— Reguliariai einąs ’’Ateities” žurnalas,
biuleteniai, laiškai padeda sudaryti gana
glaudų kontaktą. Bet pagrindinis ryšys
yra gyva ir vieninga mintis. Kiekvienas
savarankiškas ir sąmoningas narys jaučia
pareigos ryšį pareikšti tiksliu ir naudingu
darbu. Ruošiami suvažiavimai, išvykos,
stovyklos-kursai sudaro galimybių min
čių pasikeitimui bei savitarpiam bendra
vimui.

— Gal turite kokių duomenų apie Lie
tuvoje veikiančius ateitininkus?
— Iš sovietų spaudos išskaitome dažną
pasipiktinimą, kad lietuvių jaunimas ne
stoja į komjaunuolius, bet ’’dvasiškijos
įtakoje skendi religijos opiume”. Labai
linkime jiems ištverti! Mūsų gaunamomis
žiniomis idėjų ir laisvės kova Lietuvoje
yra vienas iš labiausiai herojinių ir gar
bingų epizodų ateitininkijos gyvenime.

Ateitininkų Federacijos Vadas dr. inž. Adolfas Darnusis su žmona. / Ateitininkai Federation President Dr.
A. Darnusis with his wife.

40 METU
ATEITININKIJAI
V. ROCEVICIUS
Ateitininkų sąjūdis, gimęs prieš 40 me
tų caristinėje Rusijoje lietuvių katalikų
tarpe, išaugęs ir subrendęs Nepriklauso
moje Tėvynėje, davęs Lietuvai garbin
gų savanorių, valstybininkų, mokslinin
kų, dvasininkų ir kitų profesijų žmonių,
ir šiandien tremties gyvenime tebevai
dina vieną iš svarbiausių vaidmenų lie
tuvių tautiniame, kultūriniame ir religi
niame gyvenime.
Ateitininkų, kurie gyvenime vadovau
jasi šūkiu ’’Visa atnaujinti Kristuje”, da
bar rasime mūsų Tėvynės kovotojų-partizanų tarpe žūtbūtinėje kovoje už Lie
tuvą ir kultūringojo pasaulio geresnę
ateitį, senosios ir garbingosios Europos
valstybėse, šiaurės ir pietų Amerikos kon
tinentuose bei tolimoje Australijoje.
Šiam, beveik visą kultūringą pasaulį
apimančiam lietuviu sąjūdžiui vadovau
ja DOC. INŽ. DR. ADOLFAS DAMUŠIS, buvęs Vytauto Didžiojo Universiteto
Technikos Fakulteto dekanas, vienas iš
lietuviškos rezistencijos vadų, politinis
nacių kalinys, dabar gyvenąs Clevelande,
Ohio.
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Reikšmingos 40 metų sukakties proga
Jūsų bendradarbis kreipėsi į dr. A. Damušį ir paprašė atsakyti į keletą klau
simu,c
— Kuriuose kraštuose yra susiorgani
zavę ateitininkai ir kiek jų vienetų?

— Savo organizacijos pajėgumą matuo
jame ne narių ir vienetų skaičiumi. Pir
moj vietoj mums rūpi minties veiklumas,
o ne rutininė veiklos demonstracija. To
dėl esame labai suinteresuoti, kiek ateitininkija dalyvauja lietuviškojo švietimo
darbuose, kaip reiškiasi spaudoje, kiek
mėgsta lietuviškąją knygą bei periodiką
ir kiek jos sugeba paskleisti kitų tarpe,
kiek ateitininkijoje atsiranda kuriančių
asmenų,c
Tenka pripažinti, kad šiuo metu vienas
gyvas ir veiklus narys daug vertesnis už
dešimtis ištižusiu.c
Šiaip visur, kur yra didesnis tremtinių
būrys, mes turime organizuotas ateitinin
kų grupes su moksleivių bei jaunimo
padaliniais.

— Kokie yra svarbiausi ateitininkų už
daviniai tremty?
— Mums rūpi įžiebti ryžtingumo, kad
atsirastu kuo daugiau lietuviškos krikščioniškos kultūros kūrėjų bei skleidėjų,
kuo daugiau pasiryžėlių tvirtai saugoti
savąją lietuvių kalbą, savąsias religines
ir tautines tradicijas, kuo daugiau idea
listų, sugebančių savo pavyzdžiu sukelti
simpatijų ir meilės gyvenamoje aplinkoje
Lietuvos Laisvės kovai. Ypatingo dėme
sio kreipiame į lietuviškąją parapiją, ją
remiame ir stengiamės įlieti daugiau
energijos, kad ji apimtų platesnes lietu
vių mases ir būtų tikruoju lietuvybės ži
diniu. Tėra vienas tiktai klausimas, ar
naujai atvykę lietuviai sugebės parodyti
tiek meilės ir pasišventimo, kiek parodė
jos per kelis dešimtmečius anksčiau at
vykusieji.
Stengiamės kuo glaudžiau bendradar
biauti su tėvynainiais lietuviais ameri
kiečiais, o ypatingai su čia gimusiais.
Kiekvienas ateitininkas jaučia pareigos
dalyvauti bent dviejose vietos lietuvių
organizacijose. Ryšiai su Vyčiais, kurie
aktingai reiškiasi kovoje dėl Lietuvos rei
kalų čia, JAV-se, ypatingai glaudinami.
Daug dirbama, kad iš mūsų eilių atsi
rastų kuo daugiau lietuviškos katalikiš
kos spaudos darbininkų, jos platintojų,
lietuviškų mokyklėlių organizatorių bei
pasiaukojančių mokytojų.
Yra labai skatinami humanistinių bei
lituanistiniu profesijų žmonių susitikimai, profesiniai referatai bei diskusijos.
Daug dėmesio skiriama jaunimui. Ja
me norima įskiepyti daugiau idealizmo,
daugiau aukštesnių polėkių ir sąmonin
gos meilės savo idėjoms Auklėjimas ir
savarankiškas lavinimasis bei gilesnio
ideologinio sąmoningumo ugdymas yra
plačiai praktikuojami.
Kartais mums priekaištaujama, kad
mes per daug kalbame, o mažai šokame
ir dainuojame. Kas lankė mūsų stovyk
las bei kursus, tas žino, kad šalia turinin
gos paskaitos bei sumanaus jaunojo
moksleivo prakalbos yra puoselėjamos
ir kitos judraus jaunimo reiškimosi for
mos, kaip menas, sportas, šokis ir daina.
Šiuo metu visiškai nerandame pagrindo
vien tik šokti ir dainuoti.

I

— Kas yra budinga ateitininkų veiklai?

— Man atrodo, ta - sugebėjimas kiek
vienu metu ir kiekvienose sąlygose nu
kreipti savo veiklą į aktualiausią sritį.
Reikėjo ginklo — ateitininkija griebėsi
ginklo. Todėl pirmoji Karo Mokykla ir
savanorių eilės prisipildė ateitininkais.
Dabartinių Sovietuos ir nacių okupa
cijų metais ateitininkai buvo pirmose ko
vos už laisvę eilėse, ir nedvejodami ati
davė stambią kraujo duoklę laisvei ginti.
Kai reikėjo plunksnos, ateitininkija grie
bėsi jos. Ji buvo pilna gražių idėjų ir
sumanymų ir gana veržli jų realizavime.
Kai Lietuvos miestų visuomenė tolo
nuo kaimo, ateitininkų vadovybė metė
šūkį, įpareigojantį kiekvieną moksleivį
susirišti su kaimo jaunimu. Ji buvo ta,
kuri kėlė balsą prieš oligarchinės kryp
ties aristokratu luomo kūrimą.
Miesto darbininkija pažinojo ateiti
ninkus kaip savo artimus bendradarbius
Krikščionių Darbininkų Sąjungoje.
Inteligentas, iš savo žemės kilęs ir
grįžtąs tarnauti savo žmonėms, buvo
ateitininkų šūkis.
c

c

— Kokie santykiai su kitomis organi
zacijomis?

Emigracijoje ypatingai esame puola
mi iš dviejų frontų. Rusiškojo nihilizmo
dvasia užkrėsti mūsų lietuviai tremtiniai
sudaro vieną frontą; jie dega neapykan
ta religijai ir tą savo kartais maskuojamą
pyktį išlieja ateitininkų adresu. Tas labai
ryšku iš jų spaudos, kuri stengiasi vien
sau monopolizuoti lietuviškumo atsto
vavimą, bet visai be pagrindo ir be duo
menų tai tinkamai atlikti.
Antroji užpuolimų banga plaukia iš
atšalusių lietuvių, kurie nepakenčia ryš
kaus ateitininkų lietuviškumo. O ateiti
ninkų pasaulėžiūroje lietuviškumas su
krikščioniškumu yra organiškai suaugę.
Todėl abejus netolerantingus puolėjus
tenka energingai atremti ir žygiuoti savu
keliu.
Ateitininkija verčia naują vagą lietuvių
gyvenime. Ji pripažįsta reikalą organi
zuotis ir katalikams, o ne vien tiktai ateis
tams ir indiferentams. Ir prieš organizuo
tą puolimą stato organizuotą pasipriešin’mą. Jau mūsų organizacijos istori
joje buvo momentų, kada buvo bandoma
naudoti ir net savos valdžios aparatą
prieš mūsų narius ir vienetus. Tai rodo,
kad dėl katalikų mažo organizuotumo
keli priešiškai nusiteikę žmonės sugeba
piktnaudoti net valstybines institucijas
dažnai prieš valią toj pat grupėj esan
čiųjų ir, kaip dabar atrodo, nepritarian
čių tai akcijai.
Tie reiškiniai mums duoda progos
pajusti, kad ateitininkija turi aiškų cha
rakterį ir eina teisingu keliu. Ji nėra tas
minkštasis molis, iš kurio kiekvienas pa
šalaitis galėtų lipdyti sau pageidaujamą
daikta.c
Mūsų nuomone, aiškumas ir nuosek
lumas ideologoniame įvairume ir tiesumas tarpgrupiniame bendravime yra
sveikos ir gyvos tautos pažymys. Nede^
mokratinės pastangos tiems principam?

In Lithuanian Village, Woodcut by P. Augius

The Famine, Woodcut by T. Valius

Lietuvos kaime, P. Augiaus medžio raižinys

Badas, T. Valiaus medžio raižinys

'7

pažeisti pakerta tautos gaivastingumą ir
žaloja jos būdą.
Mums rūpi savo organizuotumu ir dar
bais padėti kitiems suprasti, kad mes čia
esame ir sutinkame būti traktuojami kaip
lygus ir savarankiškas partneris, užmirš
tant praeities nuoskaudas.
Kiekvienas pozityvus kultūros darbas,
nežiūrint jo autoriaus Įsitikinimų, susi
laukdavo ir susilauks mūsų dėmesio ir
Įvertinimo. Įvairių Įsitikinimų žmonės,
nepažeisdami savo savarankiškumo, gali
bendrauti, kai iš abiejų pusių yra lygus
noras pagerbti kito Įsitikinimus. Tokių
atvejų mes esame turėję praeity, mano
me, jų bus ir ateity.
— Kokia Jūsų nuomonė apie užsipuo
limus Amerikos ir Kanados lietuvių spau
doje?
— Sąjūdis, kuris iškėlė naujus šūkius,
eina aiškiu krikščionišku obalsiu ir nori
būti ištikimas savo Idėjoms, nesistengia
būti visiems patogus. O be to, pastanga
katalikų gyvenimą labiau organizuoti ir
aktyvinti, nėra eilinė, taigi priverčia kai
kuriuos asmenis pamesti pusiausvyrą.
Bet tų užsipuolimų autoriams labai tin
ka klausimas: ’’Kas tu esi, kursai teisi
svetima tania?”
Turėdami galvoje, kad autoritetiniai
propagandiniai režimai daugelio euro
piečių visuomeninę sąžinę yra pažeidę
neobjektyvumu ir neteisingumu, mes
dažnai tuos puolamus savo narius turime
laikyti kieto nugarkaulio ir valios asme
nimis.

— Kokia nuomonė dėl vienybės?
— Pritariame ir tarpgrupini bendravi
mą ypatingai remiame. Bet esame prieš’ngi jos piktnaudojimui. Pav., jau ne tik
žodžiu, bet ir raštu, dėl kat. visuomenės
nuolaidumo, drįstama vienybės vardu sugestijonuoti, kad atskiri katalikai lietuviai
bei jų kai kurios organizacijos ypatingai
remtų ateistų bei indiferentų kiekvieną
pastangą bei sumanymą, lyg to reikalau
tų vienybė, ir boikotuotų bet kurios liet,
kat. organizacijos bei lietuviškos parapi
jos darbus, lyg to reikalauja pasiprieši
nimas sroviškumui. Kai tokio ’’toleran
tingo” plano vykdymui pasipriešinama,
tada garsiai šaukiama, kad ardoma vie
nybė. O iš tikrųjų, kaip tik toks neobjek
tyvumas, nepagristos užgaidos ir privi
legijų noras žaloja vienybės idėją.
— Kaip vaizduojatės Tėvynės ateiti?
— Kol Lietuvos dvasia bus gyva mu
myse, kol vidaus gilus Įsitikinimas vers
mus teikti konkrečią paramą Laisvės ko
vai, mūsų vadovaujantiems organams
VLIKui ir ALTui, tol bus pagrindo švie
siajai vilčiai.
Mūsų tautinė gyvybė turi reikštis ypa
tingai čia, tremty, savita mūsų tautine
kultūra. Todėl lituanistiniai židiniai, vei
kią Philadelphijos universitete ir numa
tomas Loyolos universitete Chicagoje tu
rėtų būti perpildyti mūsų jaunimu, nes
lietuviškos kultūros ugdymas yra tiesi
mas pagrindų didingiems ateities Nepri
klausomybės rūmams.
O pasaulio Įvykių raida duoda daug
vilčių užbaigti ir fizinės nelaisvės jungą.
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Komp. Jeron. Kačinskas (prie pianino) ir solistas S. Liepas, dažnai pasireiškią Bostono, Mass., lietuviy kul
tūriniame gyvenime. / Composer J. Kačinskas (at piano) and Soloist S. Liepas, frequent contributors to
Lithuanian cultural life in Boston, Mass.
K. Daugėlos foto

Bostono "Lithuanian Cross" bendrovės kūrėjai ir jį) bičiuliai: D. Čibas, P. Tautvaiša, inž. Manys, dr. M. Gim
butienė, prof. Ig. Končius ir E. Blynienė / Founders and members of the Boston "Lithuanian Cross", Inc.
K. Daugėlos foto

Venezuelos lietuvaitės padeda vainiką prie Nežinomo Kareiva kapo Coradobo / Lithuanian girls place floral wreath at the grave of Unknown Soldier in Coradobo, Ve
nezuela.

VENEZUELOS LIETUVIU PASIMATYMAS
Tremtis nemažą skaičių lietuvių nu
bloškė i Venezuela. Čia jie taip pat bu
vo gyvenimo sąlygų išsklaidyti po visą
kraštą. Šiuo metu jau kai kuriems suėjo
vieneri, dveji ar net treji metai, kai at
vyko i šį kraštą. Daugelis pirmuosius
įsikūrimo sunkumus jau nugalėjo ir pra
deda normalų gyvenimą naujame kraš
te, tačiau visų jų širdyse rusenantis Tėvynes ir savo artimųjų bei pažįstamų ilge
sys neduoda jiems nurimti. Šito jausmo
vedini, jie nutarė sušaukti visų Venezuelos lietuvių suvažiavimą, kuris ir įvyko
per Sekmines, gegužės 28 d.
Suvažiavimui buvo parinkta istorinė
Venezuelos vieta — Caradobo Pamink
las, apie šimtą kilometrų nuo sostinės.
Sekminių rytą jau riedėjo autobusai ir
lengvos mašinos su lietuviais Caradobo
link. Valencijos lietuviai, kaip suvažia
vimo šeimininkai, jau laukė atvykstančių
savo seniai nematytų pažįstamų ir bi
čiulių. Sveikinimasis, kalbos — be galo.
Prasidedant oficialiajai suvažiavimo
daliai, visi atvykusieji nuėjo į netoli pa
minklo esančią koplytėlę pamaldų. Ar
čiausia altoriaus virš 20 lietuvaičių tau
tiniais rūbais, tartum, atstovavo brangią
Tėvynę. Koplytėlė vos sutalpino visus at
vykusius, o čia dar atsilankė ir vietos gy
ventojų. Per pamaldas skambėjo lietu
viškos giesmės,
Po pamaldų visi susirinko prie Venezuelos tautinio didvyrio Simono Boli

varo paminklo. Po atitinkamų kalbų prie
paminklo buvo padėtas gyvų gėlių vaini
kas. Valencijos lietuvių choras sugiedojo
Venezuelos ir Lietuvos himnus.
Po pietų Valencijos miesto ’’Teatro
Imperio” salėje įvyko meninė suvažiavi
mo programą. Valencijos lietuvių taut,
bendruomenės pirm. dr. Jankūnas ispa

nų kalba pasveikino susirinkusius, kurių
tarpe buvo ir venezueliečlų radio ir span
dos atstovų..
Programoj pirmieji pasirodė Caracaso
lietuviai su taut, lietuvių šokiais, daino
mis ir deklamacijomis. Po jų davę pro
gramą Maracay ir Valencijos šokėjai ir
choras. Programa užtruko iš viso apie
dvi valandas ir buvo transliuota per Venezuelos radiją.
Suvažiavimas Venezuelos lietuviams
paliko neišdildomų įspūdžių.

Venezuelos lietuviai prie Venezuelos tautinio paminklo Coradoboj / Lithuanians of Venezuela before the
Venezuelan National Monument in Coradoba.
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Darius
ir

Girėnas
Atlanto
nugalėtojai
IGNAS ŠEŠPLAUKIS
Tik tas gyvena, kuris nebijo kovos, ir
tas nemiršta, kuris turi kilniausius gyve
nimo tikslus ir dėl jų aukojasi. — Šios
‘mintys puikiai tinka mūsų Atlanto nu
galėtojams Steponui Dariui ir Stasiui Gi
rėnui, kurie su menkomis priemonėmis
pasiryžo įvykdyti didelį dalyką savo tau
tos garbei ir visos žmonijos gerovei.

Šiandien, kada orinis susisiekimas per
Atlantą ir su tolimiausiais pasaulio už
kampiais reguliariai palaikomas pagal
nustatytus tvarkaraščius, tai kai kuriems,
ypač iš jaunosios kartos, Dariaus ir Girėno žygis per Atlantą gali atrodyti ne taip
jau didelės svarbos, kaip mes jį verti
name.
Reikia prisiminti, kad per paskutiniuo
sius 15-20 metų orinio susisiekimo tech
nika padarė milžinišką pažangą. Dabar
yra pastatyti galingiausi motorai, aerodinamiškiausi lėktuvai, išrasti tobuliausi
aeronavigacijos prietaisai, radarai, toli
mačiai, autožiroskopai ir įvairūs kiti pa
tobulinimai. Prieš 20 metų apie tokias
priemones buvo galima tik svajoti.
Todėl Dariaus-Girėno laikais perskristi
Šiaurės Atlantą buvo tik svajonė, kaip

Steponas Darius ir Stasys Girėnas su savo "Lituanica" / S. Darius and St. Girėnas with their "Lituanica"

šiandien yra svajonė susisiekti su mėnu
liu.
Visa pažanga aviacijos technikos srity
yra nuopelnas pasišventėlių, nepaprastos
drąsos ir ryžtumo vyrų, kurie aukojosi ir
per žiaurią kovą ėjo į laimėjimus.
Vieni iš pirmųjų lakūnų, kurie perskri
do Šiaurės Atlantą ir tuo atidarė techni
kai duris, yra ir mūsų didvyriai Steponas
Darius ir Stasys Girėnas.
Tobulėjant priemonėms, perskridimas
Atlanto padažnėjo, ir šiandien per jį
skrenda, kas tik nori.
Steponas Darius, žemaičių tėvų sūnus,
tarnavo savanoriu kūrėju Lietuvos ka
riuomenėje, dalyvaudamas Lietuvos ne
priklausomybės kovose. Dar būdamas
kariuomenėje, 1919 m. jis baigė karo aviacijos kursus-mokyklą ir buvo pakeltas
į jaunesniojo leitenanto laipsnį. Ligi 1930

Dariaus-Girėno mauzo’ieįus Kauno kapinėse / The Darius Girėnas monument in Kaunas, Lithuania
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m. jis drąsiai ir šauniai skraidė Lietuvos
padangėse. Buvo tiesaus, atviro būdo, la
bai draugiškas ir didelis sporto mėgėjas.
1930 m. jis, jau kapitono laipsny, gavęs
atostogų, išvyko į JAV aplankyti savo
motiną. Su gailesčiu jis buvo išlydėtas
draugų, ir kartu jam buvo palinkėta su
grįžti su lėktuvu perskrendant Atlantą.
Reikia manyti, kad Darius išvykdamas
tokią mintį galėjo turėti, nes tuo laiku
Lindbergho perskridimas Š. Atlanto jį
labai žavėjo.
Taip pat Stasys Girėnas yra žemaičių
kilmės, drąsus lakūnas, daug skraidęs
Amerikoje orinio susisiekimo bendrovėse.
Šie du lietuviai lakūnai, Darius ir Gi
rėnas, susitiko Amerikoje. Jie padavė
viens kitam ranką ir nutarė organizuoti
skridimą per Š. Atlantą tiesiog į Lietuvą.
Amerikos lietuvių visuomenė, nors ir ne
labai gausiai, tačiau parėmė šį jų suma
nymą, ir Darius su Girėnu, patys įdėję
visas savo sutaupąs, nusipirko vienmotorinį, gerokai apdėvėtą lėktuvą, pritaikytą
trumpoms distancijoms vežioti keleivius.
Abu lakūnai su dideliu pasišventimu
ir kruopštumu pritaikė lėktuvą ilgai ke
lionei, įdėdami benzino bakus ir kitus
reikalingus įtaisus bei apšarvavę labai
kuklia navigacijos priemone - radijo
kompasu. Lėktuvas buvo nudažytas
oranžine spalva ir pavadintas ’’LITUA
NICA”.
Lėktuvo motoras turėjo 400 HP galin
gumo ir galėjo pasiekti didžiausi greitį

- 190 kilometrus per valandą. Gi viduti
nis kelionės greitis nesiekė daugiau kaip
160 km per vai. (Šiandien keleivinio lėk
tuvo greitis siekia iki 600 km per vai.)
Kad iš New Yorko pasiekus Kauną, kas
sudaro virš 7.000 km, reikėjo pasiimti ne
mažiau 2.500 litrų benzino ir apie 100
litrų tepalo, skaitant, kad kelionėje teks
išbūti apie 45-50 valandų, o lėktuvas per
valandą sunaudoja 50 litrų benzino.
Atėjo laikas skristi. Buvo gautos palan
kios oro žinios Atlante. Ir 1933 m. liepos
men. 15 d. 6 vai. 24 min. ryto (Amerikos
laiku) LITUANICA, palydėta būrelio
lietuvių, pakilo New Yorko aerodrome,
pasiryžusi be nutūpimo pasiekti Kauną.
Šiandien, manau, neatsirastų nė vieno
lakūno, kuris su tokiu lėktuvu drįstų
leistis net į daug trumpesnę ir mažiau
pavojingą kelionę negu skristi per At
lantą. Darius ir Girėnas žinojo, kad teks
susidurti su labai kietomis kliūtimis, ir
kad jų kelionėje yra daug nežinomųjų,
kuriuos galima nugalėti tik pasiryžimu
ir pasiaukojimu.
Dariaus-Girėno skridimo neskatino jo
kios premijos, kaip, pav., Lindbergą ar
La Costą. Jų žygis buvo grynai idealis
tinis.
Lietuviai sužinoję, kad Darius ir Gi
rėnas jau išskrido, su dideliu entuziazmu
ir kartu su paslėpta baime laukė jų pasi
rodant iš vakarų pusės. Kauno aerodro
mas buvo perpildytas kelių dešimčių tūks
tančių minios, kuri išlaukė nuo liepos 16
d. po pietų, per visą naktį, iki liepos 17
d. ryto, kai buvo gauta žinia iš Vokieti
jos, kad lėktuvas Lituanica nukrito prie

Paminklas Darius-Girėno žuvimo vietoj Soldine, Vokietijoj / A Darius-Girėnas mo’Kiment in their death
place in Soldin, Germany.

Soldino, Vokietijoj, ir abu lakūnai užsi
mušė. Aerodrome ir visoj Lietuvoj už
viešpatavo gilus liūdesys. Žmonės su aša
romis skirstėsi namo, kad kitą dieną vėl
čia susirinktų sutikti savo didvyrių, bet
jau atvežtus karste.

Lietuvių tauta aukštai įvertino Dariaus
ir Girėno nuopelnus tiek lietuvių tautai,
tiek žmonijai, ir su pagrindu jais didžiuo
jasi kaip savo didvyriais, kurie laikas nuo
laiko sužiba kaip perlai lietuvių tautos
istorijoj.

Iškilmės prie Dariaus-Girėno paminklo Chicagoj, III. / Ceremonies at the Darius-Girėnas memorial, Chicago, III.

Pr. Urbučio foto

Anglijos lietuviai Manchester gatvėje Sekminiy procesijoj / Lithuanians in Whitsunday ceremonies in Manchester, England.

Anglijos lietuviai demonstruoja
Lietuviai Anglijoj įsijungė į demons
tracijas prieš komunizmą. Pernai jie da
lyvavo dideliame antikomunistiniame mi
tinge Škotijoj. Vėliau Halifaxo lietuviai
dalyvavo religiniame mitinge - demons
tracijoj. Spauda iškėlė, kad lietuviai da
lyvavo gražiai susitvarkę ir gatvėmis žy
giuodami meldėsi. Birželio mėn. įvyko
mitingai dar keliose vietose. Ypač gra
žiai praėjo mitingas Londone, kuriame
kalbėjo anglų parlamento nariai, o publi
ką sudarė ne tik žmonės iš Europos, bet
ir patys anglai.
Katalikų procesijoj Manchestery, ku
rioj ėjo 20.000 maldininkų, dalyvavo ir
80 lietuvių. Lietuviai su savo tautiniais
drabužiais ir plakatu atkreipė tūkstan
tinės minios dėmėsi.

Lietuviška filmą Anglijoj
Jau greit bus metai, kaip Anglijoj tai
vienur, tai kitur rodoma lietuviška fil
mą, pagaminta brolių Beleckų Ameriko
je. DBLS trečiame suvažiavime buvo
daug svarstyta apie jos papildymą, bet
tatai brangiai kaštuoja. Neseniai ši fil
mą buvo parodyta Gloucestershide apy
linkės lietuviams Elmbridge stovykloje.
Susirinko gausus būrys iš visų kampų.
Buvo ir kitataučių. Filmą visiems labai
patiko. Ji priminė lietuvių gyventas vie
tas, kariuomenę, bolševikų terorą, trem
ties dienas Vokietijoj. Bal. Brazdžionis
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—Nottingham© lietuvių choras ’’Rūta”
atžymėjo pirmąsias savo gyvavimo meti
nes suruoštu koncertu. Chorui vadovauja
Untulis. Ta proga taip pat pasirodė ir
lietuvių tautinių šokių grupė, kuriai va
dovauja Lingaitytė.

G. Glatkausko foto

Lietuviai ir anglai koncertu buvo su
žavėti.
—Edinburghe įvyko antibolševikinio
tautų bloko konferencija, kurioj buvo at
stovaujamos visos bolševikų pavergtos
tautos; jų tarpe buvo ir lietuvių atstovai.
Konferenciją globojo Škotijos Lyga, o jos
pirmininkas J. F. Štewart, kuris yra di
delis lietuvių draugas, savo kalboj pa
reiškė: ”Aš pėščias eičiau į Kauną, jei
jis būtų laisvas.”

Stonehouse (Anglija) stovyklos lietuviai atvyko į Elmbridge stovyklą pasižiūrėti lietuviškos garsinės Broliy
Belecky filmos. /Lithuanians of Stonehouse camp, England, attending a Lithuanian film in Elmbridge.
Bal. Brazdžionio foto

Jaltos konferencija
Is adm. W, D. Leahy atsiminimu
Rooseveltas* vėl iškėlė Lenkijos klau
simą ir pareiškė, kad, nors jis neturi jo
kio Įgaliojimo nustatyti sienas Rytų Eu
ropoje, tačiau jis nematąs jokių klūčių,
kad Curzono linija būtų priimta Lenki
jos rytine siena. Jis bet gi manąs, kad
vakarinių sienų nukėlimas už Oderio
upės sudarys didelių sunkumų, turint
galvoj numatomą vokiečių perkelimą.
Stalinas čia pastebėjo, jog šiuo atžvilgiu
būtų labai mažai sunkumų, nes labai ma
žai vokiečių lieka tose vietose, kurias už
ima raudonoji armija!
Molotovas užsispyrusiai reikalavo pri
pažinti Liublino vyriausybę ir tuo būdu
*) Pradžią žiūr. praėjusiame numery.

ją Įtraukti Į bet kokią krašto reorganiza
ciją. Churchillis griežtai atmetė Liublino
valdžios pripažinimą ir tuo būdu atsisa
kymą nuo lenkų vyriausybės Londone,
kurią D. Britanija pripažino nuo karo
pradžios. Jis norėjo Lenkijos vyriausy
bės klausimą Jaltoj išspręsti tokiu būdu,
jog Anglijos viešoji opinija manytų, kad
ši konferencija sėkmingai išsprendė šį
sunkuc klausima,
c
Stalinas pareiškė, kad visi Lenkijos gy
ventojai entuziastingai sutinka sovieti
nius išgelbėtojus, ir nemėgsta visų tų
lenkų, kurie nelaimės metu paliko savo
kraštą ir pabėgo Į užsienius.
Ketvirtadienio vakare Stalinas buvo

Halifax (Anglija) lietuviy krepšinio komanda "Vilnius", laimėjusi IV.15 d. pirmajame Anglijos lietuviy
krepšinio turnyre pirmą vietą. / Lithuanian basketball team in Halifax, England.
J. Valiulio foto

Sutton Coldfieū stovyklos (Anglijoj) skaitykloje lietuviai draugiškose diskusijose su indu apie kalbŲ gimi
ningumą. /Lithuanians in friend.y discussions with an Indian in Sutton Coldfield (England) camp reading room.
St. Štarkos foto

šeimininkas oficialių pietų Prezidento
garbei. Pietūs tęsėsi iki 1 vai nakties. Bu
vo išgerta 38 tostai su atsistojimu. Maisto
buvo daugybė, ir taip pat po stalu musių,
kurios prie mano kampo buvo ypatingai
aktyvios. Kiekvienas dalyvis, kuris turėjo
proto, pylė vandeni Į gėrimus ir bandė
išsilaikyti blaivus. Dėl daugybės svar
baus darbo, kurio mes turėjome kiekvie
ną dieną, tokios vaišės, mano nuomone,
yra tik nereikalingas laiko eikvojimas.
Mes sugrįžome Į savo butus Livadia rū
muose tik vėlai po vidurnakčio.
Prieš prasidedant šeštajam posėdžiui
penktadieni, vasario 9 d., Trys Didieji su
savo patarėjais išėjo Į Livadia rūmų kie
mą, kur fotografai ir filmininkai juos nu
fotografavo.
Diskusijose, kurios Įvyko po nusifotografavimo, Rooseveltas iškėlė mandatų
sistemos klausimą, kaip jis yra numaty
tas Jungtinių Tautų chartos projekte.
Tuoj Įsikišo Churchillis. Jis pareiškė, jog
jis atsisako svarstyti bet kokios teritorijos
perleidimą bet kokiai agentūrai. Jis pasa
kė: ’’Kol aš esu gyvas, jokio perleidimo
britų suverenumo nebus”.
Churchillis aprimo, kai paaiškėjo, kad
bus svarstomas mandatų klausimas bu
vusių japonų mandate Pacifiko salų.
Churchillis padarė ilgesni išvedžiojimą
dėl Lenkijos rinkimų priežiūros, kurią
pravestų trys didžiosios valstybės. Roose
veltas pritarė jo argumentams. Stalinas
pasipriešino sakydamas, kad toks veiks
mas Įžeistų lenkų liaudies jausmus ir
’’amour-propre”.
Šeštadieni, vasario 10 d., septintas po
sėdis prasidėjo britų užsienio reikalų ministerio Edeno pranešimu del lenkų vy
riausybės, kuris buvo priimtas užsienio
reikalų ministerių pasitarime. Roosevel
tas padavė man susitarimo tekstą. Aš pa
mačiau žinomas frazes: ’’stipri, laisva
ir nepriklausoma demokratinė Lenkija,”
Rusija ’’garantuoja” išlaisvinto krašto
’’bešališkus rinkimus”, ’’slaptą balsavimą”
ir tt. Aš gerai jaučiau, kad visa tai yra
labai lengva Įvairiai išaiškinti. Aš ati
daviau raštą Rooseveltui ir pasakiau:
’’Pone Prezidente, visa tai yra taip elastiška, kad rusai gali tatai ištempti nuo
Jaltos iki Vašingtono, ir techniškai nie
kur nebus pažeista".
Presidentas atsakė: Aš žinau, Bill, aš
žinau, bet tai yra geriausia, ką aš galiu
padaryti dėl Lenkijos šiuo metu”. Kom
promisinis pranešimas buvo priimtas.
Tuo metu Rooseveltas pakeitė savo
nuomonę dėl Prancūzijos priėmimo Į
Kontrolinę Komisiją Berlyne. Jis pasi
sakė už Churchillio nuomonę, kad ši
toks nutarimas palengvins išgauti gen.
de Gaulle pritarimą Jaltoj padarytiems
nutarimams, kurie liečia Prancūziją.
Stalinas vėl iškėlė reparacijų klausi
mą, kuris buvo trumpai svarstytas antra
me posėdy. Jis reikalavo, kad konferenci
ja nutartų, jog Vokietija turi padengti
visus s-gų nuostolius, kuriuos jie per karą
patyrė iš vokiečių pusės. Rusai tvirtino,
kad reparacijų suma turi būti nustatyta
20.000.000.000 dol. iš kurių pusė turi tek
ti rusams. Churchillis aplamai atsisakė
svarstyti bet koki nuostolių Įvertinimą.
Rooseveltas pasiūlė reparacijų sumą
palikti reparacijų komisijai, kuri buvo
13

AR GRĄŽINOTE
laimėjimu knygelių šakneles?

Savaitraščio "Lietuviy Žinios", išeinančio Pittsburghe, Pa., redakcijos kolektyvas: kun. A Sušinskas, T. B.
Mikalauskas O.F.M. (vyr. red.),B. Jucevičiūtė ir A. J. Kasulaitis / The Staff of the weekly newspaper "Lietuviy Žinios", published in Pittsburgh, Pa.

nutarta sudaryti Maskvoje. Rusai būtinai
norėjo, kad būtų priimtas jų pasiūlymas.
Pagaliau Rooseveltas sutiko, kad repara
cijų komisija rusų siūlomą sumą imtų ba
ze savo svarstymams. Šis pasiūlymas bu
vo priimtas.
Stalinas iškėlė Montreux sutartį dėl
Dardanelų. Jis pareiškė, kad ši sutartis
yra pasenusi ir turi būti modifikuota
atsižvelgiant sovietų interesų. Jis būtų
patenkintas, jei Dardanelų reikalas bū
tų pavestas aptarti užsienio reikalų ministeriams, kurie paskui padarytų pra
nešimus savo vyriausybėms.
Churchillis pareiškė, kad jis tikisi per
užsienio reikalų ministerius patirti, ko
Rusija nori išėjimo iš Juodosios jūros at
žvilgiu, ir jis manąs, kad bet kokia konfe
rencija, liečianti Dardanelus, turi įvykti
Londone. Šis klausimas Jaltoj iš esmės
nebuvo iškeltas. Visi žinojo, kad Rusija
nori gauti kontrolę šio gyvybinio van
dens kelio.
Trys Didieji su savo patarėjais susiti
ko aštunto ir paskutinio posėdžio sek
madienį, vasario 11 d. Svarbiausias daPRANEŠIMAS
IŠ EUROPOS ATVYKUSIEMS
LIETUVIAMS KUNIGAMS
Visiems yra gerai žinoma, kad J.J. E.E.
Arkivyskupas J. Skvireckas, Vysk. V.
Padolskis ir Vysk. V. Brizgys yra pasi
ryžę, kiek leis gyvenimo sąlygos, ir su
išvykusiais iš Europos lietuviais kunigais
palaikyti deramus santykius ir toliau jais
rūpintis. Tam tikslui suminėtų Vyskupų
pavedamas prašau visus iš Europos at
vykusius lietuvius R. K. kunigus, apsigy
venusius Jungtinių Amerikos Valstybių
vakaruose ir pietuose (pradedant vaka
rinėmis sritimis nuo Pacifiko iki imtinai
Montana, Wyoming, Colorado ir Loui
siana valstybių) pranešti apie save šias
žinias: tikslus dabartinis adresas, gimimo
bei kun. šventimo data ir vieta, kuriai
Vyskupijai priklauso Lietuvoje ir kurio
je Vyskupijoje kokias pareigas dabar ei
na. Šias žinias prašau siųsti greitu laiku
šiuo adresu:
REV. DR. PR. MANELIS
1663 East Main St.
STOCKTON 5, California
1 1

Iykas buvo aptarimas išvadų, pasiektų
per savaitę ir parengimas komunikato
viešumai. Churchillis padarė eilę pakei
timo pasiūlymų dėl komunikato projekto,
kurį buvo paruošęs užs. reik. min. Ste
linius. Daugiausia jo pakeitimų lietė
teisingą minčių išreiškimą anglų kalboje.
Churchillis, suprantama, norėjo išsireikš
ti ’’britiškai” angliškai.

Prieš kuri laiką JAV ir Kanados ”LD’’
skaitytojai gavo po vieną ar dvi laimė
jimų knygeles. Prašome, išplatinus bi
lietėlius, šakneles tuojau grąžinti admi
nistracijai. Tuo prisidėsite prie ’’Lietu
vių Dienų’’ išlaikymo bei patobulinimo
ir dar galėsite laimėti šimtinę dolerių.
Jau prisiuntė šakneles ir pinigus:
Jonas Šimonis, Santa Barbara, 5 dol.
J. Laponis, Ontario, Calif, 2,25dol.
Po 2 dol.:
Kun. dr. V. Bartuška, San Diego, Calif.
Antanina Cvirkienė, Los Angeles, Calif.
A. Jasiūnas, Los Angeles, Calif., Atty. J.
Grish, Chicago, kun. L. Jankus, Santa
Barbara, Calif., J. Margienė, Wilmington,
Calif., A. Pranys, San Francisco, Calif.,
ir B. Starkienė, Santa Monica, Calif.
Po 1 dol.: L. Abaravičius, V. Laurušonis, Rev. G. F. Jonaitis, R. T. Hopko, J.
Pečiulis, A. Azukas, I. Šešplaukis, J. Ra
džiūnas, J. Vaineikis, V. Valaitis.
Visiems nuoširdus ačiū.
Administracija

Linotipininkas prie darbo Bostono "Darbininko" spaustuvėj / Linotype operator at work

K. Daugėlos foto

Clevelando
kultūriniai
darželiai
ŠVENČIA 25 METŲ SUKAKTĮ

Vieno pasaulio idėja, tur būt, gražiau
siai yra Įkūnyta paskirų tautų kultūri
niuose darželiuose Clevelande. Čia vie
name iš didžiausių ir gražiausių parkų,
vad. Rockefeller & Wade Parks, išsitie
susiame tarp žemutinio ir aukštutinio
Rytų bulvarų, tarp Superior ir St. Clair
alėjų, yra net 21 tautą atstovaujantys
kultūriniai darželiai, kuriuose jau iki šiol
yra pastatyta per 50 tų tautų geriausių
rašytojų, poetų, valstybės vyrų ir kitų
tautos didvyrių statulos, biustai ir Įreng
tos jiems pagerbti lentos.
Šioje tautų šeimoje ir mūsų tauta su
savo ’’Lithuanian Cultural Garden”, esan
čiu, galima sakyti, beveik visų darželių
centre, žavingoje to milžiniško parko vie
noje atkalnėje, yra puikiai atstovaujama.
Lietuvių darželi puošia didingi iš abiejų
pusių akmeniniai laiptai, privedą prie
erdvios aikštelės, kurios atšlaitės sienoje
padaryti Gedimino stulpai, o jos centre
lietuvių tautos patriarcho dr. J Basanavičiaus biustas, vasaros metu skendĮs
žydinčių gėlių vainike. Šią aikštelę su
’’antruoju darželio aukštu” jungia roman
tiški laiptai. Čia vasaros metu nuolatos
veikia ’’Birutės” fontanas. Viename aikš
telės sparne yra pastatytas dr. V. Kudir
kos biustas, o priešingame sparne grani
tinis piedestalas dar laukia savo savinin
ko - Maironio paminklo, kuris bus netoli
moje ateityje pastatytas.
Graži aplinkuma, pavyzdinga švara,

Clevelando lietuviai skautai prie Clevelando meno muziejaus / A Lithuanian scout troop at the Museum
of Art in Cleveland, Ohio.
V. Kizlaičio foto

skoningai dekoratyviniais medeliais iš
puoštas lietuvių tautinis darželis yra
mėgstamas lankyti ne tik lietuvių, bet ir
kitataučių. Lietuviai vasaros metu čia
susirenka atšvęsti savo minėtinas dienas.
Šiais metais liepos 23 d. Kultūrinių
Darželių Lyga (ją sudaro visų tautų
rinkti atstovai) švenčia 25 metų Įkūrimo
sukakti, kurios iškilmių metu bus atidengtas Lincolno paminklas ir pabaigtas
Įrengti Amerikiečių Sodelis, kuris yra,
tartum, vartai Į šiuos mieluosius tauti
nius darželius.
Clevelandas didžiuojasi šia darželių
grandine, nes niekur pasauly tokio po
būdžio parko nerasime. Jis yra unikumas
ir puiki ’’vieno pasaulio minties demon
stracija.
S. Gedminas

ATSIMINKITE!

KALIFORNIJOS
LIETUVIU DIENA
įvyksta
RUGPJŪČIO 13 D.

SYCAMORE PARKE
Figueroa ir North Ave. 47
Los Angeles

PRADŽIA 12 vai. 30 min. p.p.
RENGIA

’’LIETUVIŲ DIENOS”
Maloniai kviečiami visi Kalifornijos
lietuviai atsilankyti ir smagiai pra
leisti laika.
PROGRAMOJE
Los Angeles Lietuvių Tautinių
Šokių Grupės,
Ved. L. Zaikienės,
pasirodymas

IR

Los Angeles Koncertinio Orkestro
(Los Angeles Concert Band)
koncertas.
TEN PAT
bus galima gauti skanių lietuviškų
valgių ir gėrimų.

LAIMĖJIMAIS
bus paskirstyta 200 dolerių grynais
pinigais ir caug įvairių daiktų.

Clevelando lietuviai skautai-ės lietuvį Kultūriniame Daržely / Lithuanian scouts at the Lithuanian Cultural
Garden in Cleveland, Ohio
V' Kizlaičio foto

ATSILANKYKITE IR SAVO
DRAUGUS ATSIVESKITE
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Lietuviy meno paroda Waterbury, Conn., įvykusi balandžio 22 d. — gegužės 13d./ Lithuanian Art Ex
hibit in Waterbury, Conn.
V. Vaitkaus foto

Los Angeles, Calif., Šv. Kazimiero parapijos sekmadienio mokyklos vaikai su mokyt. O. Razutiene.
Lithuanian Sunday school pupils ofSt. Casimir's Parish in Los Angeles, Calif.
V. Pažiūros foto

S VAIRAI W MDRYRLA
IŠ LOS ANGELES LIETUVIŲ
GYVENIMO

Parapijos sekmadienio mokykla pir
muosius savo mokslo metus baigė birže
lio 25d. Ta proga mokiniai su savo auklė
tojomis dalyvavo pamaldose, o po to da
vė programą, kurią paruošė mokyt. O.
Razutiene ir seselė Alfonsą. Mokyklą bai
gė 25 vaikai.
— ALT skyrius birželio 25 d. suruošė
liūdnos birželio 14-15 d.d. paminėjimą.
Programą pravedė ALT pirm. St. Rašti
kis. Kalbas pasakė prof. M. Biržiška,
konsulas J. Bielskis, M. Alminauskienė.
Meninę dalį užpildė Sol. Florence Kor
sak ir šv. Kazimiero parapijos choras, ve
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damas A. Skridulio.
— Liepos 2d. parapija šventė savo devynerių metų sukaktį. Ta proga įvyko
specialios pamaldos, pietūs ir dainų bei
arijų koncertas, dayvaujant Florence
Korsak ir Edward Rowell. Šios šventės
metu gauta 1807 dol. aukų naujosios
bažnyčios statybai. J. ir A. Caserly pa
aukojo 500 dol., Žukauskai - 200 dol., J.
ir M. Petrauskai, Dudoriai, Mitkai ir A.
Dambrauskienė po 100 dol., Algis Regis,
J. ir D. Mitkai ir dr. Grasska po 50 dol.
—Liepos 16 d. Arroyo Seco Parke įvyko
Liet. Dainininkų Klubo piknikas, kurio
programą išpildė šio Klubo choras, ve
damas J. Ąžuolaičio.
L. Zaikienės vadovaujama Liet. Taut.
Šokių Grupė, po eilės sėkmingų pasiro
dymų svetimtaučių parengimuose, tuo
tarpu atostogauja ir po truputį ruošiasi
’’Lietuvių Dienų” pikniko programai.

—Lietuvos Garbės Konsulo J. Bielskio rezidencijoj,
Los Ange es, Calif., buvo pakrikštytas dr. Dovydo
ir Irenos (Bielskytės) Hagman sūnus Stepono-Eric var
dais. Krikšto tėvais buvo prof. K. Alminauskis ir E.
Raštikiene.
—ADAM MACARUS. Chicago, III., liepos 10-13 d.
Long Beach, Calif., įvykusiame Natl. Custom Service
Assn suvažiavime buvo išrinktas vicepirmininku.
—ANTANINA CVIRKIENĖ, Los Angeles, Calif., va
saros eto-togas praleido Chica:;oje.
—ANTANAS JANUŠAUKAS, Los Angeles, Ca'if., vie
tos pašalpinio klubo pirmininkas, po sunkios ligos
jau sveiksta.
—ALEX ir ALVIRA SHIMKUNAS, Chicago, III., atos
togauja Ka'ifornijoj. Sustojo pas Mrs. Bergstrom
(Adona Briedytę), Van Nuys, Calif. Kartu atvyko
sūnūs Algimantas, Rimantas ir žmonos sesuo Teora Martin. A. Shimkunas padarė redakcijai vizitą ir
įteigė suvenirą - barometrą.
—GEORGE ir SOPHIA RUDELIS, buvę chicagiečiai,
dabar įsigijo savo namus Encino, Calif.
—Gyd. M. SCHORETZ, Los Angeles, Calif., susilaukė
svečiy — atvyko tremtinys Ant. Survila, kuriam ji
buvo sudariusi garantijas. Pati Mūza Schoretz tebe
dirba skalbykloje.
—JOAN NAVICKAS-SHEA, San Francisco, Calif., atos
togaudama aplankė Paryžiy, Vieną, Šveicariją ir Ita
liją.
—Kun. J. TAMULIS, prieš kurį laiką atvykęs iš Aus
tralijos, gavo paskyrimą šv. Jono Vianney parapijoj,
Grand Rapids, Mich.
—JONAS KONČIUS, New York, N.Y. pagyvenęs kurį
laiką Ka’ifornijoj ir pataisęs sveikatą, grįžo atgal į
New Yorką pas savo šeimą.
—MEILĖ ir JONAS RENKAUSKAI su sūnumi Algiu
iš Vokietijos atvyko pas savo gimines Railus, Los
Ange'ės, Calif. Mei'ė Renkauskienė, kuri yra danty
gydytoja, jau oavo darbo siuvykloje.
—ZUZANA TIKNIENĖ, Los Angeles, Calif., sunkiai
susirgus dukteriai, išvyko pas ją į Clevelandą, Ohio.
—STEVE ir ADELE DERINGIS, Los Angeles, Calif.,
atostogas praleido Chicagoj. Adelė surado ir parvežė
septynius naujus LD prenumeratorius. Nuoširdus ačiū.
—PETRO BALTRĖNO, Los Angeles, Calif., ir VANDOS
KAZLAUSKAITĖS, Phila., Pa., vestuvės įvyko birželio
24 d. La Jola, Calif. Liudininkais buvo Adelė Deringienė ir Jonas Baltrėnas. Daug laimės jaunavedžiams.
—FRANK GUEST, Detroit, Mich., su šeima atostogavo
Kalifornijoj. Buvo sustoję pas savo tėvus, Los Ange
les, Calif.
—SKIMAN šeima, Rockford, III., dabar gyvena En
cino, Calif, ir planuoja įsigyti Kalifornijoj nuosavybę.
—Mr. ir Mrs. C. MESKUN, Los Angeles, Calif., atos
togas praleido Hartford, Conn., aplankydami savo
tėvus ir draugus.
—STELLA, HELEN ir ALFREDA PALOSKE su mamyte
atvyko iš Cicero, III., į Kaliforniją ir mano čia apsi
gyventi.
-—AGNES M. GIŽAS, Hartford, Conn., atostogavo
Los Angeles, Calif., ir aplankė dėdę F. Kriščiukaitį
ir C. Meskun. Agnes užsiprenumeravo LD dviems
metams.
—VIRGINIA ŪSELIS ir TEKLĖ MIŠEIKIS, Cicero, III.,
liepos mėn. atostogavo Kalifornijoj.
—CECILIA YAKUTIS, Glendale, Calif., ištekėjo už
Fleck ir dabar gyvena Santa Monica, Calif.
—STANLEY ir JULIA GARBO, Chicago, III., su dukra
Loraine atostogavo Los Angeles, Calif., Buvo sustoję
pas Dudorius.
—S. C. KASPER, kun. Kasper brolis, Elizabeth, N.J.,
dabar gyvena Huntington Park, Calif.
—IGORIS ir ONA KARAČIAUSKAI su sūnumi Olegu
ir LEONAS GRUŽAS neseniai atvyko iš Vokietijos į
Kaliforniją.
—BEN JAKUBEN, Los Angeles, Calif., neseniai nu
sipirko gėraly parduotuvę (Liquor Store) Beverly ir
Kenmore gatviy kampe, 4022 W. Beverly Blvd. Telef. DU 2-9074.
—Dr. VALERIE GENITIS, Chicago, III., dalyvavo Ame
rikos gydytojy suvažiavime ir praleido atostogas
Hawajy salose. Ji yra Florence Korsak pusseserė.
—NORA SMITH, Chicago, III., praleido atostogas
Los Angeles, Calif.
—Mrs. PETRONĖLE PADORIS su dukra Liucija, Phi
ladelphia, Pa., atvyko į Kaliforniją ir apsigyveno
Palm City, kur Liucija gavo darbą.
—P. ir S. PAKALNIŠKIŲ, Los Angeles, Calif., duktė
pakrikštyta Marijos Bernadetos Rūtos vardais. Krikš
to tėvais buvo Vladas Pažiūra ir Marija Simonienė.
•—JOHN GERCHAS neseniai įsikūrė Los Angeles, Ca
lif., nusipirkdamas namus.

Lithuanian Emigration
The following is a resume of the
Lithuanian situation in Europe and
what is being done to assist Lithua
nians now living in DP camps in Ger
many and those preparing to leave
Germany to settle elsewhere.
Our first concern is to arrange emi
gration for as many people as possible;
second we are hurrying to obtain in
formation from those who have not
as yet been issued guarantees, and
BALF in the United States is likewise
trying to make the necessary guaran
tees available to Lithuanians in Ger
many; third, we are taking steps to re
gister the so-called ’’hard-core cases,”
to group them and to insure their fu
ture with the proper authorities.
Certain difficulties stall the work
of emigration. Problems originating
with the authorities are somewhat
easier to settle. A man is classified un
der a special category determining his
status. However, when personal dif
ficulties arise from the particular re
fugee with whom we are dealing, the
matter becomes more complex. Many
refugees have lost hope of ever bet
tering their condition and consequent
ly will not cooperate in divulging in
formation about themselves. They feel
that what they are asked to tell will
injure and not benefit them. At the
present time various thrill seekers, al
ready returned from emigration, will
not Interest themselves in their own
future and pester us for doles of food
and clothing, asking for stipends with
which ”to enjoy the beauties of na
ture”—that is, study at a university.
The most serious complication of
all, however, is with those who for
one reason or another are not able to
emigrate. The reasons are various:
communicable diseases, German ci
tizenship, repatriates, persons from
Lithuania Minor, those unfriendly to
ward United States, Canada, or Aus
tralia, family troubles, financial con
ditions, etc.
In an interview with IRO Director
Kingsley I mentioned that BALF Pre
sident Končius would arrive in Eur
ope in June and that I would be
pleased to arrange a meeting between
them, but Mr. Kingsley said that he
himself expected to leave for the
States at that time. While we were
speaking of Lithuania’s tragic plight,
Mr. Kingsley said that as long as there
are dictators at large in the world the
DP problem cannot be resolved. He
also stated that without the assistance
of organizations like BALF and others
IRO could not possibly accomplish
the work it has been doing.
There is the probelm of the tuber
culosis-ridden and the mentally ill. A
plan is under consideration whereby
a number of the tuberculars would
be permitted to emigrate to Canada.

Australia wants only laborers up to
forty-five years. The United States is
most favorable, but even there im
migration laws restrict entry. Negociations are afoot with most of the
countries of Europe, excepting Spain
and Portugal. The Italian government
will not undertake the responsibility
of caring for refugees.
And Austria comes under the head
ing of ’’unusual character of occupa
tion.” In Germany alone the DP prob
lem is at least clear. The Allies are
in occupation, and the resident re
fugees are their problem. Austria has
agreed to supply refugees with food
and lodging after June 30.
The fate of the IRO organization
will be decided in October, when IRO
officials meet in conference in Gen
eva. At that time the remaining re
fugees will be given the designation
of ’’United Nations Refugees” and a
priority rating based on time spent in
exile. It is expected that the United

Nations will have contact with the
governments harboring refugees.
In Austria discussions have been
going on with religious organizations
which would agree to take charge
of persons belonging to their own respective faiths. Catholics would be
cared for by CARITAS, Protestants
by the Austrian evangelists.
As emigration continues some Lith
uanians have met with troubles. For
this reason we have had to appear
before the DP Commission in order
to present defence. For those who
served in the German army it was ne
cessary to produce documentary evid
ence showing that many Lithuanians
were taken by conscription into the
army as they fled from Lithuania in
1944, that such persons were not Ger
man citizens and had expressed no de
sire to become citizens. A number of
ex-soldiers in the German army were
taken to Germany by force in the
years 1942-44 for labor; it was only
later that they were drafted for mili
tary service. The DP Commission
agreed not to interfere in individual
cases where proof could be shown that
force had been used to enlist a man
into service.
In connection with 1940-41 repatri-

Cemetery Chapel in Lithuania / Kapy koplytėlė Lietuvoj
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ates the DP Commission made it fix
ed law that no person of German citi
zenship or who had professed an in
terest in such citizenship could enter
the United States. At this time there
are over 1,000 of these cases. When
Germans are given quota permits
again there will be a good chance for
the repatriates to head the list.
A third group is made up of indi
viduals detained because of com
plaints and various other reasons,
some known, some not known. Many
are given clearance, however, after
satisfactory explanation to the DP
Commission.
While many of those Lithuanians
qualified to emigrate have the requir
ed guarantees, there are still some
without them.
Guranties secured for Lithuanian
farmers by BALF in the United States
are still available, but there is a dearth
of willing farmers.
Is antikomunistiniy lietuviy demonstracijy Clevelande, Ohio / An Anti-Communist Lithuanian demonstra
tion in Cleveland, Ohio.
K. Cicėno foto

DP Statistics
POPULATION BY ZONE AND CAMP
American Zone: Augsburg - 550, Ans
bach - 100, Kempten - 600, Landshut 180 (relocated to Schiesheim), Munchen
- 850, Ingolstadt - 300, Memmingen 300, Bamberg - 200, Wunsiedel - 120,
Passau-Grafenau - 20, Hanau - 800
Butzbach - 100 (relocation camp), Hei
delberg - 60, Schweinfurt - 300, Mitten
wald - 60, Deggendorf - 25, Neustadt a.
D. - 60, Straubing - 40, Dillingen - 50,
Erlangen - 20, Neuburg - 45, Grafenaschau b. Murnau - 120. Total: 5,230.
Decreasing numbers on account of emi
gration.
English Zone: Augustdorf - 200, Dort
mund, Essen, Wetter - 200, (aged Lithu
anians emigrated to Germany before the
the First World War), Lubeck - about
1,000, Spakenberg I (Geesthacht) about 600 (being relocated to 6 other
places), Hannover - about 350 (mostly
persons from Klaipeda living in old
peoples’ homes about Hannover), Lebenstedt - 700 (screened and people
from Klaipeda), Wehen (Oldenburg)
- about 1,000, Diepholz - 900, Watenstedt - about 750 (camp being liquidat
ed; problem where to house people, as
they are either screened or from Klaipe
da), Lehrte - about 300 (majority of
people from Klaipeda, without DP sta
tus, living in vicinity), Neustadt - about
500.
French Zone: Reutingen, Tubingen 400. Decreasing numbers on account of
emigration. Unable to emigrate, over
200.
PERSONS REQUIRING ASSISTANCE
American Zone: Tuberculars in sana
toriums - 179, others seriously ill and
maintaining themselves privately - 87,
tuberculars in rehabilitation centers - 40,
18

in various hospitals for treatment - 70,
invalids - 65, blind - 6, mental patients 32, aged over 60 - 416, orphans - 9, wid
ows with small children and other cases
of hardship - 300.
English Zone: Tuberculars - 142, pa
tients with chronic diseases - 413, aged 560, other patients - 40.
French Zone: Tuberculars - 30, pa
tients with chronic diseases - 29, aged 130.
All total 2,500 people require con
stant help of some kind. For these Lithu
anians emigration or self-support is im
possible.
Can a healthy person living in normal
circumstances imagine a tubercular or
some other seriously ill human being liv
ing in a sanatorium, without relatives,
without friends? For a man so helpless
life would be unendurable without the
help of BALF, which in such instances
performs the duty of father and mother.
Orphans: From time to time certain
unregistered orphans come to our atten
tion. At this time Miss Allen, Director
of the U.S. Committee for European
Children, has the following Lithuanian
children on her register: with visas - 5,
cases in consideration - 10, new - 19.
SCHOOLS FUNCTIONING TO
MARCH 1
American Zone (Gymnasiums): Mun
chen, Memmingen, Augsburg, Schwabisch-Gmund (largest). As quickly as
emigration progresses the number of
primary schools and kindergartens di
minishes. It is hard to fix the enrollment
because of the continual movement be
tween camps and the numbers of both
students and teachers leaving for other
countries. We know at least that each

large camp has a kindergarten and a
primary school functioning.
IRO and other organizations have set
up classes giving instruction in the Eng
lish language and in trade occupations.
But too few Lithuanians attend them.
LITHUANIAN EMIGRATION
TO MAY 31, 1950
Argentina - 568, Australia - 8,725, Eng
land - 3,361, Belgium - 716, Bolivia - 18,
Brazil - 381, Canada - 7,739, Chile - 56,
Columbia - 224, Cuba - 2, France - 390,
French - Morocco - 24, Izrael - 1,107
(Lith. Jews), Italy - 3, Luxemburg - 6,
Holland - 28, New Zealand - 177, North
ern Rhodesia - 1, Panama - 3, Paraguay
- 11, Peru - 4, Southern Rhodesia - 3,
Sweden - 25, Switzerland - 8, Turkey 4, South Africa - 12, USA - 21,191 (Lith.
Jews - 302), Uruguay - 9, Venezuela 791, other countries - 25. Total: 44,505.
LITHUANIAN REPATRIATION
TO MAY 31, 1950
British Zone: 731, French Zone:6,
American Zone: 211, Italy: 1. Total: 949.
Proportionately more Lithuanans have
emigrated than any other nationality,
with the exception of the Jews. Most lef
under NCWC auspices, and Lithuanians
have first priority with this organization.

Lithuanian Arms
in Korea
”Los Angeles Examiner” writes:
’’Tree trainloads of captured North Ko
rean equipment rumbled southward to
day from the front en route for study
by United States ordnance and material
experts.
The equipment is mostly of Russian
make and includes one truck, one arm
ored car, several 75 millimeter artillery
pieces with Lithuanian army markings,
anti-tank guns and ammunition, mortars
and mortar shells.” ( July 11, 1950).

Lithuania
Under Soviet
Occupation
The Soviet occupation has so far ex
acted from the Lithuanian nation a toll
of over 200,000 victims. If the 300,000
Nazi victims are added (this number
includes those who resisted the Nazi
occupation and the slave-labourers de
ported to Germany), Lithuania, since
June 15, 1940, has lost about a sixth of
her population.
Biological extermination has been ac
companied by destruction of cultural
values. School standards have been low
ered, and higher education is now acces
sible only to the youth of one social class,
which is to be re-educated in the ’’new”
spirit. Teachers imported from Soviet
Russia strain every effort to Russianize
the country’s youth, teaching a distort
ed version of the history of Lithuania.
The most important subject for study is,
obviously, Leninism-Stalinism. Science,
literature, music, art, the theatre, which
had made such progress during the pe
riod of Lithuanian independence, indeed,

Lietuviškas kilimas — A. Tamošaitienės darbas
A hand-woven rug made by a Lithuanian girl.

Lithuanian folkcraft / Lietuviškos pirštinės

all the arts and sciences now are mere
vehicles for the spread of Bolshevist
ideas. The scientists, writers or artists
who deviate, ever so little, from the of
ficial party line, are immediately de
ported.
In the new system, everything is sub
ordinated to Communism. In place of
the old objective truths and sciences,
only Communist ’’truth” and ’’science”
are taught. All the moral values based on
the principles of Christian civilization,
are dismissed with contempt or ruth
lessly obliterated. All the periodicals
which had appeared in independent
Lithuania: 7 daily newspapers, 27 week
lies, 15 bi-monthly magazines and 27
monthly journals have been suppressed.
Only purely Communistic publications
are permitted to appear. A real auto-da
-fe was organized for Lithuanian books,
strikingly like those ordered in Hitler’s
Germany. More than 400,000 Lithuanian
books, especially on religious, nationalcultural and philosophical subjects, were
turned over to paper factories to be con
verted into pulp. A great part of the
State archives were destroyed, the rest
carried off to Moscow.
Effects on Agriculture
To the delegation of the Lithuanian
Government which came to Moscow to
sign on October 10, 1939, the Treaty of
Mutual Aid imposed upon Lithuania, a
treaty which permitted the Soviet Union
to establish military bases on Lithuanian
territory, Stalin made a conciliatory
statement. He said that since he himself
was the son of a small nation, he would
never permit such Pan-Slavist imperia
lists and Greater-Russians as Zhdanow
to interfere in Lithuania’s internal affairs
and eventually to strangle the Lithuani
an nation. He further declared that the
collective-farm system was absolutely un

suitable for Lithuania and other Baltic
States, where there was a very old tradi
tion of individual farming, on which the
agricultural system was based. This de
claration proved to be as deceitful as the
general run of Soviet assurances usually
proves to be.
Lithuania is an agricultural country
par excellence. The Lithuanian farmer is
not only the back-bone of the Lithuanian
national economy; it was this class which,
during the submergence of the Lithua
nian State (1795 to 1918), kept Lithua
nian culture and the Lithuanian lan
guage alive. The land-reform carried out
in 1922 cut up the large landed estates
and parcelled out the land to landless
agricultural workers or to small-holders,
leaving only 80 hectares to the original
owners (later their holdings were in
creased to 150 hectares). Little by little,
stockraising and dairy-farming took the
place of grain-growing, as more gainful.
New cultures were introduced, such as
sugar-beet. Lithuania followed the Scan
dinavian agricultural methods, especial
ly the Danish, as the most suitable to
her climate and soil. On occupying Li
thuania, the Soviet authorities nation
alized all the land, temporarily leaving
the former owners up to 30 hectares,
which they held as tenant-farmers. A new
agrarian reform, based not on economic
grounds, but with the sole purpose of
liquidating the farmer class was decree 1.
607,589 hectares were taken over for the
land fund, i. e. about 15 per cent of the
whole land area. The larger farms were
destroyed first; 28,000 farmers who had
originally held 1,240,000 hectares were
entirely dispossessed. This was the
strongest Lithuanian element, which had
produced mainly for the town consumer
and for export.
The reorganization of farming on Soviet
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lines left 61,000 farms of from 20 to 30
hectares and 40,000 from 15 to 20 hec
tares. This group of over 100,000 indivi
dual farmers, representing with the fa
milies about 500,000 inhabitants, was de
creed by the Bolsheviks as ’’Kulaks” (rich
peasants), to be, in accordance with the
Lenin-Stalin theory, liquidated as ’’class
enemies”. And quite understandably, the
spearhead of attack of the new economic
system was first turned against it. This
took the form of the obligatory delivery
quota, decreed in March, 1941. As an ex
ample of what this meant, a farm of 30
hectares which had 20 hectares of arable
land and employed hired labour, had to
furnish: 150 quintals of grain; 110 quin
tals of potatoes; 4,680 litres of milk; 390
kilograms of meat and about 13 kilo
grams of wool. The local Communist ex
ecutive committee could raise this quan
tity by 30%, if they saw fit. For this pro
duce the farmer was paid the sum of
about 2,500 roubles, which did not even
suffice to pay his taxes, amounting to
about 3,700 roubles. In the open market
it could have fetched at least 15,000
roubles. Since the majority of the farmers
were not in a position to fill their quotas,
within three months of the issuance of
the decree, 1,109 of them were driven
from their farms. 4,492 new settlers, too,
had by May 16, 1941, given up the land
they had received. Many hundreds of
the old farmers were sent to the concen
tration camp at Praveniškės where they
were put to death during the Soviet re
treat from Lithuania. Subsequently, farm
holdings were still farther decreased and
now average 11-15 hectares. All agricul
tural produce and reserves of grain and
most of the livestock found, following
the second Soviet occupation of Lithua
nia, were immediately confiscated and
taken away to Russia. The agricultural
methods used on the wide plains and
steppes of Russia with tractor-stations,
combine-harvesters, etc. are being ap
plied to farming in Lithuania. The larger
farmers, who had been evicted from their
farms and were not even allowed to re
main on their land as simple labourers,
and their families have been deported to
Siberia. And now the farmers holding
from 11 to 15 hectares have, so to speak,
also been placed outside the pale of the
law; they, too, have been burdened by
impossible quota-deliveries and when
they are unable to furnish them, are, in
their turn, driven from their farms and
deported. Thus, the way is prepared for
collectivization. Collective farms are be
ing forcibly established throughout Li
thuania and the other Baltic States with
the result that Lithuania, which former
ly was an important exporter of agricul
tural produce, has now been brought to
the verge of starvation.
Effects on Industry and Handicrafts,
Commerce, and Finance
The industry which had been deve
loped in Lithuania during the period of
her independence was nationalized in its
totality by a simple decree dictated by
Moscow. Up to the Soviet occupation,
Lithuanian industry had served the home
market and also produced for export.
Now it is integrated in the Soviet econo20

my and is exploited strictly in the inter
ests of Soviet Russia alone.

The craftsman has been forbidden to
carry on his trade individually. He must
join an appropriate guild of artisans and
with his own tools work in a nationaliz
ed communal workshop, thus becoming
a mere hired labourer. Each group of
artisans is headed by an official appoint
ed by the Communist Party, who is much
more interested in the Communist in
doctrination of the workmen than in the
craft itself.
The industrial worker has become the
slave of his nationalized industry. He
works for wages which attain only a
small part of the renumeration (some
times only a twentieth part) earned by
him during the period of Lithuanian in
dependence. If, before June 15, 1940, the
day’s wages of an unskilled labourer suf
ficed to buy at least two kilograms of
butter (skilled labour was paid at least
two or three times as much), today the
whole month’s pay of a highly qualified
specialist can scarcely buy two kilograms
of butter and two or three kilograms of
meat.

The Soviet occupation put an end to
Lithuania’s participation in international
commerce. Private commercial concerns
and co-operatives, which had served the
home market, were nationalized and
are now exploited for Moscow’s purposes.
The windows of numerous shops in the
towns are boarded up: in place of free
consumers’ co-operatives and private
shops, here and there a sign-board, often
in the alien Russian language, indicates
the location of a nationalized shop, where
government employees sell what pro
ducts Moscow permits, to higher officials
of the Soviet regime and of the Com
munist Party.
Following its occupation of Lithuania,
the Soviet Union introduced her own
currency, the rouble, which at first cir
culated concurrently with the litas, but
the latter was speedily withdrawn from
circulation. The occupation authorities
fixed the value of the rouble five times
above its real value. This gave the Rus
sian soldiers and the NKVD agents and
their families, who had arrived in the
country, ragged and hungry, the oppor
tunity to buy up for a song the reserves
of merchandise in the Lithuanian shops
and warehouses, which had not been im
mediately carried off to Russia. The cre
dit institutions and saving-banks were
nationalized. The Lithuanian people,
through the introduction of Soviet cur
rency and the confiscation of their de
posits (savings only up to 1,000 roubles
— 35 dollars were allowed to be with
drawn) were, at one stroke, reduced to
the status of penniless paupers. The na
tionalization of land, dwellings, factories
and other buildings and commercial en
terprises, without any compensation,
completed this deliberate process of pau
perization.

(Memorandum on the Restoration of
Lithuania’s Independence by the Lithua
nian Executive Council.)
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KRUPAVIČIUS SPEAKS
OVER VATICAN RADIO
Monsignor M. Krupavičius, Chairman
of the Supreme Committee for the Liber
ation of Lithuania, spoke over the Vatic
an radio on June 11. He addressed the
radio audience, speaking in behalf of
Lithuanian liberty.
We are living in unusually arduous
times. Whether we are in free America,
in barbarian Russia, in Germany or in
Australia—everywhere we face the realiz
ation that our nation is nearing extinc
tion. This extinction has different mani
festations in different places, of course,
but even in the mildest of foreign lands
we see ourselves becoming absorbed and
our nation disappearing. Only in the
name of Lithuania can we hope to find
ourselves a haven and preserve our na

tional character and our national wealth
from destruction.
Lithuanian blood has been spilled on
her own soil and in strange lands, but it
has never flowed in the great current it
does today. The Bolsheviks are engaged
in wholesale slaughter of the Lithuanian
people. Even so, in friendly countries
the forces of assimilation are at work
absorbing those who give in to them.
Both within an I without the Iron Cur
tain Lithuanians must know that their
culture is narked for death unless we
ready ourse.ves to protect and defend it.
The Americans instituted a blood bank.
We must institute a bank of Lithuanian
minds and Lithuanian conscience. In
common effort, working all for one and
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Behind
The Iron
Curtain

Kaunas, once Temporary Capitol of Lithuania / Kaunas, buvęs laikinoji Lietuvos sostinė

one for all, we must support and main
tain our Lithuanian nationality.
More than likely not one of us ever
before gave a thought to the dangers of
assimilation. But the fact remains that
emigration has served to disjoin our
people; petty intrigues and misunder
standings have sapped our strength, and
life breaks us as so many twigs. So many
Lithuanians suffer from this disease to
day. This is a grave problem. Why this
strife? Why these differences? What are
we fighting for? . . .
Speaking for the Supreme Committee
for the Liberation of Lithuania, I greet
all the Lithuanians scattered over the
globe and bid one and all to unite their
means and powers in fighting for Lithu
anian freedom, in fighting until victory
is won ... I also greet our brothers and
sisters on the other side of the Iron Cur
tain ... I solemnly promise you that
we will do all in our power to defeat
the Bolshevik oppressor and make Li
thuania free again . . .

Los Angeles Lithuanians and support
ers of ’’Lithuanian Days” magazine, Mr.
and Mrs. Frank Tupik left on May 30 on
a sea voyage to Europe. They expect to
be gone for two months.

Lithuanians
At The
Vatican
The Supreme Committee for the Liber
ation of Lithuania met in a special audi
ence with the Holy Father at the Vatican
in Rome on the occasion of the Holy
Year. The delegation, comprised of Chair
man Monsignor Krupavičius, Professor
Brazaitis, and Sidzikauskas, made the
visit on June 1-16.
The Holy Father was presented with
the delegation’s document in which,
among other business and requests to
the Holy See, the Lithuanian Nation’s
thanks was expressed. Pope Pius XII
then conferred an Apostolic blessing on
oppressed Lithuania and on her citizens
at home and abroad.
The Lithuanian delegation also met
other papal representatives. They were
welcomed by Secretary of Special Af
fairs Tardini, Vatican Secretary Montini,
Cardinal Pizzardo, and Lithuanian Af
fairs Director Monsignor Poggi.

A LITHUANIAN PICNIC
Lithuanians of Los Angeles will meet at special picnic in Sycamore Grove on
August 13. The picnic is being sponsored by the LITHUANIAN DAYS magaz
ine. A varied program will include a concert performance by the Los Angeles
Concert Band, Lithuanian folk-dancing by the Lucille Zaikis dancers, and Li
thuanian folk-singers. Admission ir free.
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LATVIA
According to repatriated POWs and
recent fugitives the town of Riga is much
more militarized than during the first
Soviet occupation. In the last months
a number of army units have been sent
away and replaced by MVD troops.
The Kommandatura is lodged in the
old city citadel and numerous special
Kommandantura patrols walk the streets
day and night. The headquarters of Gen.
Bagramian, the commander of the Balt
ic military district are in the former
German legation and the neighbouring
houses. Only persons with special per
mits are admitted. The departments for
economy, supplies and politics are lodg
ed in a house on the corner of Gertendis
and Birivibas Streets. On the second
floor of the same house is also the de
partment for chemical warfare which
has extra guards.
The former bicycle factory ’’Lippest”
is now a workshop for the repair of
tanks. The bombed premises of the large
’’Provodnik” rubber factory have been
rehabilitated and are separeted from the
outside world by barbed wire fences
and watch towers. Political prisoners
work there in complete isolation.
Large army units are billeted in Semgalia, especially between Jelgava and
Dobele.
UKRAINE
At this writing the world is incensed
at the cynical Soviet declaration that all
German POWs have been repatriated
from the USSR while hundreds of thou
sands are still known to languish in So
viet captivity. However, these unhappy
soldiers are not the only people who
have disappeared in the Soviet Union
without leaving any trace.
Not so long ago the Kiev Radio gave
some data on the number of Ukrainians
repatriated after World War II. It ap
pears that altogether 1,300,000 have
come back form Germany, Austria, Po
land, France and other countries. As
the Radio said, ’’they have all come home
voluntarily, have freely chosen places of
residence and work at their specialties.”
The Soviets are daily guilty of falsifi
cations of the truth and the above fi
gures, too, are no exception in this re
spect. When Germany capitulated in
1945 there were twelve million displac
ed persons in the conutry, the overhelm
ing majority having been brought there
forcibly to work at German war indusries. Knowing what to expect from the
Soviet authorities on return home, the
buk of Ukrainians refused to return vo
luntarily. By the middle of 1946 no more
than 350,000 of the five million Ukrain
ians were still in Germany.
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Phones: Office-NOrmandy 2-9803, Res.-Citrus 3-8419

I

J. J. BAKUS & JOE BULAT

|

LITHUANIAN REAL ESTATE BROKERS

g

Homes - Income Property - Loans
Multiple Listing Service
4728 So. Normandie

£

Los Angeles 37, Calif.

Office: AXminster 7900 Res.: PLeasant 6590

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®®®©©©©©©©©©©©e>©e

LITHUANIAN REALTY CO.
Real Estate — Loans & Insurance
Chas. Luksis, Manager

71 ON. Van Ness

Hollywood

Telephone GLadstone 5250
3-Piece Living Room Set Cleaned in Home ................................. $9.90
Sofa — 2 Chairs — No Dust — No Odor — Everything Left in Order
SAVE THIS AD

—CALL ANY DAY

Upholstered furniture, carpets, rugs cleaned in your home by experts.
Modern electrical equipment used, work guaranteed and insured.
Sofas cleaned $4.95. Any chair $2.95. Carnets cleaned, 5c per sq. ft.
SEE OUR AD IN LONG BEACH CLASSIFIED TELEPHONE SECTION

P & J CLEANERS
Carpet & Furniture Cleaners
........... 419 East 6th St., Long Beach, Ca’if. Phone L. B. 6-1226
7471 Melrose Ave., Los Angeles 46, Calif., Phone WEbster 3-9128
12312 Virginia Ave., Artesia, Calif., Phone TOrrey 5-1367

BEVERLY-KENMORE LIQUORS
CHOICE WINES—BEER—LIQUORS
Free Delivery
4022 W. Beverly Blvd.
Los Angeles, Calif
Ben F. Jakuben, Owner
Telephone: DU 2-9074

ATLAS PAINT & WALL PAPER STORES
ATLAS - DUTCH BOY - DU PONT PRODUCTS - WINDOW SHADES - GLASS - LINOLEUM - FLOOR
SANDERS FOR RENT - W ATER HEATERS-ASPHALT&RUBBERTILE

e.

ę

winnaman
11014 South Main Street,

2526 W. Washington Blvd.,

Los Angeles 3, PL. 5-0757

Los Angeles 16, PA. 3151

9740 Washington Blvd., Culver City
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VISI LIETUVIAI SKAITO

Skaitykite - Platinkite - Remkite

savaitinį, gausioj iliustruotą laikraštį

□

’’DRAUGA“ LIETUVIU ŽINIAS

LIETUVIŲ ŽINIOS kiekvieną savaitę savo skai- □
tytojams patiekia pačių
svarbiausių politinių įvykių
santrauka ir komentarus,

vieninteli lietuvių religines, tautinės minties dienraštį pasauly
DRAUGAS yra geriausias laikraštis, kadangi tikroje šviesoje nu
šviečia pasaulio h- lietuvių kolonijų gyvenimo įvykius.

DRAUGAS yra įdomiausias, kadangi po savo sparnu yra sutraukęs
žymiausius rašytojus, politikus, visuomenininkus, ko
respondentus.
DRAUGAS yra gyviausias, nes patiekia vėliausias žinias apie pa
vergtą Lietuvą, ištremtus lietuvius, lietuvių veikimą
Amerikoje ir kitur.

DRAUGAS yra patikimiausias, kadangi Amerikoje, Europoje ir ki
tur turi savo korespondentus, kurie rašydami iš vietos
patiekia pilniausias ir patikimiausias žinias.

LIETUVIŲ ŽINIOS plačiai informuoja apie pa
saulio lietuvius ir Amerikos
lietuvių veiklą,
LIETUVIŲ ŽINIOS savo puslapius pagražina
tiek lietuvių, tiek politinio
U
gyvenimo nuotraukomis,

| LIETUVIŲ ŽINIŲ korespondentai Anglijoj, Ar
gentinoj, Ispanijoj, Vokieti
joj ir kituose kraštuose ži
nias renka iš pačių pirmųjų
šaltinių.
TODĖL TUOJAU UŽSISAKYKITE

LIETUVIŲ ŽINIAS,

DRAUGAS taipgi skaitomas lietuvių biznierių ir pramonių skel
bimų organu. Jei norite ką greit parduoti, pirkti ar ras
ti, skelbkitės DRAUGE. Ieškai gero darbo? Skai
tyk DRAUGĄ!

I

□

KURIOS METAMS KAINUOJA TIK $3.

□

LIETUVIŲ ŽINIOS

Padarykite DRAUGĄ tikru savo draugu! Sykį jį paskai
tęs, nenorėsi su juo skirtis.

221 Sarah St., Pittsburgh 3, Pa.

Užsieny DRAUGAS kainuoja $10.00; Kanadoje me
tams $7.00; pusmečiui $4.00

SKAITYKITE

KAINA -

Chicagoje ir Ciceroje metams $8.00; pusmečiui $4.50.
Kitur Amerikoje metams $7.00; pusmečiui $4.00.

KANADOS LIETUVIU
|

savaitrašti

Prenumeratos ir kitais reikalais kreipkitės adresu:

’’DRAUGAS”
CHICAGO 8, ILLINOIS
TEL. VIRGINIA 7-66640-6641

ĮSTEIGTAS 1909

□

NORĖDAMI BŪTI
I
n

INFORMUOTI

"TĖVIŠKĖS
ZIBURIAI»
Jame rasite apsčiai žinių is Kanados

apie pasaulio ivykius ir

ir viso pasaulio lietuviu gyvenimo,

Amerikos bei Kanados lietuviu gyvenimą

idomiu straipsny ir garos informaci

SKAITYKITE

«DARBININKA»
išeinanti du kartus per savaite
I PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje — $5.00, užsieny — $5.50
j ADRESAS: 366 Broadway, S. Boston 27, Mass. USA
a
prni-^=iFi—--- l--if,i=if»==ifi'
=imrhfi----------- irnr=------- įF -a

jos bendrais klausimais.
PRENUMERATOS KAINA matams:

į
|

JAV-SE ir Kanadoj - $3, kitur - $ 4

ADRESAS:
941 Dundas St. W.,
Toronto, Ont., Canada
^=iPin~--- »rr=imi----- į
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