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JAV KONGRESMANAS VICTOR L. ANFUSO SAKO:

Lietuva-genocido auka
Prieš keletą metų mūsų didelio ir laisvo
krašto aukšti pareigūnai ir eilininiai pilie
čiai bei pasaulio valstybių vyrai atvirai
netikėjo Lietuvos gyventojų ir jos gerųjų
kaimynų, latvių ir estų skundams.
Šalyje, kur žmogaus individualinė ver
tė ir laisvė yra taip aukštai statoma,
skambėjo beveik neįtikėtinai, kad dabar
tiniame, taip vadinamame apšviestame
amžiuje, krikščioniškos eros dvidešimta
me šimtmetyje, yra žmonių, kurie nau
dotų kiekvieną savo fizinę ir psichinę
pajėgą bei kiekvieną modernišką išradi
mą likusiam pasauliui pavergti ir buvu
sius laisvus žmones pajungti policiniam
režimui, kuriame žmona ir vaikas šnipi
nėja prieš vyrą ir tėvą, brolis prieš savo
brolį ir seserį, kur kiekvienas penktas
asmuo civiliniame gyvenime ir kiekvienas
dešimtas asmuo kariuomenėje yra agentas-pranešėjas didžiuliam slaptosios poli
cijos tinklui, tarnaujančios savanaudiš
kiems interesams vienos legalios partijos,
kuri nepakenčia savo blogų darbų kriti
kos.
Kas galėjo tikėti, kad yra grupė žmo
nių, remiamu didelės kariuomenės ir
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šnipų tinklo, kurie rūpestingai atrinktų
sunaikinti geriausius elementus tautų ir
kraštų, kuriuos raudonoji armija užgro
bė?
Kas galėjo tikėti, kad žemė bus nusa
vinta svetimų įsiveržėlių, kad laisvi ūki
ninkai bus paversti valstybės vergais, kad
valstybė nustatys, jog vaikai yra nuosa
vybė vienintelės politinės partijos, kuri
save stato aukščiau už žmones ir vyriau
sybę?
Kas galėjo tikėti, kad tūkstančiai sunk
vežimių — kai kurie iš jų Jungtinių Ame
rikos Valstybių paskolinti - išnuomoti per
praėjusį karą - atvyks į taikingus ūkius
ir namus miestuose gilioje naktyje, kels
gyventojus, atskirs šeimos galvą nuo žmo
nos ir vaikų ir išveš juos visus, nežiūrint
jų amžiaus ir jų nekaltumo, vergų dar
bams į arktines kasyklas ir miškus už
tūkstančių mylių nuo jų namų lėtai mir
čiai nuo bado, šalčio, ligų ir persidirbimo?
Kas galėjo tikėti, kad nuo penkiolikos
ligi dvidešimties ar daugiau milijonų
įvairių rasių žmonių būtų uždaryta į to
kias naikinimo stovyklas, ir kad maž

daug pusantro milijono žmonių miršta
kasmet tokiose stovyklose?
Šiandien . . .Amerikos žmonės žino ir
tiki, ir likusis laisvasis pasaulis žino, kad
tai yra tiesa . . .
... 1659 metais Aleksandras Karolius
Curtius, lietuvis bajoras, atvyko į New
Yorko miestą, tada olandų gyventojų va
dinamą Nieuw Amsterdam, mokyti kolo
nistų jaunimo. Čia jis išbuvo dvejus me
tus, ir yra jis bendrai vadinamas “Ame
rikos vidurinės mokykos tėvu” (Father of
American High Schools), pirmuoju New
Yorko mokyklos mokytoju. Jis atvyko į
šiuos krantus padėti išlaikyti emigrantų
krikščioniškąjį Vakarų paveldėjimą. Šian
dien lietuviai savo tėvynėje yra reikalin
gi mūsų pagalbos išlaikyti savo krikščio
niškąjį Vakarų paveldėjimą, savo kaipo
žmogaus
laisve.
O
Lietuvių įnašas į Amerikos pažangą
praktiškai nenutrūkstamai tęsėsi nuo
1659 metų. Buvo lietuvių, kurie dalyvavo
Amerikos Revoliucijoje, padėdami mūsų
sentėviams sukurti savo nepriklausomy
bę. Kiti lietuviai į čia atvyko Napoleono
karų pradžioje, ir po numalšinimo lietuc

Senatorius Dirksen (kairėj) su Chicago County iždininku Brenza (vidury) ir adv. Lapinsku. /
right: Senator Dirksen, Chicago County Treausrer Brenza and Attorney Lapinskas
A. Gulbinsko foto

vių sukilimo 1831 ir 1862-64 metais.
Nuolatinė lietuvių imigracijos srovė pa
didėjo nuo 1864 metų, ypač kai rusai už
draudė lietuvių spaudą ir Įvedė 20 metų
karinės tarnybos prievolę Rusijai.

Left to

Šičia lietuviai susidarė puikų vardą
kaip geri piliečiai ir žmonės...
Aš džiaugiuos pažymėdamas, kad, ne
žiūrint mūsų nukrypimų ir klaidų kitose
srityse, Jungtinių Valstybių vyriausybė

tvirtai laikėsi ir tebesilaiko principų, pa
skelbtų Valstybės Departamento 1940 m.
liepos 23 d. ...
...Šis puikus Amerikos politikos pareiš
kimas tebegalioja — kiekvienas jo žodis.
Lietuvos vėliava tebeplėvėsuoja Wašingtone. Lietuvos pasiuntinybė ir kon
sulatai naudojasi pilnu pripažinimu ir
veikimo laisve. Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos laivai tebeplaukioja jūrose mūsų teis
mų apsaugoje. Lietuvos pasai tebėra
tarptautiškai pripažinti kelionės doku
mentai, nors pats kraštas yra okupuotas
ir brutaliausio priešo spaudžiamas. Ra
dijo transliacijos lietuvių kalboje dabar
kasdien siunčiamos per Atlanto okeaną
nunešdamos padrąsinimo žinią Lietu
vos žmonėms. Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas simpatingai išklauso
mas visur, kur jis siunčia savo memoran
dumus Jungtinėse Valstybėse. Lietuvos
žmonių vertė iškeliama mūsų Kongreso
kalbose.
Dėka nepalaužiamos dvasios ir laisvės
meilės Lietuva tebėra nenugalėta. Nors
jokie Lietuvos Nepriklausomybės minėji
mai nėra leidžiami ir tautinis himnas yra
yra uždraustas, nors dešimtys tūkstančių
rusų kariuomenės ir policijos trypia visą
kraštą, bet mes galime būti tikri, kad
kaip ir anksčiau, Lietuvos Nepriklauso
mybės Dieną yra minima miškuose, kurie
tebekontroliuojami Lietuvos laivės kovo
tojų. Šimtai tūkstančių žmonių dalyvavo
pamaldose tose keliose palikusiose baž
nyčiose padėkoti Visagaliui už tas malo
nes, kuriomis Lietuva naudojosi praeity
ir paprašyti išgelbėjimo nuo dabartinės
vergijos. Kiti žmonės meldėsi tyloje prie
darbo fabrike ir valstybės kontroliuoja
muose ūkiuose. Rusams nepavyko pa
vergti lietuvių minčių. Jie negali kontro
liuoti save gerbiančių lietuvių galvojimo,
kurie žino, kad jie laisvi yra gimę ir turi
Dievo duotas teises, kurių nė žmogus, nė
valdžia neturi teisės atimti.
Mes žinome, ir Lietuvos žmonės tegu
žino, jog mes suprantame, kad Lietuva
(Perkelta į 10 psl.)

Paryžiaus lietuviai prie kataliky misijos koplyčios, kurioje sekmadieniais buna lietuviškos pamaldos; vidury stovi Lietuvos atstovas Paryžiuje dr. St. Bačkis. In Paris Lithua
nians gather to hear Mass at the Catholic Mission chapel.
Kun. Jeskevičiaus foto
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Stasys Barzdukas

KAIP GIMĖ «LIETUVIU KALBOS VADOVAS»
PASIKALBĖJIMAS SU STASIU BARZDUKU, VIENU IŠ VADOVO RENGĖJŲ
— “Lietuvių kalbos vadovas” yra kolek
tyvinis darbas, tad mūsų visuomenei būtų
įdomu smulkiau žinoti, kaip kilo šios
reikšmingos knygos parengimo mintis?
— Šiuo klausimu tegaliu pakartoti tai,
ką jau esu spaudoje viešai rašęs ir kas yra
kitų rašyta. Taigi vadovo mintis brendo
šiais etapais.
Pradėjus organizuoti lietuviškas mo
kyklas tremtyje (Vokietijoje) ir joms ne
turint net būtiniausių vadovėlių, man
kilo mintis mokyklos reikalui parengti
lietuvių kalbos praktini vadovėli, kuria
me būtų pateikti būtiniausi rašybos, sky
rybos ir kiti kalbos dalykai. Darbą pra
dėjęs, apie ji pasisakiau 1946 m. per Pet
rines Tuebingene sutiktam prof. dr. Pra
nui Skardžiui. Profesorius tada mano dar
bui pritarė, mane padrąsino, paragino
dirbti toliau ir pažadėjo padėti. Iki 1946
m. pabaigos aš parašiau pirmą savo juod
rašti. Apie mano darbą sužinojo ir toje
pačioje Rebdorfo stovykloje gyvenęs Jo
nas M. Laurinaitis.
1947 m. vasario 8 d. buvo sušauktas
Lietuvių Kalbos Draugijos steigiamasis
suvažiavimas tremtyje (Rebdorfe prie
Eichstaetto). Be kitų, čia buvo priimtas ir
toks nutarimas: “LKD suvažiavimas,
siekdamas lietuvių kalbos rašybos vieny
bės, paveda valdybai pasirūpinti tą rašy

bą stabilizuoti ir išleisti rašybos vadovė
li (projektą parengs Stasys Barzdukas)”
(cituota iš 1947 m. “Mūsų Kelio” Nr.
11/71).
Suvažiavimo išrinkta valdyba (dr. Pr.
Skardžius, J. M. Laurinaitis ir St. Barz
dukas) lietuvių kalbos rašybos vadovėlio
klausimą toliau svarstė savo 1947 m. ko
vo 9 d. posėdyje ir padarė toki nutarimą:
“Pasikeista nuomonėmis ir pavesta toliau
tuo reikalu rūpintis St. Barzdukui” (“Ži
buriai” Nr. 43/238).
Po šito posėdžio pradėjau rašyti viską
iš naujo ir 1947 m. balandžio 22 d. kaikuriuos skyrius, kaip buvo mūsų susitar
ta, jau galėjau išsiųsti žiūrėti dr. Pr. Skar
džiui. Bet bedirbant taip pat paaiškėjo,
kad vienam šį darbą greičiau atlikti yra
neįmonoma, tad balandžio pabaigoje bu
vo susitarta su J. M. Laurinaičiu darbu
pasidalyti: jis pasiėmė parengti vadovėlio
žodyną, man liko teorinė dalis. Rudeniop
aktyviai Į darbą Įsitraukė ir dr. Pr. Skar
džius. Rugpjūčio 25 d., atvykdamas pas
mus, jis kartu atsivežė kaikuriuos ir jo
paties parašytus dalykus. Dabar, intensy
viai tris dienas posėdžiavę, jau visi trys
sutarėme, kad mūsų darbas turės vadin
tis “Lietuvių kalbos rašyba” ir turės būti
leidžiamas trijų autorių vardu.
Rankraščių krūvomis nuolat augant ir

atsirandant vis daugiau medžiagos, dr.
Pr. Skardžius po kurio laiko pasiūlė lei
dinį pavadinti “Lietuvių kalbos vadovu”
ir netrukus viešai pranešė visuomenei
apie tą rašomąjį vadovą, apimantį visus
svarbiausius šių dienų rašybos ir su ja
susijusius kalbos dalykus. Jis čia taip pat
reiškė vilti, kad visi šį kolektyvinį darbą
kaip reikiant supras ir savo patarimais
bei nurodymais jo autoriams ateis į pa
galbą (“Tėviškės Garso” lapkričio 27 d.
nr.). Deja, nei tų patarimų, nei nurody
mų tada susilaukti neteko. Tačiau darbas
tikrai intensyviai buvo varomas toliau, ir
1948 m. pradžioj vadovo pagrindiniai da
lykai buvo parašyti visi. Visuomenė buvo
painformuota, kad vadovas jau yra pa
rengtas (žiūr. mano straipsnį 1948 m.
“Aidų” Nr. 12). Žinoma, jo išbaigimas,
papildinėjimas, taisymas ir toliau reika
lavo įtemptų pastangų bei kieto darbo.
—Vadovas buvo rašomas tremtyje, tad
būtų taip pat įdomu išgirsti apie pačias
darbo sąlygas.
— Darbo sąlygas vadovo rengėjai visais
atžvilgiais turėjo nenormalias. Visų pir
ma didelė kliūtis buvo jau ta aplinkybė,
kad jie ne kartu gyveno: dr. Pr. Skardžius
buvo Kirchentellinsfurte prie Tuebingeno (prancūzų zonoje), mudu su J. M.
Laurinaičiu lindėjome už kelių šimtų ki
lometrų Rebdorfe prie Eichstaetto (ame
rikiečių zonoje). Susitikti buvo galima
tik retkarčiais, ir tai šiuos susitikimus sun
kindavo dar įvairios formalybės (pvz.
išvykti iš amerikiečių zonos į prancūzų
zoną arba atvirkščiai reikėdavo leidimų,
(Perkelta į 9 psl.)
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Chicagos "Ateities" šokėjy grupė šoka Tauty Festivalyje St. Louis šių mėty balandžio mėn. Šiuo metu
"Ateities" šokėjy grupė mini savo veiklos dešimtmetį. / "Ateitis" dancers at the Folk Festival in St. Louis,
Mo., April, 1951.

10 METŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ PIONIERIAMS
ALGIS REGIS

ŠĮ pavasari Vyto F. Beliajaus vadovau
jama lietuvių tautinių šokių grupė “Atei
tis” mini savo veiklos pirmąjį dešimtme
ti.C

Tai jauna organizacija ir jauni jos na
riai. Tačiau per trumpą dešimtmetį ji iš
ryškino ir išpopuliarino dar vieną būdin
gą mūsų tautinio savitumo bruožą: šalia

lietuviškų parapijų ir spaudos, greta lie
tuviškos dainos mes šiandien dar gėri
mės ir didžiuojamės tautinio šokio menu.
Vėliausiu laiku lietuviški šokiai tapo
įspūdingiausia ir populiariausia mūsų
tautinio individualumo išraiška kitatau
čių tarpe ir didelis tautinio entuziazmo
veiksnys mums patiems.
Kaip patys “Ateities” šokiai, taip ir šio
šokių vieneto įsisteigimas buvo spontaniš
kas. Prieš 10 metų karo audra Europoje
staiga atskyrė nuo tėvynės palyginti ne
didelį skaičių Amerikoje viešinčio Lietu
vos jaunimo. Didesnė jo dalis, kaip pa
prastai, susitelkė Chicagoje. Organizaci
nis susibūrimas todėl buvo natūralūs da
lykas. Juo labiau, kad išdavikiškas ele
mentas, pasinaudodamas sudrumstomis
politinėmis aplinkybėmis, pagal Maskvos
nurodymus, kaskart vis akiplėšiškiau
reiškėsi lietuviškoje visuomenėje, niekin
damas visa tai, kas tikram lietuviui yra
šventa. Todėl ši grupė jaunų žmonių,
mišri profesiniu pašaukimu ir intelektua
liniu lygmeniu, bet nuoširdi ir vieninga
savo tautiniu idealizmu, pasiryžo išeiti
į visuomenę reprezentuoti sveiko, lietu
viškais idealais besisielojančio Lietuvos
jaunimo.
Steigiamajame susirinkime buvo apsi
spręsta, kad šis jaunimas savo įsitikini-

"Ateities" šokėjy grupė 1944 metais. Vidury, ant grindy sėdi Liucė Piliponytė (Zaikienė), šokiy grupės vedėja. / "Ateitis" dancers, who performed in Chicago in 1944.

mais yra artimiausias tai Lietuvos jauni
mo srovei, kuri save vadina ateitininkais.
Tačiau kadangi ateitininkai reprezenta
vo beveik išimtinai intelektualinę jaunuo
menę, gi Amerikoje ne visi tuo laiku ėjo
mokslus, todėl susirinkimas nusprendė
save laikyti gimininga, bet vietos sąlygas
labiau atitinkančia savita Ateities organi
zacija. Pirmoji valdyba buvo išrinkta iš
trijų Chicagos Universiteto studentų:
Povilo Baltinio, Antano Skiriaus, Anta
ninos Navikaitės ir šio straipsnio auto
riaus.
Greit ateitininkai tapo viena iš popu
liariausių Chicagos jaunimo organizaci
jų: jie ne tik rengė susirinkimus, bet pla
čiai ir spontaniškai pasireiškė visuomenė
je kaipo sąmoningo lietuviško jaunimo
akcijos centras. Viešai dalyvaudami vi
suomeniniuose įvykiuose, jie nuolat pri
minė Amerikos lietuviams jų pareigingu
mą sunkioje lietuvių tautos dėl laisvės
kovoje, kuri vyko kitoje Atlanto pusėje.
Dėl pavyzdžio pakaks paminėti 1941 m.
spalio 22 d. “Drauge” tilpusi aprašymą
“Jaunos lūpos prie kryžiaus ir trispalvės”,
kur ateitininkai, duodami įžodį, iškilmin
gai prisiekė “tęsti darbą tų patriotų, ku
riuos išžudė ar ištrėmė Lietuvos okupan
tai.”
Greit tačiau buvo pastebėta, kad patrijotinėmis kalbomis paremti parengimai
dažnai neatsiekdavo užsibrėžto tikslo:
seniesiems buvo sunkiai suprantamas at
gimusios tautos jaunimo idealizmas, gi
čiagimiai kartais nesijautė užtektinai mo
ką kalbos. Reikėjo ko nors naujo, provo
kuojančio.
Žiūrint jaunų žmonių nuotaikos, išeitis
netrukus buvo rasta daugiau impulsu ne
gu galvojimu: tai buvo tautiniai šokiai,
išpildomi apsirengus puošniais rūbais ir
palydimi triukšmingo lietuviškos muzi
kos ritmo.
Tai buvo dar visai naujas dalykas Ame
rikos lietuvių scenoje. Jis pagavo chicagiečių vaizduotę. Greit ateitininko vardas
skambėjo kiekvieno populiaraus paren
gimo proga. Pareikalavimas lietuviškų
šokių programų išpildymams buvo toks
didelis, kad “Ateičiai” jau nebeužteko lai
ko tiesioginiams ideologiniams tikslams.
Praktiškai kiekvienas narys dabar tapo
šokėju. Tautinių šokių populiarizavimas
pamažu virto pagrindiniu “Ateities” užsibrėžimu. Tikslesnio ateitininko apibū
dinimo to laiko Chicagos lietuvių visuo
menė taip ir nesužinojo. Ateitininką ji
interpretavo kaipo “atėjusį” neseniai iš
Lietuvos, atseit “grinorių”.
Reikia pastebėti, kad tautinių šokių su
organizavimui reikėjo kur kas daugiau
negu vien idėjos. Reikėjo daug laiko
ir ištvermės repeticijoms, išlaidų kostiu
mams ir pagaliau nusimanymo pačiuose
tautiniuose šokiuose. Tačiau lietuviško
jaunimo entuziazmui, atrodo, nebuvo jo
kių kliūčių. Čia tenka pabrėžti, kad di
džiausias kreditas lietuviško šokio orga
nizavime ir pravedime tenka Liucei Piliponytei. Jos nusimanymas, nenuilsta
mas entuziazmas ir organizaciniai gabu
mai buvo didelė inspiracija jos vadovy
bėje esančiai šokėjų grupei. Šiandien
reiktų pripažinti faktą, kad jei ne jos
pastangos, lietuviški tautiniai šokiai Ame
rikoje būtų pavėlavę ištisu dešimtmečiu.

Grakščios "Ateities" šokėjos / Girls from the "Ateitis" dancing group, Chicago.

Karui plečiantis, tačiau, atsirado nauja
problema: grupės šokėjai viens po kito
pradėjo palikti tautinių šokių sceną ir
vyko maršuoti su šautuvu po tolimus
Amerikos kampus ir pasaulio kraštus.
Tuo pačiu laiku karas vis labiau didino
politinį įtempimą, ir lietuviškos progra
mos pasidarė dar labiau reikalingos pa
įvairinti patriotiniams susirinkimams bei
propaguoti mūsų tautines aspiracijas
tarptautiniuose forumuose. Reikia pasa
kyti, kad grupės vadovybė neapleido lie
tuviškų šokių demonstracijos nė šiose
aplinkybėse beveik išimtinai lietuviško
patriotizmo vedama. Šiam reikalui ypač

daug iniciatyvos yra parodęs “Ateities"
organizatorius ir korespondentas Anta
nas Skirius.
Karo metu grupė nebepasitenkino vien
Ghicaga. Ji populiarino Lietuvos vardą
ir tautinį meną, kur tik buvo įmanoma.
Ypatingai didelio pasisekimo ir labai pa
lankių atsiliepimų “Ateities” šokėjai susi
laukė Clevelande ir National Folk Festi
valyje New Yorke ir Philadelphijoj.
Karo meto nepastovios sąlygos nuolat
keitė “Ateities” narių sudėtį, tačiau idė
ja pasiliko ta pati: reprezentuoti lietuvių
(Perkelta į 15 psl.)

CLEVELAND!)
GYVENIME
Virš 10.000 asmenų siekianti lietuvių
kolonija Clevelande, Ohio, turi net ketu
ris chorus: pragarsėjusi “Čiurlionio” an
sambli, šv. Jurgio parapijos, “Dainos” ir
Naujosios parapijos chorus, taip pat porą
oktetii bei kvartetą.
Šv. Jurgio parapijos bažnytinis choras
savo Įsikūrimo pradžią skaito prieš 30
metų. Savo laiku šiam chorui yra vado
vavę rimtų muzikų, kaip Cižauskas, V.
Greičius ir k. Vėlesniais laikais, vargoninkams dažnai keičiantis, choras sumen
kėjo ne tik kokybiškai, bet ir kiekybiš
kai, ir buvo chore likę tik apie 10 žmo
nių.
1949 metais atvykus Į Clevelandą mu
zikui Pr. Ambrazui, baigusiam Klaipėdos
konservatoriją, ir pradėjus eiti vargoni
ninko pareigas šv. Jurgio bažnyčioje,
choras vėl pradėjo stiprėti. Jau 1950 m.
birželio mėn. vieną sekmadieni atvykęs
Į bažnyčią plačiai skaitomo dienraščio
“The Cleveland Press” reporteris ir išgir
dęs choro giedojimą savo Įspūdžiuose ap
rašo ši chorą, kaip priskirtiną prie geriau
sių chorų, kokių jis yra girdėjęs Cleve
lando diecezijoje.
Choras šiuo metu skaito apie 40 na
rių ir savo repertuare turi per 40 lengves
nių ir sudėtingesnių giesmių, dvejas lo
tyniškas mišias, per 20 lietuviškų dainų.
Reikalui esant solo partijas išpildo Vacys
Jurgelis, Br. Petruškevičiūtė, Marija Kė-
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Sekmadienį po pamaldy Clevelando šv. Jurgio parapijos bažnyčioje. / Exodus after mass at Cleveland's
B. Gaidžiūno foto
St. George Lithuanian Parish.

kelis, M. Galdikienė, K. Ivanauskas, V.
Palubinskas, M. Venslauskas, P. Akelis
ir P. Neimanas.
Choras, kuriame dalyvauja ir tremti
niai ir senoji lietuvių karta, prie norma
lių sąlygų galėtų augti ir tvirtėti. Bet be
sikartojantys nesusipratimai tarp para
pijos vadovo ir naujai atvykusių, ryškiai
atsiliepia ir į chorą. Choro vadovas turi
nemažai energijos išeikvoti susidariu
sioms choro spragoms užlopyti.
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Prieš dvidešimt vienerius metus Įsi
kūrusi antroji, šv. Panelės Nepaliaujamos
Pagalbos parapija Clevelande jau ši ru
deni pradės Dievą garbinti naujuose mal
dos namuose. Energingojo jos klebono
kun. J. F. Angelaičio ir parapijiečių pa
stangomis senąją laikinę bažnyčią pakeis

Clevelando šv. Jurgio lietuviy parapijos choras, vedamas Prano Ambrazo. / Lithuanian choir members
of St. George Parish, Cleveland, Ohio.
B. Gaidžiūno foto

didinga meniška šventovė, kuriai projek
tą padarė arch. dr. St. Rudokas, projek
to detales išpildė inž. E. Kersnauskas,
konstrukcini apskaičiavimą atliko inž.
Malcanas, žemės matavimo darbus Įvyk
dė inž. V. Gyvas, o statybą vykdo inž. J.
Augustinavičius su iš tremties atvykusiais
lietuviais darbininkais.
Senoji Amerikos lietuvių imigracija per
pusę šimtmečio pastatė per šimtą trisde
šimt bažnyčių, nemažiau mokyklų, salių,
keliolika vienuolynų, prieglaudų ir kitų
pastatų. Jti pradėtąjį darbą tęsia naujoji
imigracija, prisidėdama ne tik aukomis,
bet talkininkaudama savo sumanymais,
projektų Įgyvendinimu ir vadovaudama
darbams.
Kleb. kun. J. Angelaitis, nors čia gimęs
ir mokslus išėjęs, yra aukštai vertinamas
visų lietuvių, ypačiai tremtinių, kuriems
yra padėjęs Įsikurti, turis puikius admi
nistracinius sugebėjimus. Per trumpą sa
vo klebonavimo laiką jis pajėgė išmokėti
dideles parapijos skolas ir sudaryti per
130.000 dol. kapitalą, kuris Įgalino pra
dėti šią statybą. Kartu su bažnyčia bus
statoma mokykla, salė ir seselėms namai.
Clevelando tremtiniai šioje naujai statomoj šventovėj naująją imigraciją nori
atžymėti menišku, lietuviškais motyvais
vitražu, kuriam jau daromas projektas ir
telkiamos lėšos.
V. Laukuvis

Viena iš didžiųjų Amerikos pilietybės
privilegijų yra ta, kad mes, kurie esame
lojalūs Jungtinėms Amerikos Valstybėms,
nepamirštame ryšių su mūsų tėvų kilmės
kraštu. Mes branginame ir palaikome
daugeli gerų Europos tradicijų mūsų
amerikoniško gyvenimo būdo ribose.
Rep. Daniel Flood (Pennsylvania)

Kaip gimė

"Lietuviu kalbos vadovas"
(Atkelta iš 5 psl.)
ir jie ne visada lengvai būdavo duodami).
Todėl įvairias pastabas, papildymus, pa
taisymus ir t.t. reikėdavo surašyti ir paš
tu siuntinėti. Įvairius klausimus tekdavo
aiškintis laiškais. Todėl, ką susitinkant
būtų buvę galima išspręsti paprastai ir
greitai, dabar reikėjo gaišti ištisus mėne
sius. Maža to. Praktika parodė, kad esant
daug painių klausimų, kaip pvz. žodyne
ir kt., susirašinėjimo keliu negalima pri
eiti prie vienos nuomonės. Toliau neleng
va buvo gauti pačios reikalingiausios li
teratūros. Nepalanki darbui buvo ir sto
vyklinė aplinkuma bei ankštuma. Saky
sim, mano penkių asmenų šeimai reikėjo

sidėjo žodynui, o man teko rūpintis teo
rine dalimi. Dr. Pr. Skardžius talkino ir
vienam, ir kitam, taip pat daug ir pats
parašė. Be to, vadovui reikėjo duoti vie
ningą redakciją, ir ši visą darbą pasiėmė
pats vienas dr. Pr. Skardžius. Dėl svar
besniųjų vadovo santvarkos ir rašybos da
lykų buvo tariamasi visų trijų. Paskutinis
bendras visų trijų posėdis Įvyko 1948 m.
sausio 5-11 d., ir tada buvo sutarta, kad
pvz. pirmojoj daly nė vienas nieko negali
pakeisti be kitų sutikimo. Tačiau vėliau
šito iki galo nebuvo išlaikyta. Tad nors
vadove ir yra trys autoriai, bet didžiau
sią kompetencinę atsakomybę, kaip yra
nurodyta ir vadovo “Redakcijos žody”,
yra pasiėmęs dr. Pr. Skardžius. Vadinas,
kiti du vadovo rengėjai iš šitos atsakomy
bės yra iškritę.
— O kaip Jūs vertinate vadovą iš viso?
Grand Rapids, Mich., lietuviy tautiniy šokiy grupė.
Lithuanian dancing group, Grand Rapids, Mich.

Čia laikinai yra prisiglaudusi Clevelando naujoji lietuviy parapija. Šį kukly namelį greit pakeis didinga
Šv. Panelės Nepaliaujamos Pagalbos bažnyčia. / Our Lady of Perpetual Help, temporary headquarters
of Cleveland's new Lithuanian Parish.
B. Gaidžiūno foto

tenkintis vos vienu kambariu, J. M. Lau
rinaičiui teko dirbti kambarėly, kur vos
išsiteko lova ir stalelis, o dar reikėjo čia
pat ir valgi gamintis, ir mantą laikyti, ir
kitą visą apyvoką atlikti. Tas kambarėlis
tebuvo vienintelė vieta, kur būdavo gali
ma visiems trims ir posėdžiauti. Todėl
tekdavo ir šaltyje nuolat atidarinėti lan
gą ir oro Įsileisti, nes tuoj imdavo skau
dėti galvos.
Nuotaikas slegiamai veikdavo ir gyve
nimo netikrumas bei nepastovumas. Rei
kia neužmiršti, kad pačiame darbo Įkarš
tyje rengėjus užklupo ir emigracija —
darbo nebaigę, vienas po kito jie buvo
priversti kilti naujo gyvenimo ir naujos
pastogės jieškoti. Vadovo korektūras
pvz. teko skaityti jau Amerikoje, pasiva
giant laiko iš paties poilsio valandų.
Visa šitai, suprantama, negalėjo neatsi
liepti Į paties vadovo sveikatą.
—Kaip dalijosi rengėjai darbo našta ir
ar sutarė visais ginčijamais, ypač rašybos,
klausimais?
— Jau sakiau, kad J. M. Laurinaitis at-

— Kaip ten bebūtų, vadovo pasirody
mą reikia laikyti didžiai svarbiu bei reikš
mingu Įvykiu mūsų kultūriniame gyveni
me. Reikia tikėtis, kad jis ilgainiui aply
gins Įvairius rašybinius mūsų svyravimus
ir turės geros Įtakos pačios kalbos kultū
rai. Jei ji nuolat pavartys mūsų laikrašti
ninkai ir rašytojai, mūsų mokytojai ir
kunigai, mūsų kalbėtojai ir veikėjai, mū
sų studentai ir mokiniai — mūsų tautinis
reikalas be galo daug laimės. Bet vado
vas, kaip kalbinė priemonė, galės pra
versti ir kiekvienam lietuviui, susidurian
čiam su savąja kalba. Tegu jis visų gal
ir neįtikins, tegu jis ir nėra visai tobulas,
tegu jis ir nėra pakankamai pilnas — bet
geriau, kad mes ji pagaliau turim. Svar
biausia, kad šios rūšies leidiniui, iš viso
pirmajam mūsų gyvenime, yra jau pa
tiesti pamatai. Dėl to galima užmiršti pa
tirtus sunkumus ir išgyventus nesklan
dumus, galima atleisti priekaištus ir Įžei
dinėjimus. Aš džiaugiuos ir esu dėkingas
Apvaizdai, kad negando ištiktai savo
Tautai galėjau atiduoti šia dali.
V. ROCEVIČIUS

Prakasant Cievelando Naujosios Parapijos bažnyčios pamatus: inž J. Augustinavičius, statybos vykdytojas,
A. Baranauskas, bažn. komiteto narys, kleb. kun. J. F. Angelaitis, archit. dr. St. Kudokas, projekto autorius
ir inž. Kernauskas. / Studying plan for the new church for Cleveland's Our Lady of Perpetual Help
Parish.
B. Gaidžiūno foto
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LIETUVA GENOCIDO AUKA
(Atkelta iš 4 psl.)
yra genocido auka... Aš esu painformuo
tas, kad be masinių deportacijų per pas
kutinius kelerius metus naujasis Stalino
penkmečio planas numato paimti 100,000
lietuvių darbininkų darbams prie Volgos
ir Turkmėnijos kanalų 1951 metais. Kiek
viename krašte prie komunistų partijos
sekretarijato sudarytos specialios komisi
jos, ir numatomų aukų sąrašai sudaromi.
Areštai prasidėjo 1951 m. sausio 1 d.
Dvidešimt tūkstančių žmonių išvežta į
Rusiją tiktai šį mėnesį — o sovietų radijo
ir spauda juos vadina “savanoriais” — bet
mes turime rusams priminti, kad anksčiau
ar vėliau jie turės susilaukti bausmės už
šiuos nusikaltimus, kad genocido konven
cija buvo svarstoma kaip tik tam tikslui,
ir kad mums yra svarbu tiek Korėja, tiek
kiti kraštai. (Congr. Rec. Feb. 19, 1951).

Skulptorius Vytautas Košuba prie kuriamo žmonos biusto. / V. Košuba before a bust of his wife.
Don. Šulaičio foto

DAILININKAI KOSUBOS
V. Kašuba yra vienas iš pasižymėju
sių lietuvių skulptorių. Jis yra sėkmingai
dalyvavęs eilėje parodų. Paryžiaus pasau
linėj parodoj už ornamentuotus lietuviš
ko stiliaus baldus jis gavo aukso medalį.
Po to, jau okupacijų metu jis sukūrė
pragarsėjusią statulą “Kenčiančioji lie
tuvė motina”, kuria jis norėjo išreikšti
lietuvių tautos kančias. Po to jis sukūrė
“Tautos kovą”, vieną iš keturių fragmen
tų ’’Išsilaisvinimas iš vergijos”.
Bolševikams artėjant prie Lietuvos, V.
Kašuba pasitraukė į Vakarus. Prie naciu
dirbęs fabrike, o po to su kitais lietuviais
nešęs tremties vargą DP stovyklose, jis
su žmona 1947 metais atvyko į Jungtines
Valstybes. Užsidirbti pragyvenimui jam
teko eiti i baldu fabriką.
v
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Nežiūrint tremties sunkių gyvenimo
sąlygų ir sutrikusios sveikatos, V. Kašu
ba nenustojo kūręs. Tremties spaudoj
buvo matyti nuotraukos jo darbų “Eglė
Žalčių Karalienė” ir “Tremties motina”;
New Yorko parodoj buvo išstatęs “Torso”
ir “Sėdinčią moterį”. Paskutiniu metu jis
dirba prie “Žmonos biusto”.
V. Kašubos žmona (Aleksandra Fledžinskaitė) taip pat yra dailininkė.
Šiuo metu ji dirba keramikos srity,
o jos darbai - plytelės keliauja po visą
Ameriką su Museum of Fine Art in Sy
racuse, N. Y., suorganizuota paroda, va
dinama “15th Ceramic National.”
A. Kašubienė pasiryžus savo darbu pa
dėti vyrui pasprukti iš fabriko ir atsidėti
lietuviškam menui.
A.

"Kas kaltas?" / V. Košuba -—• "Who is Guilty" by
V. Košuba.
Don. Šulaičio foto

KARAS
BE ŽMONIŲ AUKU
ISTORIJA, KURI GALI TAPTI TIKRA
Priešo sostinė buvo miręs miestas. Gat
vės buvo tuščios, o menas, mokslas ir pra
monė buvo neliečiama žmonių, kurie ją
sukūrė. Keli milijonai vyrų, moterų ir vai
kų išbėgo beveik per vieną naktį, palikdarni niūrų miestą, kuris dabar dvelkė
kapu, bet kuriame nebuvo nė vieno pa
laidota.
Šiame mirusiame mieste nebevažiavo
nė vienas automobilis, autobusas, tram
vajus ar taksis. Krautuvių langai buvo
uždaryti, bet šen bei ten buvo matyti
atviros durys, pro kurias buvo matyti
vidus be gyvos dvasios. Namai ir butai
stovėjo be žmogaus garso ir tušti. Me
džiai gatvėse stovėjo kaip visada, bet jų
lapai buvo geltoni, o kaikurie buvo pa
juodavę. Dideli paminklai, kurie skelbė
tautos galybę ir garbę, buvo apsupti bai
sios nykumos. Tačiau nebuvo pajudin
ta nė viena plyta, nė vienas grindinio
akmuo, nė vienas langas nebuvo išmuš
tas.
Vadnaburgo gyventojai išbėgo iš mies
to prieš kelis mėnesius. Dabar šį 1970
metų kovo mėnesio niūrų ir apsiniau
kusį rytą karantino laikotarpis beveik
baigėsi. Jei juodos dulkės daugiau nebe-

"Dainavos" ansamblis atlieka programą per sponsoriy pagerbimą Chicagoje. / The Chicago Dainava
Ensemble, at a BALF entertainment.
A. Gulbinsko foto

kris, gyventojai galės sugrįžti ir tęsti savo
gyvenimą bei darbą, lyg nieko nebūtų
buvę atsitikę. Jau ir dabar svarbiausioj
gatvėj, einančioj į miesto centrą, buvo
matyti gyvybės ženklų. Amerikiečių ka
riuomenės džipas judėjo pamažu pirmyn
pagal apleistus parkus, tuščias dirbtuves
ir namus.
Fizikas dr. P. Lawrence, kuris pasku
tiniais metais buvo vyriausias mokslinin
kas Jungtinių Amerikos Valstybių karo
reikalams, vadovavo pirmam amerikie
čių daliniui į Vadnaburgą. Kai džipas
riedėjo gatvės grindiniu, jo drąsios mėly
nos akys žvelgė tai į tylius namus, tai į
instrumentus ant mašinos. Instumento
rodyklė rodė truputį žemiau pavojaus

Dail. Aleksandra Košubienė prie savo darbo. / Artist A. Košuba shown with one of her productions,
New York.
Don. Šulaičio foto

punktų.
“Iki šiol tvarkoj”, pastebėjo savo ben
drakeleiviams dr. Lawrence. “Prieš sa
vaitę būtų buvę per anksti”.
1969 metų vasaros pabaigoj dr. Law
rence skrido su amerikiečių bombone
šiu virš šio miesto. Jis davė signalą šim
tams paskui jį skridusių lėktuvų ir ste
bėjo, kaip jie paleido mažas, pailgas bom
bas. Šios bombos paskleidė ant priešo
sostinės pamažu nusėdančias juodas dul
kes. Kai lėktuvai sugrįžo, dr. Lawrence
per savo klausytuvus išgirdo Amerikos
radijo pranešimą Vadnaburgo gyvento
jams:
“Vadnaburgo gyventojai! Amerikos
lėktuvai numetė radioaktyvias dulkes
ant kiekvienos pėdos jūsų miesto. Tačiau
radioaktyvumas jums nepakenks, jei jūs
išvyksite iš miesto per penkias dienas.
Juodosios dulkės sąmoningai padarytos
silpnos, kad jų radijacija nepakenktų
jums per tą laiką. Bet atsiminkite, kad
mirtini gamina spinduliai, kurių jūs ne
galite girdėti, matyti ar jausti, dabar
nusileidžia į kiekvieną Vadnaburgo vie
tą. Jei jūs neišvyksite per penkias die
nas, jūs susirgsite. Jei jūs pasiliksite šia
me mieste mėnesį laiko, jūs numirsite.
Nepasiduokite panikai, bet išvykite iš
Vadnaburgo per penkias dienas!”
Šitas įspėjimas buvo padarytas prieš
aštuonis mėnesius. Dabar džipas arti
nosi į miesto centrą. Majoras, kuris vai
ravo, pertraukė įtemptą tylą: “Kur mes
juos sutiksime?”
“Didžiojoj aikštėj”, atsakė dr. Law
rence, “dr. Prandl bus jų atstovas .
Džipas atvyko į didžiąją aikštę, ir ame
rikiečių dalinys pamatė pirmuosius žmo
nes Vadnaburge. Kai jie artėjo prie prie
šo atstovų grupės, dr. Lawrence pažino
aukštą, su barzda dr. Gregory Prandl
figūrą, kurį jis pažinojo dar prieš karą
kaip žymų mokslininką. Abu vyrai kal
bėjosi angliškai.
“Man yra pevesta mano vyriausybės
padaryti su jumis paliaubas”, kalbėjo dr.
Prandl.
Dr. Lawrence linktelėjo galvą. “Tai yra
vienintelis dalykas jums padaryti”, pasa
kė jis.
“Nebėra prasmės mums tęsti karą”,
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Grupė lietuvių tarp balandžių Plaza Mayo aikštėje, Buenos Aires, Argentina. Toliau matyti prezidento rū
mai ir Laisvės paminklas. / Lithuanians gathered before the presidential manor, Plaza Mayo, Buenos Aires,
Argentina.
J. Zubricko foto

mokslininkų matavimai po dulkių nu
metimo patvirtino, kad radioaktyvumas
gali būti nepavojingas apie penkias die
nas.
Gyventojai, įpratę vykdyti valdžios įsa
kymus, iš miesto išvyko tvarkingai. Ne
buvo jokios panikos. Tik keli automobi
liai susidūrė, o susigrūdus miniai ant til
to, buvo nuo jo nustumtas būrys žmonių,
kurie užsimušė. Bet nebuvo jokios masi
nės isterikes.
Pats dr. Prandl organizavo palapinių
miestą už Vadnaburgo ribų. Pabėgėliai
čia buvo priglausti, kol valdžia juos iš
skirstė po kitus miestus visame krašte.
Gyventojai buvo pasiėmę daiktų, kiek
jie galėjo panešti. Palapinių mieste jų
daiktai buvo patikrinti radijoaktyvumo
atžvilgiu, ir kai kurie jų, ypač maisto
dėžutės, buvo juodųjų dulkių paveiktos,
kadangi šios dulkės įsiskverbė į kiekvieną
namą ir krautuvę. Šitie daiktai buvo pa
dėti į specialius sandėlius. Tik keletas
žmonių, kurie šiuos daiktus tvarkė, nu
degė nuo radijacijos.
Dr. Prandl taip pat buvo suorganiza-

kalbėjo toliau dr. Prandl. “Mes dar nekariauname nei metų laiko, ir nuo radio
aktyvumo žuvo labai nedaug žmonių,
bet jūs numėtėte juodąsias dulkes ant
kiekvieno mūsų pramonės centro, ir mes
nebegalime daugiau gaminti nei tankų,
nei lėktuvų. Jūs privertėte mus apleisti
visas mūsii didžiąsias aviacijos bazes ir
povandeninių laivų lizdus. Mūsų kariuo
menė laimėjo pirmuosius mūšius Vaka
ruose, bet ji negali veikti be tiekimo ir

Buenos Aires (Argentina) lietuvaitės lesina balandžius / Lithuanian girls in national costume feeding
pigeons in Buenos Aires, Argentina
J. Zubricko foto

Sao Paulo (Brazilija) V. Zelinos lietuvių misijų kryžius,
kurį antrą kartą pašventino vedęs misijas T. J. Bružikas. / Lithuanian parishoners dedicate a cross, Sao
Paulo, Brazil.
M. Laupinaičio foto
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maisto. Jūs netgi privertėte mus apleisti
fabrikus, kuriuos mes paėmėme neutra
liuose kraštuose. Mes nieko nebeturime
karo vedimui.”
Dr. Lawrence pastebėjo: “Jei jūs pa
liaubas pasirašote dabar, per kelius mė
nesius jūsų miestai ir fabrikai vėl galės
būti žmonėms prieinami. Jei karas bus
tęsiamas, mes turėsime numesti dar dau
giau redioaktyviųjų dulkių. Laimė, kad
mes dar neturėjom panaudoti hydrogeninės bombos”.
Kai formalumai buvo baigti, dr. Law
rence dar pasikalbėjo su priešo moksli
ninku, kuriam buvo pavesta jo krašto
radiologinės apsaugos vadovybė.
Dr. Prandl patvirtino, kad dr. Law
rence spėjimai apie jo dulkių radijoaktyvumą buvo tikslūs. Vadnaburgo

vęs pagalbos būrius, kurie buvo grįžę į
miestą. Nė vienas iš jų negalėjo jame
ilgiau pabūti, bet būriai, turį Geiger
aparatą, galėjo grįžti ir saugiai dirbti
penkias dienas. Jie surinko valdžios raš
tus, vertybes, maisto atsargas bei maši
nas, kol tai dar nebuvo pavojingai radio
aktyvumo paliesta. Po to jie iš miesto iš
vyko.
“Mes rūpestingai stebėjome radioak
tyvumo dozę ant kiekvieno asmens, ku
ris buvo jo paliestas”, kalbėjo dr. Prandl
amerikiečių mokslininkui. “Žmogus ga
lėjo į miestą grįžti tik vieną kartą; pa
kartotinas susidūrimas su radijacija būtų
jos dozę tiek pakėlęs, kad žmogus būtų
arti susirgimo”.
Dr. Lawrence apėjo miesto aikštę. Ra
dioaktyviosios dulkės buvo nematomos.

Tik Geigerio rodyklės šokinėjimas rodė,
kad jų buvo kiekvienoje vietoje. Dulkės
buvo prilipusios stipriai prie kiekvieno
daikto. Jos negalėjo būti nuplautos ar
neutralizuotos chemikalais. “Net jei mes
sudeginome popierių ar medi, radioak
tyvumas pasiliko pelenuose”, aiškino dr.
Prandl.
Radioaktyvumas silpnėjo labai pama
žu, tiktai sudegant dulkių atomų ener
gijai. Po trijų mėnesių dr. Prandl galėjo
savo pagalbos būrius mieste išlaikyti
dešimt dienų vietoje penkių. Jis skaičia
vo, kad per metus po dulkių numetimo
miestas vėl bus laisvas nuo radioaktyvu
mo.
“Bet mes nežinojome, kiek jūs turite
radioaktyviųjų dulkių”, kalbėjo toliau dr.
Prandl. “Užteko, kad jūs pakartotinai
vėl jų numestumėte, ir miestas būtų mi
ręs kitiems metams”.
Dr. Lawrence jam neatsakė. Amerika
buvo smarkiai nukentėjusi nuo priešo
bombardavimų, ir dėl to prezidentas nu
tarė atsakyti radiologiniu ginklu.
Tretysis Pasaulinis Karas buvo laimė
tas. Amerika nugalėjo priešą, ir laimė
jimui pasiekti jai nereikėjo sugriauti
miestų; nebuvo nei benamių vaikų, nei
karių kapinių su begalinėmis eilėmis
kapų. Kai Amerikos bombardavimas bu
vo sustabdytas, III Pasaulinis karas iš
tikro buvo karas be žmonių auku...
(Sekančiame numeryje duosime, kaip
ši istorija gali tapti tikrenybe.)
(Šis str. parašytas atominio specialisto
D. B. Parker ir tilpo ”R. D.”)
c

c

Lietuvių Tauta, užsigrūdinusi amžių
kovose del teisės laisvai ir nepriklauso
mai gyventi savo tėvų žemėse, vieninga
valia siekia savo gyvybę, kalbą, tautines
bei valstybines tradicijas išlaikyti, kurti
ir ugdyti, kad sava tautine kultūra visuo
tinei žmonių giminės pažangai bendra
darbiaudama, vykdytų Visagalio valią ir
laisvo žmogaus pašaukimą.
Iš Lietuviu Chartos
c

Viršuj — Top:
Bogotos (Kolumbija) lietuviai uždeda vainiką ant Si
mono Bolivaro paminklo vasario 16-sios proga.
Lithuanians of Bogota, Columbia, at the ceremonies
honoring Simon Bolivar.

Vidury — Center:
Bogotos lietuvig bažnytinis choras, vedamas Danutės
Laugminienės. / The Lithuanian church choir of Bo
gota, Columbia.

Apačioj — Bottom:
Linksmai nusiteikęs Bogotos lietuvig jaunimas pong
Siručig dvare vaišig metu vasario 16-sios dienos pro
ga. / Lithuanians at a convivial gathering, Bogota,
Columbia.
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Organizuojasi
San Diego lietuviai
“Lietuvių Dienų” leidėjo Antano Sici
lians iniciatyva gegužės 6 d. San Diego,
Calif., miesto parko Puppet teatro salėje
buvo suruoštas šiame mieste pirmas lie
tuviškas koncertas. Tai buvo didelis ir
rizikingas žygis. Juk daugelis manė, kad
kad San Diego yra vos pora lietuvių šei
mų. Pasirodė, kad į koncertą atsilankė
virš 40 lietuvių.
Programą išpildė Los Angeles lietuvių
tautinių šokių grupė, kuri pašoko Šustą,
Vėdarą, Žiogelį, Kalvelį, Rugelius ir Ku
bilą, o L. Zaikienė solo padainavo Kad
aš našlaitėlė, Kur bakūžė, Oi greičiau
greičiau. Šokiams ir solistei akompanavo
A. Skridulis. Programą vedė A. Skirius
ir V. Hriškevičius.
Po koncerto įvyko pirmasis San Diego
lietuvių susirinkimas, kuriame išrinkta
organizacinė valdybą: pirm. V. Hriške
vičius (2475 F Street, San Diego, Calif.,
Telefonas F. 8481), vicepirm. J. P. Juraitis, ižd. Ceiplys, sekr. L. Padorytė ir
valdybos narė Petrauskienė. Visi San
Diego ir apylinkės miestelių lietuviai yra
nuoširdžiai raginami prisidėti prie susiorganizavimo. Teko sutikti lietuvių, kurie
keliolika metų gyvendami San Diego ne
žinojo, kad čia yra daugiau lietuvių. Su
siorganizavę turės progos arčiau vienas
kitą pažinti ir tuo pačiu prisidėti prie lie
tuvybės išlaikymo Amerikoje bei Lietu
vos laisvės atstatymo.
Koncerto proga iš Los Angeles buvo
suorganizuota ekskursija į San Diego.
Keliais automobiliais nuvyko virš 20 žmo
nių. Važiuodami jie turėjo progos grožė
tis nepaprasta Pacifiko pajūrio gamta.
Tik išvažiavus iš Los Angeles pasirodė
” miškas” geležinių bokštų, kurių apačio
je be sustojimo dieną ir naktį automatiš
kai juda naftos pompos, stumiančios po
žeminiais vamzdžiais naftą į apdirbimo
fabrikus. Toliau buvo matyti gražūs va
sarviečių miestukai, apelsinų sodai, kurie
yra tuo nepaprasti, kad tuo pačiu metu,
kai vieni medžiai duoda prinokusius vai
sius, kiti gi tik pradeda žydėti.
Pajūrio kelią visą laiką iš kairės supa
aukšti kalnai, o iš dešinės - Pacifiko van
denynas.
K. D.

Viršuj — Top:

Tremtiniu bendruomenės pirmininkas P. Gaučys dė
koja žymiausioms ir uoliausioms Chicagos veikėjoms
BALFo suruoštame sponsoriy pagerbime, kuriame da
lyvavo keli tūkstančiai žmoniy. Stovi Tubelienė, Samienė, Daužvardienė, Gugienė ir S phie Barčus / Hon
ored guests attending BALF ceremonies for sponsors
of Lithuanian refugees, Chicago, III.
Vidury — Center:

Chicagos BALFo pareigūnai pasirašinėja sponsoriams
padėkos lakštus / Officials of BALF address certifi
cates of thanks to persons who sponsored Lithuanian
refugees - Chicago III.
Apačioj — Bottom:
Chicagos aktyvistai rinkliavai pravesti: Morkūnienė,
Tubelienė, Kleiva, Lapinskas, Samienė ir k. / Lithua
nians making collections for BALF in Chicago.
A. Gulbinsko nuotraukos
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ruoja ir laimi United Nations Festivalyje
ir dar daug kur Jungtinėse Valstybėse ir
Kanadoje.
Jų sėkmingas lietuvių tautinės kultū
ros demonstravimas ir plačios Amerikos
visuomenės supažindinimas su lietuvių
tautos aspiracijomis yra didelis įnašas
bendrose išeivijos pastangose dėl tė
vynės laisvės. Reikia tikėtis, kad jis ne
bus užmirštas bendroje Amerikos lietu
vių istorijoje.
Paskutiniu metu atsirado nauji lietuvių
tautinių šokių vienetai. Tai yra sveikin
tinas ir palaikytinas reiškinys, sudarąs
naują reikšmingą įnaša lietuvių tautinės
kultūros ugdyme.
Tačiau šioje tautinės kultūros srityje
atradimas kelio į Amerikos lietuvių šir
dis priklauso “Ateities” pionieriams. Per
pirmąjį tautinių šokių meno propagavimo
dešimtmetį jie padarė labai daug.
Jaunai organizacijai bei idealistinei jos
vadovybei tai yra tik viena vaga plačioChicagos "Trys Linksmieji Broliai", be kuriy neapseina nė vienas žymesnis parengimas: Brinką, Velička ir
Mačys. / "The Jolly Brothers", Chicago trio, whose
songs liven up many a Lithuanian gathering.
A. Gulbinsko foto

Dr. P. Pamataitis su žmona ir dukterimi, gyv. Los
Angeles, Calif. / Dr. P. Pamataitis and family, Los
Angeles, Calif.

10 metu tautiniu šokiu

je tautinės kultūros dirvoje. Lietuviškoji
visuomenė Amerikoje, stebėdama dide
lius “Ateities” laimėjimus pirmajame de
šimtmetyje, sveikina jaunuosius tautinio
šokio menininkus ir palydi jų patriotingas
pastangas su didelėmis viltimis ateičiai.

pionieriams Amerikoje

(Atkelta iš 7 psl.)
tautą ir jos laisvės aspiracijas kiekviena
proga, kuomet Europoje vyko žūtbūtinės
kovos.
Liucei Piliponytei (Zaikienei) ištekė
jus ir išvykus iš Chicagos, laimingu atve
ju “Ateities” šokėjų grupė perėjo Vyto
F. Beliajaus vadovybėn tęsti toliau vyku
siai pradėto darbo. Vytas jau ilgą laiką
buvo turėjęs didelį populiarumą tarptau
tiniuose šokių mėgėjij rateliuose ir įvai
riuose Amerikos universitetuose, kur jis
dažnai vykdavo vadovauti tarptautiniams
šokiams. Šokiai yra Vyto gyvenimo ambi
cija, ir jis rado didelę šios ambicijos iš
raišką “Ateities” šokėjų grupėje, kurią jis
perorganizavo profesiniais pagrindais,
pakėlė jos menišką lygį ir davė naujas
lietuviško tautinio šokio interpretacijas.
Šiandien be darnaus jaunatviško žai
dimo nutaikingame tautinių rūbų puoš
nume vargiai beapsieina bet koks žymes
nis pasirodymas Chicagoje. “Ateities” šo
kėjai, palydimi ritmingų lietuviškos mu
zikos melodijų, užkeri sceną figuratyvinėmis tautinio šokio interpretacijomis,
lengvai pavergdami žiūrovų dėmesį ir su
keldami jų entuziastingą pritarimą.
Tokia jau žmogaus prigimtis, kad šokio
jausmą mėgsta pergyventi visi: jauni ir
seni. Jame jungiasi spalvos, muzika, rit
mas, judesys. Amerikietiškai publikai ši
toks “sinchronizuotas” apeliavimas į jaus
mus patinka dar ir dėlto, kadangi jis ne
reikalauja mokėti kalbos, jam suprasti ne
reikia ypatingii gabumų, ir jis nereikalau
ja nervingai įtempto dėmesio.
“Ateities” šokėjai susilaukia didelio pri
tarimo visur, kur tik jie bepasirodo. Jie
šoka BALF’o programose, jie dalyvauja
radio parengimuose, jie yra mėgiama
programos dalis “Draugo” ir “Naujienų”
baliuose ir kur ne! Jau septintą kartą jie
dalyvauja metiniame Amerikos National
Folk Festivalyje, ketvirti metai konku

Indiana Harbor, Ind. lietuviy vardu Baltramonienė ir
Moliejus sveikina vietos kleb. kun. K. Bičkauską jo
vardiniy proga. Kun. Bičkauskas Indiana Harbor dirba
jau 26 metus. / The Rev. Kazimieras Bičkauskas at
festivities celebrating his name day, Indiana Harbor,
Ind.
A. Laukaičio foto

Tautos istorija yra geriausia tautos mo
kytoja.
Lietuvis brangina savo tautos praeiti
ir tautinius papročius.
Lietuvis stengiasi būti vertas savo pro
tėviu, kad paliktų pagarbų pasididžiavi
mą savo palikuonims.
Iš Lietuviui. Chartos

Chicagoje įvykusio lietuviy gydytojy pobūvio dalyviai / Participants of the Lithuanian doctors convention
in Chicago, III.
A- Gulbinsko foto

k VEIKIA MOJA
— N. Kaliskienė, San Diego, Calif., turi atidariusi
privatinę šokiy mokyklą. Lietuvoj ji buvo žinoma
baleto šokėja Valstybės Teatre.
— Paul Atko, Yucaipa, Calif., neseniai pardavęs
namus Los Angeles mieste, kuriasi Redlands, Calif.,
apylinkėje, Yukaipa, kur jau yra virš dešimt lietuviy
šeimy.
— P. Žukauskas ir P. Speecher, Los Angeles, Ca
lif., su žmonomis atostogas praleis lankydamiesi Chicagoj ir kituos miestuose.
— Romualdas Pocius, Los Angeles, Calif., atsto
vauja lietuvius Korėjos fronte. Jis jau yra dalyvavęs
daugelyje kautyniy, bet yra sveikas ir siunčia drau
gams ir pažįstamiems linkėjimy tiesiog iš apkasy.
— Tadas Youtchas, Berkeley, Calif., gabus celistas
staiga mirė gegužės 2 d. Portlande, Ore. Reiškiame
gilią užuojautą mamytei ir broliui.
— Lucius ir Genovaitė Nefas, Paulina Šliogerienė,
Teofilė Vaiciekauskienė ir Juzė Juknevičiūtė nese
niai atvyko ir įsikūrė Los Angeles mieste.
— Ben Nenartonis, Chicago, III., veiklus kataliky
veikėjas, atostogavo Los Angeles, Calif.
— Frank Tverkus, Chicago, III., praleido atostogas
Kalifornijoj.
— Vincas Duoba, Chicago, III., Chicagos policijos
tarnautojas, atostogavo Kalifornijoj ir buvo S. Tamulyno svečias Los Angeles, Calif.
— J. J. Bimba, Chicago, III., poros mėnesiy atos
togas praleido Kalifornijoj. Jis galvoja apsigyventi
Kalifornijoj.
— Gen. Pranas Tamašauskas, kaip tremtinys atvyko
iš Vokietijos į Los Angeles, Calif.

NAUJOS KNYGOS
Vincas Pietaris, LAPĖS PASAKA. Išleido "Gabija",
iliustravo dail. P. Osmolskis. 96 psl. Kaina $1.10.
Gaunama "Gabijoj", 340 Union Ave., Brooklyn 11,
N. Y. ir pas platintojus.
Kan. dr. P. Aleksa, MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. Iš
leido Kataliky Spaudos Draugija, Chicago 1951.
128 psl.; kaina $1.

TAUPIOJI VIRĖJA, sudarė Halina Mačiulytė-Daugirdienė. Išleido kun. Pr. M. Juras, 1951 m.; 158 psl.
Kaina $2. Gaunama "Eglutės" administracijoj, P. O.
Box 22, Brockton 68, Mass.

MOČIUTĖ ir VARDUVIŲ POLKA, muzika K. Kinderio. NE GIRELĖ ŪŽĖ ir SAULEI TEKANT, muzika
K. Kinderio. Du sąsiuviniai po 50 centy. Išleido K.
Kinderis, 75 G St., Boston, Mass.
KALENDORIUS 1951 METAMS, Paruošė ir išleido
"Argentinos Lietuviy Balsas", Buenos Aires, 64 psl.

Amerikos lietuviy inžinieriy ir architekty draugijos
New Yorke METRAŠTIS, New York 1951, Brooklyn.
Red. inž. K. Krulikas, 20 psl.
PELĖDA, Juokdarybos Susivienijimo Mėnesinis Or
ganas, 1951 m. balandžio mėn. Nr. 1. Redaguoja
Alb. Valentinas, leidžia knygynas "Nemunas". Pre
numerata metams $4. Adresas: Knygynas "Nemunas",
3143 S. Halsted St., Chicago 8, III.

VAIZDAI, Nr. 1. Lituanica. V. Vijeikio iliustracijos.
Neperiodinis leidinys. Pirmojo Nr. Kaina 40 centy.
Administracijos adresas: 1608 So. 48th Ct., Cicero
50, III.

Viršuj — Top:
Anglijos lietuviai prie darbo. / Lithuanian workers
in England.
B. Brazdžionio foto
Vidury — Center:
Amsterdamo, N. Y., spaudos kioskas, kurį veda vie
tos ateitininkai. / Lithuanian book-stand, Amster
dam, N. Y.
Vyt Valaičio foto
Apačioj — Bottom:
Los Angeles Lietuviy Dainininky Klubo choras su
jo vedėju J. Ąžuolaičiu. / The Singers' Club Choir,
of Los Angeles, led by J. Ąžuolaitis.
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U.S. STATESMEN
PAY TRIBUTE
TO LITHUANIA
U.S. Statesmen, Senators and Re
presentatives of many States, paid tri
bute to Lithuania’s Independence Day,
Feb. 16, in specially prepared addres
ses before the country’s governing bo
dy. Their sympathetic regard and
broad understanding of Lithuania’s
tragic situation under Soviet dictator
ship are boldly demonstrated in the
following extracts from their speeches,
reprinted here from the Congressional
Record.

HON. F. W. McCORMACK (Mass.):

Mr. Speaker, it is my happy privilege
to commemorate the thirty-third anni
versary of the independence of Lithua
nia. The anniversary of this birth of free
dom in the Baltic Republic is celebrated
each year throughout the world on Fe
bruary 16. It is an anniversary the world
must not forget—it is a warning to ag
gressors and a challenge to the free. Li
thuania is waiting not only with patience
but with confidence that the independ
ence declared on February 16, 1918, and
enjoyed until 1940, shall again be hers.
As Shakespeare wrote: Tor though us
urpers sway the rule awhile, yet heavens
are just, and time supresseth wrongs.’
“I would like to have this opportunity
to pay tribute to a sturdy, gallant, and
resolute people who have made many
significant contributions to the cause of
human justice and freedom. I am keenly
aware that many weighty matters of
great national and international import
ance are awaiting your earnest attention,
but it would be inexcusable if we did not
pause, however, briefly to pay heartfelt
tribute to a sister republic and to bestow
on that republic the honor and acclaim
which it so richly deserves...
“We grieve for the resolute and heroic
Catholic nation, because at this moment
in history it is temporarily enslaved. Yet
we glory in its past achievements and in
the fierce and undying determination of
its unconquerable people to regain at
whatever cost and sacrifice their former
liberty and independence.
“The Lithuanians are one with us and
with all the people of the free world in
their wholehearted dedication to the
great principles and ideals of democratic
freedom. They are one with us in shar
ing that glorious Christian culture which
nurtured Europe through many bleak
and stormy centuries and which, please
God, is surely to triumph over the men
acing forces of oppression and tyranny.
“We are therefore proud to commem
orate Lithuanian Independence Day, and

Russified Lithuanian military uniform brings jeers in Brooklyn, N. Y. / Padorieji lietuviai piketuoja komunistiniy lietuviy parengimą Brooklyne, N. Y.

to express the sincere hope that Lithua
nia may soon resume its honored place
and position among the free nations of
the world. We hope that soon the white
knight may ride again, freely as of yore,
and the yellow, green, and red banner
may again wave unhindered to symbolize
Lithuania’s ripened harvest of grain, her
green forests, and the patriotic blood
which has not yet ceased to flow.”
HON. KENNETH B. KEATING (N.Y.):
“...Before 1918, its history had been a
bleak, but inspiring record of a 900-year
fight against the oppressive and dicta
torial rule of Russian czars. When the op
portune moment presented itself during
World War I, Lithuania courageously
proclaimed its independence which was
then aknowledged by all the world...
“We can only be amazed and humbled
at the accounts of the astonishing cour

age and personal integrity of these
people. Here, in our warm clothes and
comfortable homes, we can only ask our
selves if we would be a fraction as brave
if confronted with the horrible prospect
of the fate that faces a guerrilla captured
by the Russians. Yet the resistence move
ment survives and with it the hope and
spirit of these brave, pitiable people.
“We as a Nation cannot escape the
the responsibility for their fate by our
judgement of history that we must share
blindness and gullilibility during the
period of World War II, when we allow
ed the Russians to regain control over
the fate of the Baltic Nations. The time
must come when Lithuania and her sis
ter nations along the North Sea will be
free to enjoy a well-earned independence
day once more. Let us hope and pray
that that time will not be too long in
arriving, that it will not be too late for
the heroes of the present resistence.”
17

since after one campaign another was
usually in preparation, and more often
than not the same leader remained in com
mand. So, gradually, from a multitude
of erstwhile petty dukes, there emerged
a more powerful few. For example dur
ing the peace of 1219 with the Dukedom
of Volume, Lithuania was represented
by as many as twenty-one dukes, who,
however, belonged to only five houses.
Thus, even then Lithuania was ruled by
only five families of dukes. But very soon
the number of dukes began to dwindle;
so many dukes could not live at peace
among themselves in one country; the
more powerful began banishing the
weaker.

The vestibule of Holy Trinity Church in Kaunas, Lithuania / Kauno Šv. Trejybės bažnyčios prieangis,

Mindaugas and The Founding
of Toe Lithuanian State
The Lithuanian State was not founded
in one day; its founding was accomplish
ed by degrees, over a long period of
time. Instrumental in uniting the Lithua
nian nation was the continual necessity
of waging war: already from the dim
past Lithuanian tribes and principalities
were compelled to band together in
order to stave off the common peril of
war and to war themselves. Such small
principalities, each with its own particu
lar leader, were numerous earlier. Conse
quently, the neighboring Russian dukes
levied war on the long divided Lithua
nians. From the tenth to the mid-twelfth
centuries the Russians engaged in cease
less military exploits against the Aestians
of Padauguvis and the Highlanders as
well. However, by the second half of
the twelfth century, the Lithuanians be
gan to war against the Russians. They in
vaded distant regions of Russia and loot
ed the treasures of their rich cities. At
the begining of the thirteenth century
the Lithuanians were a very terror to
the Russians. When at the close of the
twelfth century German colonists found
ed a state in Livonia, the Lithuanians
took up arms against them also. They
penetrated to the farthest shores of the
seas, and in the wintertime sallied into
Saaremaa in Estonia, across the ice.
Obviously, such enterprises could not
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be conducted without leaders. Any size
able host of Lithuanians was led be some
one leader. Earlier he was elected by a
council of warriors, but following a suc
cessful campaign such a leader would
frequently retain power in time of peace.
Retention of power was not difficult;

Viev of
thuania.
vaizdas.

Kaunas, Li
/
Kauno

There followed a period of wars with
the German Order of the Sword, which
obliged the Lithuanians to unite into
larger political bodies, resulting in furth
er curtailing of the dukes. At last, from
the ranks of the remaining dukes ascend
ed Mindaugas, who, having wrested the
power from his peers and even his own
brothers, became the supreme ruler of
all Lithuania. Of course, this was not
accomplished without bloodshed. Some
of Mindaugas’ rivals perished in war,
others of them were banished from their
hereditary lands and ousted to rule else
where.
There is no precise knowledege as to
the actual date of the union of Lithua
nia; but it must have occured sometime
before 1236, because in that year the
Duke of Volume was already negotiating
with Mindaugas as sovereign ruler of
Lithuania.
Moreover, the first battle of United
Lithuania with the German Order of the
Sword was fought in that year. The Li
thuanians vanquished the Order and
dispersed its members. Further troubles
were in store for Mindaugas when his
nephews Tautvilas and Erdvilas entered
into a league with other malcontented
dukes to depose him. However, they
were thwarted in their attempt and
forced to retire after an unsuccessful
siege to Mindaugas’s castle fortress. This

PUZINAS ON TELEVISION
Artist Paul Puzinas, Art Editor of “Li
thuanian Days” magazine and recent
winner of the award for the most popular
portrait at the Los Angeles Art Exhibit,
also honorable mention at the Hollywood
Park Flower Show, appeared on the
Jeanne Gray Show on television on April
25 at 3:00PM over KTSL. In an inter
view that lasted more than a quarter of
an hour, Mr. Puzinas spoke briefly of
his background and artistic subjects.
Two of his latest portraits, “The Fisher
man” and “The Refugee,” were shown
to the television viewers, following
which Mr. Puzinas demonstrated actual
canvas technique by painting a likeness
of his interviewer, Miss Gray.
Mr. Puzinas’ latest production is his
“Twentieth Century Madonna,” to be
exhibited in the near future at the Ma
donna Festival competition.

Examples of Lithuanian handicraft / Lietuviški rankdarbiai.

HON. JOHN C. KLUCZYNSKI (III.):

“...The criminal acts of the occupant
of Lithuania constitute an international
case of aggression and genocide. The un
provoked and forcible occupation of a
sovereign and independent state and the
persecution and annihilation of its in
nocent people, in accordance with inter
national law, is a grave criminal offense.
It follows, then, that the Soviet Union
has committed an offense not only
against Lithuania and the Lithuanian
nation, but also against the entire civiliz
ed world...”

turn of events led Mindaugas to seek al
Rome, declaring allegiance to the Pope
liance with the all-powerful Order of
and requesting his indulgence. It was
the Knights of the Cross.
further requested of him that Mindaugas
be invested with a monarch’s crown. The
Having no other recourse but to come
Pope
received the delegation with enthu
to terms with the Order, Mindaugas com
siasm and empowered bishop Henrik
menced negotiations with Andrew von
of Kulm to crown Mindaugas king. The
Stirland, Magistrate of Livonia. Mindau
Pope’s consent was tendered on July
gas was proffered the condition of bab17, 1251, but the coronation itself was
tism in the Christian faith. Andrew was
delayed
until two years later, in 1253.
in truth a virtuous and very devout
knight who genuinely thirsted for Chris
tianization for Lithuania; therefore,
when Mindaugs assented to being babtized, he heartily recommended himself
to the former’s assistance. At the end of j
1250 he arrived in Lithuania with his
entourage. Here at the close of that
year, or at the very beginning of 1251,
Mindaugas and his followers were in
itiated into the Christian faith. The Ord
er even assisted him in subduing his
enemies. Not long afterward Duke Vy
kintas (in league with Mindaugas’s
nephews) was overcome near Tverai;
he himself fell in battle, and his fellow
conspirers Tautvilas and Erdvilas fled.’<fc
Thus neither in the Highlands nor in the
Lowlands were there any formidable
enemies left to challenge Mindaugas’s
authority. But among the people themselves and the petty dukes there was
rancor on account of the babtism and
the German alliance. Owing to the fact jKA
that there were no outstanding leaders 14?
in the camp of the discontented, a con-zXu?
siderable length of time elapsed before
that discontent bred into open revolt.flM,
The Lowlanders alone would not end 13
hostilities with the Livonian Germans.■
who were making incursions into theirj^y
lands.
H*?
Immediately following his babtism,
Mindaugas and the Magistrate of the
RUINS OF KAUNAS CASTLE, LITHUANIA
Order jointly delegated ambassadors to
^8^. ...

■

■

I .........

/ KAUNO PILIES GRIUVĖSIAI.
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tracted more and more, and the wrinkles
between her brows became all the deep
er. At length she broke into a smile and
tossed a braid from her shoulders to her
breast; slowly she wound it around her
hand and stroked it.
Giružis went to Liudvinavas. He took
another drink at a tailor friend’s and
proceeded in the direction where the
concertina was playing. Pushing his way
through a group of men who were smok
ing in the anteroom, he glanced at the
dancing couples and went directly to
young Sruoginas, who stood by the wall.
He stalked up and stood squarely in
front of him, looking him straight in the
eye. Young Sruoginas looked around him
and tried to smile. One of the girls tit
tered. The gay concertina lessened its
strains, made one more half-hearted
squeak, then there was no sound at all
in the room.
“Well? I told you, I explained to you
like father... And I tell you again: You’ve
no business at Magdalena’s. If I find out,
you’d better take out your teeth before
hand.”
“You didn’t put my teeth in, and you
won’t take them out. Look who’s talking!”

Landscape by L. Vilimas

Peizažas / L. Vilimas

HOW GIRUŽIS GOT INTO TROUBLE
A CHAPTER FROM THE FORTHCOMING TRANSLATION OF “CROSSES”
BY VINCAS RAMONAS
(Continued from last issue)

Lithuanian rug woven by A. Tamošaitienė / A. Ta
mošaitienės išaustas lietuviškas kilimas.

20

“Aha, now it’s clear. As I see it, you’re
getting ready to marry some rich old
man.”
“Why should I be getting ready? I’m
just telling you how it is.”
“Are you just joking, or is it true that
your mother taught you so, as people
say?”
Neither said anything for a time.
“You say, if there’d be money... Never
fear, there’d be money,” Giružis began
again irresolutely. “You say, somebody
else’ll take the ring. So now, I guess,
you’re going to send me away to look
for somebody else.”
“If you want ,go, as though I were
forbidding it. If you don’t find some
body, we’ll have a talk again. The gate’s
wide, both for you and for me.”
“When I listen to you I don’t know
whether I’m hanged or freed. Ah, Mag
dalena! If I knew what goes on in your
heart!”
He took her strongly in his embrace
and kissed her a long time. She offered
no resistance, she stroked his hair, and
when he at last withdrew his lips, she
was hardly able to speak through her
heavy breathing.
“You smell of whiskey, like a distil
lery.”

They laughed.
She saw Giružis to the gate. He went
five strides, stopped, swiped a burdock
leaf with his walking stick, and turned
back.
“Listen, Magdalena. You wouldn’t take
the ring, so much for that, but I’ll not
look for somebody else. Know that. You
melted in my arms, you’ve turned my
head, so know that—the devil himself
can’t break us up now. If anybody else
gets in the way, 1’1 kill him. As you see
me alive, I’ll kill him, then there won’t
be much of a life for you either. How
my heart aches! Surely you must think
me all right if you kiss me. Make up
your mind, damn it! Once and for all
you’ve got to make up your mind! I
thought it over, standing here... You’re
not any sort of loose woman — Don’t
jump, I won’t eat you — but... I don’t
know myself... and you’re no fool, you...
but... well, you’re not like the rest. So
know that” — he warned her with his
finger and turned around and walked
away.
She still remained standing by the
gate. Tall, blue-eyed, her yellow braids
extended down her body. Her cheeks
glowed, as though touched by the cold.
Under long lashes, her blue eyes con-

Without another word, Giružis raised
his stick and struck young Sruoginas on
the head. Young Sruoginas grabbed up a
chair, but Giružis knocked him down on
the floor and clutched him by the throat.
“Men, separate them! What’s going on
here!”
They separated them. Some held
young Sruoginas, others held Giružis.
“What? He’s going to tell me what to
do?” young Sruoginas shouted in the
anteroom. “Every gardener’s going to
ride my back?”
“Because your father has ten hectares,
do you think you’re God-knows-what?
A gardener’s a dog to you!”
“You wait, we’ll see each other in
court!”
“Go on, run, what’re you waiting for?”
“Do you think Magdalena’ll marry
you? You just wait. Not one the likes of
you. Bastard son!”
Giružis, as though stung, jumped for
the door. The door was blocked. He ran
outside to look, but young Sruoginas was
not there. He went back in and ap
proached the musician.
“Play, what’re you looking at? Strike
up a polka, I’m standing a keg of beer.”
The concertina began with a squeak,
but that same moment a brick came fly
ing in through the door and bounced
against Giružis’ shoulder.
This time Giružis came home after
the second day, but the workshop was
closed a week all the same. The wheel
right walked hither and yon, unable to
move his arm.

Woodcut illustration by T. Valius — Iliustracija / T.
Valiaus medžio rėžinys.

Scene from the play "Bumbulis and Dundulis", staged by Lithuanian dramatists. / Scena iš vaidinimo
"Bumbulis ir Dundulis".

Koenigsberg
Historically
Belongs
To Lithuania
There never was any Russian popula
tion in that part of East Prussia which
was placed under the Soviet administra
tion by the Potsdam Conference and
which the Soviet Union desires to annex.
Russia never in her history exercised
political control over that area.
Originally, East Prussia was a Lithua
nian country populated by Lithuanian
tribes, and the northern part of it remains
up to this day, even after centuries of the
German ’’Drang nach Osten”, predomi
nantly Lithuanian by race and to a con
siderable extent by language. It is a
Protestant population of agriculturists
who are attached to the land of their
ancestors, their religion and their cus
toms.
May we add here a few historical facts.
Germany established herself in Prus
sia by conquest and coercion. East Prus
sia was invaded by the Teutonic Order,
at the behest of the Prince of Polish Masovia, in 1230. King Mindaugas of Lithu
ania ceded some of these territories to
the Order in the middle of the 13th cen
tury, but the land in question was at
stake in the two-century struggle be
tween Lithuania and the Order. In the

Lithuanian-Teutonic peace negotiations,
following the Lithuanian-Polish victory
at Tannenberg in 1410, Lithuania de
manded all of Prussia, as far as the Osa
River, a tributary of the Vistula. At the

Woodcut illustration by T. Valius — Iliustracija / T.
Valiaus medžio rėžinys.
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Zarasai High School in pre-war Lithuania / Zarasy gimnazijos rūmai, pastatyti Nepriklausomybės laikais.

Melno Lake Peace Pact of 1422, a com
promise line was fixed. That line was
finally approved in 1529, following the
dissolution of the Teutonic Order.
In 1657, by the Wehlau Pact with the
Commonwealth of Poland and Lithua
nia, Duke of Prussia renounced his vas
salage to the Crown of Poland and Li
thuania and united East Prussia with
Brandenburg. The overland link between
Germany Proper and East Prussia was
established only by the end of the 18th
century, in the three partitions of the
Commonwealth of Poland and Lithua
nia.
Nevertheless, since the beginning of
the Teutonic conquest of Prussia and
until the rule of Bismarck, ’’The Iron
Chancellor ”, the northern section of
East Prussia was officially styled by the
German administration itself as Lithuania—’’Littawen,” Litawische Gebet”, ”Littauisches Gebiet,” ’Littauischer Kreis,”
"Regierungsbezirk Littauen.” Its admi
nistrative centers were Gumbinnen and
Insterburg, and, according to the Ger
man-conducted censi themselves, the
land in question was populated by the
aboriginal Lithuanian population. Under
the intensive Germanization, this Lithua
nian population progressively dwindled
in its ration, from the absolute majority
in the 16th century to a minority by the
end of the 19th century.
Koenigsberg, built in the Tvankstė
(Tuwangste) Forest and called Kara
liaučius in Lithuanian, remained a Li
thuanian cultural center for centuries
past. The first Rector and professors of
the University of Koenigsberg were Li
thuanians from the Grand Duchy of Li22

thuania. The Lithuanian language was
always taught in that University. The
first printed Lithuanian book was pub
lished there in 1547 and for a long time
Koenigsberg remained a major Lithua
nian publishing center. Lithuanian Pro
testant religious services were abolished
in the city in the 18th century, but con
tinued to be held elsewhere. Following
the compulsory schooling and German
ization, the Lithuanian language area
dwindled northward. Nevertheless, Li
thuanian newspapers were published at
Tilsit and Lithuanian religious services
were held helsewhere until the advent
of Hitler.
Prussian Lithuania was bisected at the
Versailles Conference and a compro
mise frontier was drawn along the Nemunas-Memel River, disregarding the

A view of the Courtof-Honor during the
5th annual Litpex of
the Lithuanian Phila
telic Society, Gage
Park Fieldhouse, Chi
cago, III. The above
exhibit by Ignatius
Sakalas, founder of
Lithuania Philatelic So
ciety and editor of
the Lithuanian daily
"Draugas", displays a
part of his personal
collection of Lithua
nian stamps.

wishes of the Lithuanian inhabitants of
the Tilsit and Ragnit counties south of
that line. Hundreds of Prussian Lithua
nians were imprisoned by the Hitlerite
regime and some died in prisons. Sur
viving Prussians who speak Lithuanian
at home have organized into a Council
of Lithuania Minor, in Germany, and
demand incorporation of their home
land into a sovereign and democratic
Republic of Lithuania, freed from the
Russian oppression and occupation.
Russian has ,and can have, no other
interest in the area, except a design of
aggression—to erect a bridgehead of ag
gression against the rest of Europe, to
cut off the Baltic Sea, to pose a perman
ent threat to Scandinavia, Poland and
Western Europe. Therefore, the gross
error committed at Potsdam needs rec
tification.
East Prussia should be divided be
tween Poland and Lithuania along the
ethnographical line, which lies south of
Goldap. This would be historically just
and would meet with no objections from
the German-speaking part of the abori
ginal population, except those infected
with the extreme German nationalities.
Such a solution would afford adequate
outlet to the Baltic Sea for both Poland
and Lithuania, whose riverways and rail
ways systems converge on Danzig and
Koenigsberg, respectively. Russia never
provided enough traffic to other Baltic
ports—Tallinn, Riga and Liepoja—and
Russian commercial interests are ade
quately served by Leningrad.
(From Lithuanian American Council’s
Memorandum.)

“LITHUANIAN DAYS” VISITS SAN
DIEGO AND SAN FRANCISCO
“Lithuanian Days” magazine sponsor
ed a musical program in San Diego and
San Francisco this month. In San Diego,
Lucille Zaikis and her dancing group
performed Lithuanian national dances
for local Lithuanians; she was also solo
singer. The San Francisco program, May
26, included tap-dancers Ruta Kilmonis
and Joy Fay, the Lucille Zaikis dancers
and songs, and Irene and Mike Kraft,
piano and saxophone soloists.
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