
World War II American Soldiers Cemetery in Holland. Here are also the graves of Li 
thuanian-Americans, who died for Freedom. America is free, but Lithuania is still 
enslaved by Boshevik oppressors.
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KAS APLANKYS JU KAPUS?
VĖLINĖS — šventė už mirusiuosius. Bažnyčia ir tikintieji mel
džiasi už tuos, kurie baigė žemiškąją kelionę. Tai gyvųjų ir miru
siųjų bendravimo šventė.
Vėlinių proga yra ne tik prisimenami mirusieji, bet aplankomos ir 
tos vietos, kur jie yra palaidoti.
Nepriklausomybės laikais Kaune, Vilniuj ir kitose Lietuvos vie
tose Vėlinių vakare KAPINĖS virsdavo žvakių jura, o žmonių mi
nios jas užplūsdavo. Kiekvienas norėjo tą vakarą aplankyti savo ar
timųjų kapą ir kuo nors ji papuošti. BENDROS PAMALDOS žu
vusių už Lietuvos laisvę karių kapinėse vainikuodavo mirusiųjų 
prisiminimo šventę.
Šių Vėlinių proga DAUGEL lietuvių negalės aplankyti savo mi
rusių brangių asmenų. Lietuvoj tikriausiai jie nebesusirinks ant 
kapinių, nes bolševikai jau pirmosios okupacijos metais Kaune 
žmones iš kapinių vaikė. Taip pat kaip šiandien yra išblaškyti lie
tuviai, taip išmėtyti ir jų brangių asmenų kapai. Ne vienas paliko 
savo mylimo asmens kapą Vokietijoj. Bet dar daugiau tokių kapų 
yra supilta ištremtų į SIBIRĄ lietuvių, kurie ten guli pakasti be 
ženklo. Taip pat tukstnčiai yra supilta PARTIZANŲ kapų įvairio
se Lietuvos viėtose. Jei jų kūnai buvo bolševikų atrasti, tai jų ka
pai yra sulyginti su žeme ir jų nė nerasi. Jie visi yra musų BRAN
GŪS žmones ir mirę kaip tautos KANKINIAI. Vėlinių vakarą 
KAS aplankys jų kapus ir papuoš gėlėmis J. K.
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Ar kariuomene kalta?
LAPKRIČIO 23-SIOS DIENOS PROGA

ST. RAŠTIKIS

Lietuvoje per visą nepriklauso
mybės metą lapkričio 23-ji diena 
būdavo iškilmingai minima. Tai bū
davo taip vadinama Lietuvos ka
riuomenės šventė, kurios iškilmių 
svarbiausia dalimi visada būdavo 
žuvusiųjų už Lietuvos Nepriklauso
mybę karių pagerbimas. Ši graži 
tradicija pagerbti žuvusius tautos 
didvyrius neturėtų būti užmiršta ir 
dabar, nors šiuo metu neturime nei 
savo laisvos valstybės nei kariuome
nės.

nės vadovybės ir Lietuvos vyriausy
bės sprendimas. Šį sprendimą jaut
riausiai turėjo pergyventi kaip tik 
patys kariai. Jie turėjo kantriai iš
kęsti ir neteisingai daromus jiems 
priekaištus. Jei sugebėsime giliau 
pažvelgti į kito žmogaus širdį, pa
matytume, kokius išgyventų nelai
mių randus jis nešioja savo viduje, 
ir niekada nedristume kitu smerkti, 
ypatingai tada, kada tokiam pa
smerkimui nėra jokio pagrindo.

Lietuvos kariuomenė yra labai 
daug davusi savo tautai. Per visą 
Lietuvos Respublikos nepriklauso
mybės laikotarpį savo kariuomenės 
priedangoje ne tik brendo, vystėsi 
ir žydėjo visokeriopa mūsų tautos 
pažanga politinėje, ūkinėje ir kul
tūrinėje srityse, bet ir pati kariuo
menė tiesioginiai ir betarpiškai per 
tą laiką buvo išvariusi labai žymią 
ir svarbią vagą lietuvių tautos pa
žangoje ir kultūrėjime. Šalia Lietu
vos mokyklos mūsų kariuomenė bu
vo taip pat milžiniška ir praktiška 
visos tautos mokykla. Ji tęsė šeimoje 
ir pradžios mokykloje pradėtą dar
bą, mokydama, ypatingai kaimo 
jaunimą, ne tik grynai karinių daly
kų, bet plėsdama ir jo bendrą išsila
vinimą, grūdindama jį fiziškai ir 
dvasiškai, mokydama Tėvynės mei
lės, pasaukojimo, ištvermės, drąsos, 
ryžtingumo ir narsumo. Daugeliui

Lietuvos valstybė jau du kartus 
yra netekusi savo nepriklausomy
bės.

Mindaugo ir vėliau Vytauto su
kurta Didžioji Lietuvos Kunigaikš
tija žlugo ne Lietuvos kariuomenės 
kautynių lauke, bet politinėse pai
niavose. Ar mūsų istorikai ir mes 
patys už tai dabar kaltiname seną
ją Lietuvos kariuomenę? Ne, nes 
gerai žinome, kad mūsų kariuome
nė tada, kaip ir vėlesniais laikais, 
nesprendė politinių reikalų. Ji buvo 
tik paklusnus įrankis tuometinių 
Lietuvos valdovu rankose. Lietuvos 
valstybės žlugimas tada įvyko ne 
dėl Lietuvos kariuomenės kaltės, 
bet dėl susidėjusių politinių aplin
kybių ir Lietuvos valdovų politinių 
klaidų.

Naujaisiais laikais, po 22-jų nepri
klausomo gyvenimo metų, dėl sveti
mųjų kaltės, o iš dalies gal ir dėl sa
vųjų politikų padarytų klaidų, Lie
tuvos Respublika liko visai izoliuo
ta ir palikta pati viena prieš didelį 
Rytų milžiną, ir 1940 metų vasarą 
ją ištiko nauja didelė tragedija. To
kios pat didelės tragedijos tada pa
lietė ne tik mus, bet ir daug kitų, 
net didesnių ir galingesnių, tautų. 
Lietuvos vyriausybė ir tuometinė 
kariuomenė vadovybė padarė taip, 
kad kariuomenė negalėjo panaudoti 
ginklo savo kraštui ginti. Ji draus
mingai įvykdė tai, ką vadovybė jai 
buvo įsakiusi. Nuo 1939 metų pa
baigos manęs jau nebuvo kariuome
nės vadovybėje. Buvo kiti. Jie galė
tų geriau tą klausimą nušviesti. Ar 
tas Lietuvos politinės ir karinės va
dovybės sprendimas buvo blogas 
ar geras, kitas reikalas. Apie tai 
kiekvienas iš mūsų gali vienaip ar 
kitaip manyti. Nedarykime tačiau 
vienos klaidos - nekaltinkime pačios 
kariuomenės, nes, kaip jau sakiau, 
tai buvo ne jos, bet tik jos tuometi-

Šniokščia sraunios upes
LIETUVOS PARTIZANŲ DAINA

Šniokščia sraunios upės, ašarom patvinę, 
Kur ištyško kraujas, stiebiasi rugys...
Motiną išvežęs, tėvą nukankinęs, 
Nesiliauja siautęs Kremliaus kraugerys...

Žemę tvindo kraujas, laisto margą žiedą 
Ir žemyn nubėga stiebeliu žaliu...
Motinai per veidą ašara nurieda - 
Kovoje neteko ji kelių vaikų...

Tave spiaudo, spardo, gatvėse paguldo, 
Tave uoliai slepia priemiesčio griovy...
Vyturėliui giesmę Rytmetinę čiulbant, 
Dar lašelio kraujo iėško jie Tavy... :T

Kauburėliai žemių ir mediniai kryžiai 
Tau nubarstė kūną,i Lietuva mana.
Bet gyvent ar žūt sūnūs pasiryžo, 
Kraujo, siaubo, smurto Tau, Šalie, gana.

Nedejuok, Tėvyne, neparodyk skundo - 
Amžiais vargus kentus — vieną kart gana.
Grioviuose, brūzgynuos Karžygiai vėl bunda - 
Iš kupstelių kyla Rytmečio Diena.

Plauks iš rūko kryžiai tėviškės eglynuos, 
Rasoje paskendę mėlyni šilai...
Bus sunku tikėti, Lietuva Tėvyne, 
Kad iš kraujo jūros Tu gyvent kilai.

Susiburs į gretą sūnūs nuo Kybartų, 
Juoksis šviesiaplaukis Priešilio sūnus...
Kas, kad juoda žemė pridengė juos kartą, 
Dirbti, kurt, laimėti jie ir vėl išbus.

Žemė krauju soti kels į saulę diegą, 
Uosis plačiašakis vėl išskleis lapus...
Jūs ne amžiams žuvot — Jūs pailsę miegat, 
Ir kiekvieną žingsnį seksit, broliai, mus.
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jaunuolių kariuomenė davė ir nau
ją profesiją, kuri tų jaunų vyrų vė
lesniame civiliniame gyvenime bu
vo labai naudinga ne tik jiems, bet 
ir visam mūsų kraštui.

Kovose už Lietuvos Nepriklauso
mybę mūsų kariuomenė paaukojo 
pusantro tūkstančio geriausių savo 
karininkų, puskarininkių ir kareivių 
gyvybių. Keli tūkstančiai mūsų ka
nų buvo sužeisti tose kovose. Daug 
jų liko invalidais visam amžiui 
1941 m. birželio mėnesį per sukili
mą prieš Lietuvos okupantus vėl 
žuvo gan daug Lietuvos kariuome
nės kariu. Lietuvos kariuomenės 
įskiepytos dvasios mūsų tautoje ne
galėjo ir negali palaužti jokie oku
pantai. Ji gyva ir dabar ir kenčian
čioje Tėvynėje, ir Sibiro vergijoje, 
ir tremtyje, ir visame pasauly, vi
sur ten, kur pasiekia lietuvių karių 
ir nekarių kojos. Už visa tai mes tu
rime būti ir esame dėkingi Lietu
vos kariuomenei. Mes manome ir 
tikime, kad tautai ir jos vadams pa
šaukus, vėl atsiras skaitlingi Lietu
vos kariuomenės pulkai, ir seni mū
sų kariai kartu su jaunimu vėl ko
vos ir aukosis taip, kaip 1919 me
tais mūsų kariai kovojo ir aukojosi. 
Tegul ta valanda ateina kuogrei- 
čiausiai.

O, kaip mes norėtume lapkričio 
23-čią dieną būti savajame krašte 
ir savųjų tarpe ir ten, Lietuvos isto
rinėje sostinėje - Vilniuje arba bu
vusioje laikinoje sostinėje - Kaune, 
Gedimino Kalno papėdėje, Vytau
to Didžiojo palaikų poilsio vietoje, 
prie Nežinomojo Kareivio kapo, ar
ba bet kuriame Lietuvos kampely, 
apleistose kapinėse, senos bažnytė
lės šventoriuje, sename piliakalny 
ar prie paminklinio kryžiaus, iš šir
dies gilumos išlieti mūsų ilgesį Tė
vynės, mūsų meilės Jai, mūsų kil
niausius pasiryžimus ir mūsų pa
dėką ir pagarbą žuvusiems didvy
riams. Šiandien dar negalėdami bū
ti savo bočių ir tėvų žemėje, mes 
reiškiame savo jausmus ten, kur 
esame. Tegul mūsų veriamos širdys, 
unisonu plakančios su visos mūsų 
tautos sužeista širdimi, tyliame su
sikaupime pareiškia tai, ko negali 
pasakyti arba nepilnai pasako mūsų 
žodžiai.

O jūs, garbingai žuvę kariai, il
sėkitės amžinoje garbėje ir ramybė
je. Jūsų vieton jau išaugo ir dar te
beauga tūkstačių tūkstančiai nau
jų karių, pasiryžusių taip pat drą
siai aukotis už savo tautą, kaip jūs 
aukojotės. Duok, Dieve, mums tik 
gerų vadų!

Garbė didvyriams, žuvusiems už 
Tėvynę!

Garbė ir Tėvynei, už kurią buvo, 
yra ir bus kam žūti!

Lithuanian Consul Dr. J. J. Bielskis speaking at the "California Lithuanian" Picnic, Arroyo Seco 
Park. Flanking him are Prof. K. Pakštas (center) and Rev. J. Kučinskas (seated).

Reikia skirti
NUTAUTEJIMA NUO SUAMERIKONEJIMO

PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVOS GARBES KONSULU LOS AN
GELES DR. J. J. BIELSKIU

Neseniai JAV Valstybės Depar- 
mentas raštu vėl pranešė, kokie Lie- 
vos konsulatai pripižįstami veiką 
JAV-se. Jų tarpe buvo paminėtas ir 
dr. J. J. Bielskis, kaip Lietuvos gar
bės konsulas Los Angeles, Calif.

Dr. J. J. Bielskis yra senas ir pasi
žymėjęs lietuvių veikėjas Amerikoj. 
KL redakcija manydama, kad skai
tytojams yra įdomu, ką šiuo metu 
jis veikia bei galvoja, kreipėsi į jį, 
prašydama pasisakyti aktualiais lie
tuvių gyvenimo klausimais. Dr. J. J. 
Bielskis mielai sutiko pasidalinti sa
vo mintimis su KL skaitytojais.

Reika pažymėti, kad dr. J. J. 
Bielskis, kaip Lietuvos Garbės Kon
sulas Los Angeles, pagal nusistovė
jusią tarptautinę tvarką, eina savo 
pareigas ir išlaiko konsulatą negau
damas už tai jokio finansinio atly
ginimo.

Pirmiausia Ponas Konsulas buvo 
paklaustas:

— Kodėl JAV neužima griežtes
nės bent diplomatinės pozicijos Lie
tuvos laisvės reikalu, nors visiems 
yra žinomas faktas, kad JAV nepri
pažįsta Lietuvos aneksijos iš sovie
tų pusės? Kaip aiškinti JAV tylėji
mą del sovietų vykdomo Baltijos 
tautų genocido?

— Lietuvos likimas yra tik dalis 
bendros santykiavimo problemos 
su Sovietų Rusija. Kitos tos proble
mos dalys, kaip Graikija, Jugosla
vija ir kelios kitos valstybės, pasida
rė aktualesnės, ir todėl JAV griež
čiau pasireiškė ir parodė smarkes

nės veiklos. Šita prasme imant, Lie
tuvos likimo klausimas, palyginti, 
iki šiol nebuvo pakankamai aktua
lus. JAV vyriausybė vargiai kels to
kius klausimus, kuriems pageidau
jamų pasėkų dar nenumatoma.

Be abejo, mums atrodo, kad Lie
tuvos likimo klausimas, net tarp
tautinėje plotmėje, yra vienas aktu
aliausių. Gal būt, dalinai mums taip 
atrodo, kadangi mes į tą klausimą 
žiūrime iš arčiau. Tikrenybėje, gal 
būt, Lietuvos ir kitu Pabaltės vals- 
tybių klausimas turėtų būti visam 
kultūringam pasauliui vienas aktu
aliausiu klausimu, nes, mat, barba- 
ras kaimynas ne tik tas šalis paver
gė, bet yra pasiryžęs ištisas tautas 
išnaikinti. Prieš tokius užsimojimus 
dvidešimto amžiaus civilizacija ty
lėti negali. Jei iki šiol griežčiau 
prieš tai nepasireikšta, tai, gal būt, 
todėl, kad lietuviai ir kiti pabaltie- 
čiai iki šiol nepajėgė pasaulio su sa
vo šalies likimu pakankamai supa
žindinti.

— Kas Jūsų manymu turėtų būti 
daroma kovai už Lietuvos išlaisvini
mą sustiprinti? Kaip žiūrite į Ugi 
šiol vedamą kovą už Lietuvos iš

laisvinimą?
— Mano supratimu, Lietuvos iš

laisvinimo darbui sustiprinti yra 
reikalinga:

1) Pirmiausia patiems lietuviams 
reikalinga labiau susiglausti,

2) Platesnei visuomenei priimti
ną vadovybę sudaryti ir tą vadovy-
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The Lithuanian Folk Dancing Group in its first appearance on television (KTLA - Oct. 18 - 9:30 
P.M.). First row left to right: Ruta Kilmonis, Lou Jocius, Lucille Zaikis, Vicky Swyt; second row 
left to right: Joe Dranginis, George Barkauskas, Steve Makarevičius, Norman Kadės, Frank Na
vickas, Vladas Muchla. The group will give another performance on Nov. 5, at the International 
Institute, 435 S. Boyle Ave., Los Angeles. The public is invited.

bę visu kuo remti ir griežtai sekti,
3) Partijų, srovių ir kitus pana

šius reikalus atidėti geresnei atei
čiai,

4) Visokius vietos reikalus ir vietos 
organizacijų savitarpinę veiklą ati
dėti tolimesniam laikui. Vieton to 
visko tą intelektualinę, medžiaginę 
ir moralinę jėgą verčiau panaudoti 
bendrai kovai už tautos gyvybę, 
laisvę ir nepriklausomybę. Tasai 
reikalas turėtu būti visu lietuviu c c c
svarbiausiu reikalu.

5) Pradėti griežtesnę kovą prieš 
išgamas ir tą judošišką gaivalą iš sa
vo tarpo naikinti.

6) Sudaryti bendrą frontą su ki
tomis pavergtomis tautomis ir kar
tu stoti kovon ^rieš bendrą priešą. 
..— Ar nebūtų tiksliau, jei butų su
daryta egzilinė Lietuvos vyriausy
bė, nors tuo tarpu jos kiti kraštai ir 
nepripažintų?

— Lietuvos vyriausybė iki šios 
dienos tebėra de jure pripažinta. 
Lietuvos Diplomatinis ir Konsula- 
rinis Korpusas tebevelka visose kul
tūringose valstybėse. Prezidento 
paskirtas Diplomatinio Korpuso Še
fas eina savo pareigas. Ne tik Kor
puso nariai, bet ir svetimos valsty
bės su jo autoritetu skaitosi. Lietu
vos pogrindžio ir tremtyje sudaryti 
aukščiausieji organai tą statusą taip 
pat pripažįsta, tik, rodos, turima 
kiek nesusipratimo del pareigų pa
sidalinimo. Todėl, prie šių aplinky
bių, sudarant ekzilinę vyriausybę 
būtų atsisakoma nuo to, kas jau tu
rima, nieko geresnio kol kas nenu- 
matant.

— Kaip vertinate JAV lietuvių 
įnašų į kovą už Lietuvos laisvę ir ką 
jie savo atžvilgiu galėtų daugiau pa
daryti?

— JAV lietuviai labai daug gero 
darbo padarė Lietuvos valstybei 

atsikuriant. Tai aš gerai žinau, nes 
man teko garbė paties sūkurio va
dovybėje dalyvauti ir veikti. Nors 
vėliau Lietuvos vadovaujančių sfe
rų nuotaika atšaldė juos nuo Lie
tuvos reikalų, tačiau Lietuvai vėl 
patekus vargan JAV lietuviai su
skubo savo veiklą atnaujinti ir padi
dinti.

Mano atsakymai į ankstyvesnius 
klausimus nurodo, kaip reikėtų pa
veikti JAV lietuvių veiklą ir kaip ją 
padaryti labiau efektyvia. Norėčiau 
dar pridėti, kad yra patartina tą 
veiklą labiau prie Diplomatinio 
Korpuso laikomos linijos priartinti.

— Kaip žiūrite į JAV lietuvių 
vykstantį nutautėjimą ir kas butų 
darytina šiuo atžvilgiu?

— Del JAV lietuvių nutautėjimo, 
rodos, bene per daug reiškiama bai
mės ir, gal būt, ne visai tiksliai aiš
kinama. Mat, nutautėjimas ir sua- 
merikonėjimas yra du skirtingi da
lykai. Kai kurie mūsų veikėjai sua- 
merikonėjimą skaito nutautėjimu. 
Tatai su įvykusiais faktais nesutin
ka.

Iki pastarųjų kelių metų daugelis 
JAV lietuvių gyveno savo rūšies ko
lonijose, mažai santykiaudami su 
svetimtaučiais kaimynais. Daug jų 
nesirūpino pilietybės įsigijimu, ne
sidomėjo Vietos politika, socialine 
veikla. Piliečio teisės ir pareigos 
iems buvo nežinomos. Kai kurie to- 
<ią padėtį aiškino lietuvybės išlai
kymu, nors tuo laiku apie lietuvius 
čia mažai buvo žinoma ir nepalan
kiai atsinešama. Pastaruoju laiku 
lietuviai didesniu skaičių stoja pi
liečių eilėsna ir kaskart daugiau jų 
patenka į atsakingas valdžios vie
tas. Jie suprato, kad čia yra jų pasi
rinktoji tėvynė, čia jie turi tam tik
ras teises, ir taipgi pareigas atlikti, 
Tačiau tuo pačiu metu jie nepamir
šo esą lietuvių kilmės. Ir juo dau
giau jie pilietinėn veiklon įsitrauks, 
juo geriau pasirodys, tuo labiau bus 
jais kaip lietuviais susidomėta ir jie 
pagerbti, tuo labiau jie patys di- 
džiuosis esą lietuvių kilmės. Taip, 
tai reiškia suamerikonėjimą, bet ne 
nutautėjimą. Geru pavyzdžiu gali 
būti airių ir vokiečių kilmės pilie
čiai. Jie suamerikonėjo, bet niekas 
jiems neišdrįs prikišti, kad jie nu
tautėjo.

Lietuvių tautinei dvasiai sustip
rinti reikia duoti jiems daugiau tik
slių žinių apie tautos garbingą pra
eitį, gražius papročius, kovas už 
laisvę, bendrus nuopelnus tautų šei
moje, literatūrą, kalbą ir jos reikš
mę kultūringam pasauliui etc.,etc. 
Tam tikslui reiktų leisti žurnalą 
anglų kalboje, išleisti visą eilę bro
šiūrų, nes toje formoje žinios būna 
geriausiai visiems prieinamos; rei
kėtų taip pat dažniau rengti paskai-
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tas, koncertus, pramogas, kuriose ką 
nors vertingo apie lietuvių tautą 
pasakyti bei parodyti.

— Kokį įspūdį Jums daro atvykę 
iš Europos lietuviai tremtiniai ir 
kaip vertinate jų įsiliejimą į JAV 
lietuvių gyvenimą?

— Atvykę tremtiniai ir išvietin- 
tieji, bendrai imant, daro labai ge
rą įspūdį. Anksčiau daugiausia čia 
atvykdavo ūkio ir sunkių darbų 
prasčiokėliai. Daugelis jų buvo be
raščiai. Štai dabar atvykstančių tar
pe yra inteligentų, įvairių profesi
jų žmonių. Kai kurie iš jų jau spė
jo pasižymėti amerikiečių tarpe. Jų 
atvykimas daug kuo prisidės prie 
lietuvybės sustiprinimo, prie gerų 
žinių platinimo ir atitinkamos pa
garbos lietuviams pagreitinimo.

Naujai atvykusiems, einant į 
vietos lietuvių tarpą, patartina tu
rėti daugiau kantrybės. Reikia pri
siminti, kad daugelis čionykščių jau 
keliasdešimt metų kaip iš Lietuvos, 
ir jie neturėjo progos prisikėlusios, 
gražios Lietuvos pamatyti bei pa
žinti. Kantresnė naujai atvykusių 
nuotaika bus įvertinta.

Šia proga noriu pasveikinti į Los 
Angeles atvykusius už jų atsisaky
mą kurti atskirą tremtinių organi
zaciją.

— Tremtiniai veik išimtinai yra 
Lietuvos piliečiai; kokios jų parei
gos šiuo atžvilgiu?

— Del tremtinių pareigų netenka 
daug kas kalbėti. Be abejo, jie kaip 
Lietuvos piliečiai ir daugumoj su
darydami šviesuomenę, savo parei
gų nepamiršo. Galiu tik priminti, 
kad Lietuvos Konsulatai neseniai 
paskelbė kvietimą visiems atvyku
siems Lietuvos piliečiams registruo
tis konsulatuose, o vėliau, pakeitus, 
gyvenamą vietą, konsulatui apie tai 
pranešti. Daugelio atveju tokia re
gistracija yra reikalinga ir patiems 
ateiviams naudinga.

— Kaip vertinate tarptautinę pa
dėtį ir kada, manote, ateis Lietu
vos išlaisvinimas?

— Tarptautinė padėtis pastarųjų 
kelerių metų bėgy gerokai pasikei
tė. Kaskart ryškiau pabrėžiamas pa
sidalinimas į dvi bendras puses. Kas 
kartas vis smarkiau abi pusės ren
giasi prie trečio pasaulinio karo. At
rodo, kad Lietuvos išlaisvinimas at
eis su tokiu karu, nebent anksčiau 
bus iš vidaus susprogdintas anas di
dysis sovietuos kalėjimas, kuomet 
visos pavergtos tautos galės laisviau 
atsikvėpti.

— Kokie yra Jūsų vedamo Kon
sulato dabartiniai darbai ir rūpes

čiai?
— Konsulato darbai ir rūpesčiai 

Šiuo metu yra įvairūs, daug kuo ski
riasi nuo normalių konsularinių pa

reigų. Dabar rūpinamasi įvairiais 
piliečių reikalais, vedama plati ko
respondencija įvairiais klausimais, 
palaikomi geri santykiai su vietos 
valdžios ir privačiomis įstaigomis 
bei su čia esančiais įvairių valstybių 
(ap e 50) konsulatais. Taip pat tei- 
kama įvairioms įstaigoms bei at
skiriems asmenims tikslių žinių apie 
Lietuvą, kooperuojama su vietos 
universitetų studentija, susidomė
jusia apie Lietuvą ir bendrai tarp

KOVOTOJAS UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR 
LIETUVIŲ TAUTOS HIMNO AUTORIUS

Dr. Vincas Kudirka
50 METŲ NUO JO MIRTIES SUKAKTIS

Šių metų lapkričio 16 dieną su
kanka 50 metų, kaip mirė didelis 
lietuvių tautos patriotas ir kovoto
jas už savo tautos laisvę, dr. Vin
cas Kudirka. Jis gimė 1858 m. gruo
džio 31 d. Vilkaviškio apskr. Paeže
rių kaime ūkininko šeimoje. Mirė 
1899 m. lapkričio 16 d. Šakių Nau
miestyje. Ten ir palaidotas. Ant jo

V. KUDIRKA (1858-1899)
Author of the Lithuanian National Anthem and 
Defender of the Lithuanian Cause during the 
Czarist Regime

kapo paminklo buvo iškalti jo pa
ties parašyti žodžiai:

Tegul saulė Lietuvos
Tamsumus prašalina

Rusų caro žandarų įsakymu tas 
įrašas buvo pašalintas nuo antkapio 
paminklo, tačiau tuo žygiu rusams 
nepavyko išrauti iš lietuvių širdžių 
Kudirkos žodžių:

tautine padėtimi. Be to, teikiama ži
nių spaudai ir reaguojama į nepa
lankius atsiliepimus. Dažnai daly
vaujama įvairiuose žymesniuose vi
suomeninio pobūdžio, tarptautinės 
prekybos bei socialinio pobūdžio 
parengimuose, pobūviuose bei pa
rodose, kur Lietuvos Konsulo daly
vavimas būna atitinkamai pažymė
tas ir Lietuvos vėliava iškelta tarp 
kitu tautų vėliavų.

Lietuva, Tėvynė musų 
Tu didvyrių žemė, 
Iš praeities tavo sūnūs 
Te stiprybę semia...

Jie virto net visos mūsų tautos ir 
valstybės himnu. O dr. Kudirkos 
vardas liko vienas iš populiariausių 
visoje lietuvių tautoje. Lietuvos ne
priklausomybės laikais Šakių Nau
miestis buvo pavadintas Kudirkos 
Naumiesčiu. Kudirkos Naumiesty 
buvo pastatytas didingas paminklas 
dr. Vincui Kudirkai. Kitas pamink
las jam buvo pastatytas Vytauto Di
džiojo Karo Muziejuje Kaune. Ke
lios mokyklos, bibliotekos ir skai
tyklos Kudirkos Naumiestyje, Kau
ne ir kitur buvo pavadintos dr. Vin
co Kudirkos vardu.

Dr. V. Kudirka visus savo gabu
mus, energiją ir sveikatą paaukojo 
kovai prieš lietuvių tautos prispau
dėjus rusus Vakhanalijus Vziatko- 
vičius, Kruglodurovus, Rylosujevus, 
Kopiejkolitibovus, Nikčemnickius, 
Judus Izvergovičius, Podleckius, 
Zverskius, Lientiajevus, Sibiarito- 
vus, Rentovičius, Deržijubkas, 
Lumb-Lievšus, Mošennikovus ir ki
tus, kurių palikuonys ir dabar žudo, 
kankina, skriaudžia ir niekina varg
šę mūsų tautą.

Šio didelio lietuvio patrioto skais
tus atminimas skatina visus mus ko
voti su prispaudėjais ir kartu su dr. 
Vincu Kudirka tikėti, kad
Ne tas yra didis, prieš ką milijonai,
Prispausti grandinėmis, žemyn 

galvas lenkia,
O dvasioje keikia.
Didi ne tironai, kurie reikia garbint, 
Nors jie visiems kenkia...

ST. RAŠTIKIS
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A Wedding Picture of Stella Semkus and Leo Cormier. Left to right: W. Domminish, E. Bartkus, 
G. Barkauskas, Leo Cormier, Stella Semkus-Mrs. Cormier, Ruta Ki.monis, Agnes Naginis, Loretta 
Barkauskas. In front: Flower Girl - Miss L. Zaikis and her sister Ruta .

Sovietiškas didvyris
TĖVŲ IŠDAVIKAS - PAVYZDYS SOVIETŲ VAIKAMS

Kiekvienas kraštas turi savo vai- 
kų-didvyrių. Jų turi ir Sovietų Rusi
ja. Prieš kurį laiką Pionerskaja Prav
da, sovietu vaiku bolševikiškos or- 
ganizacijos laikraštis, pranešė, kad 
Sovietų Rusijos komunistų partija 
ir vyriausybė paskyrė didelę pinigų 
sumą pastatyti paminklą pionieriui 
Pauliukui (Pauliui) Morozovui. Šis 
paminklas 1948 m. buvo pastatytas 
viename Maskvos parke, pavadin
tame to paties vaiko vardu. Jo ati
dengimo iškilmėse dalyvavo komu
nistų partijos ir sovietų valdžios at
stovai ir pasakė vaiką Pauliuką Mo
rozovą garbinančias kalbas.

Pauliukas Morozovas yra artimas 
asmuo kiekvienam Sovietų Rusijos 
vaikui. Jo portretas kaba kiekvie
noj mokykloj ir kiekviename vaikų 
organizacijos klube. Taip pat jo var
du yra pavadintos gatvės Maskvoj 
ir Svcvdlovske. Sovietišku vadovėliu

C c

pirmame puslapy yra atspausdin
tas šūkis: ’’Sek Pauliuko pavyz
džiu!”

Kas gi buvo tas Pauliukas Moro
zovas?

Prieš 17 metų Gerasimovkos kai
mas (Sverdlovsko ra j.) buvo kolek- 
tyvizuojamas kaip ir visa Rusija. 
Specialios komisijos iš patikimų ko
munistų rekvizavo žemės ūkio pa
dargus, arklius, ir gyvulius būsi
miems kolhozams, o grūdus ati
minėjo ir siuntė į Maskvą. Šitos ko
misijos ėjo iš namų į riamus ir ieško
jo paslėptų grūdų. Jos gręžė grindis 

ir pečius, barškino sienas ir išžiūri- 
nėjo sodus bei daržus. Kiekviena 
sauja grūdų buvo atimama, nors ji 
buvo ir paskutinė. ’’Kova už duoną 
(miestams) yra kova už socializ
mą,” rašė tuomet laikraščiai. To pa
sėkoje badąs ėmė siausti, ir šimtai 
tūkstančiu žmonių mirė iš bado, ta- 
čiau komisijos tęsė savo darbą ir ati
minėjo paskutinius likučius. Ūkinin
kai buvo vadinami kulokais, ir val
džia buvo nutarusi juos sunaikinti. 
Todėl kai vieni traukiniai ėjo į Mas
kvą su grūdais, kiti riedėjo į Koly- 
mos, Vorkutos, Uchtos, Pečioros ir 
kitų vietų priverčiamo darbo sto
vyklas, veždami tenai nekaltus ūki
ninkus.

Gerasimovkos kaime 13 metu 
berniukas Pauliukas Morozovas ve
dė komisijas iš namo į namą ir nuro
dinėjo, kur ūkininkai turėjo paslė
pę savo menkas atsargas. Jis atve

Dear Reader:

For the CHRISTMAS ISSUE of CALIFORNIA LITHUANIAN we are now taking business 

and persona! greetings. Your support in this respect will be greatly appreciated.

Please send the greetings NOT LATj R than NOVEMBER 15, 1949, to "California Lithua- 

' nian", -9204 So. Broadway, LA, 3, Calif., or CALL Plymouth 4-1377.

Prices are as follows:

Full page— $25.00, Half page— $15.00, Vi of page— $8.00, 1/8 of page— $5.00, 

1/16 of page— $3.00. Name, address and telephone only (on 2 or 3 lines) — 1.00.

dė šią komisiją ir į savo tėvo namus. 
Prieš kelias dienas jis buvo komu- . 
nistams pranešęs, kad jo tėvai yra r 
kontra-revolucionieriai bei laudies?? 
priešai, nes jie padeda ūkinikams 
priešintis valdžiai. Pagal šį Pauluko 
pranešimą visas kaim>; buvo pa
degtas. Po kelių dienų vaikas pra
puolė, ir jo kūnas po kelių savaičių 
buvo rastas miške įmestas į duobę. 
Už tai beveik visi kaimo gyvento1' 
jai buvo areštuoti,nors ir nebuvtP 
jokių įrodymų, kas nužudė Pauliu^ 
ką. NKVD nuteisė Pauliuko tėvą,

Vasara baigiasi
D. MICKAITĖ-MITKIENĖ

Vasara baigės. Žydinčios gėlės 
Vysti jau taikos.

Ten, kur plasnojo džiaugsmas pašėlęs • 
Voratinkliai draikos...

Medžiai ir gėlės apdarą žalią
Pakeitė dryžu.

Dirvos pajuodo. Pievos pabalę -
Šalnos sugrįžo.

Vis taip, kas metai žydi ir vysta
Vasaros tos,

Žiemai praėjus, vėliai pražysta
Grožis gamtos.

Vienai tik širdžiai, jei kas nutraukė
Džiaugsmo gijas -

Jos vasarėlės ilgiesi, lauki -
Veltui, dėjai

Tik Tėviškėlės, jei kas neteko
Nūn pavergtos,

Ilgesio bangos plaka ir plaka
Sielos krantus...

Lietuva mano, Žeme Šventoji, 
Žvaigždė Aušrinė, 

Svetimo krašto saulę užstoji 
Tolių mėlynėj.

Lietuva! Tavo rudenio vėjai
Kelią suranda...

Skriskite vėjai, Laisvės skelbėjai,
Neškite gandą...

motiną ir du jo dėdes bei jų kaimy
ninius gyventojus ir juos sušaudė.

Šitam išsigimusiam ir nenatūra
liam vaikui sovietų valdžia pastatė 
paminklą ir kasdien moko vaikus 
būti į jį panašiu, išdavinėti savo tė
vus ir būti ištikimu tik vienam ’’tė
vui” - Stalinui.

Kažin ar vaikai, užauginti tokioj 
dvasioj, galės nuoširdžiai bendra
darbiauti su Amerikos vaikais?

(NL)
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Mr. & Mrs. B. Naginis

KAIP ĮSIKŪRĖ IR GYVENA

Naginiai
Kalifornija vis daugiau lietuvių 

susilaukia, kurie čia atvyksta iš ry
tinių JAV sričių. Vienas iš tokių 
prieš maždaug trejus metus atvyku
sių yra BERNARDAS NAGINIS 
su šeima. Prieš tai jis gyveno Day
ton, Ohio, kur buvo gerai įsikūręs 
ir turėjo įsigijęs savo nuosavus na
mus. Tačiau Naginiams, kurie 
mėgsta savo automobiliu dažnai 
paekskursuoti po Ameriką, (gražią 
kelionę jie padarė ir praėjusią vasa
rą) Kalifornija labiau patiko už 
Ohio, ir todėl jie, pardavę savo na
mus Daytone, atvyko į Los Angeles 
ir gražioj šio miesto vietoj (1532 
5th Avė.) nusipirko keturių butų 
namus ir čia persikėlė gyventi.

B. Naginis yra gimęs Lietuvoj, ir 
į Ameriką atvyko 1912 m. pas dėdę 
į Dayton, Ohio, turėdamas vos 16 
metų amžiaus. Lietuvoj jis, būda
mas 13 metų, pradėjo mokytis siu
vėjo amato, o turėdamas 15 metų 
jau dirbo kaip savarankiškas siuvė
jas. Tačiau atvykęs į Ameriką, jis 
pirmiausia pateko į metalo liejyklą. 
Darbas buvo neįprastas ir sunkus. 
Wdel naujojo ateivo nuotaika buvo 
prislėgtą, o mintys dažnai sukosi 
apie Liėtuvą. Tai buvusi tokia pat 
nuotaika, kokią dabar pergyvena 
naujai atvykę į .Ameriką lietuviai 
tremtiniai. Tačiau Vėliau nuotaika 
pasitaisė, o jis išėjo iš liejyklos ir 
pradėjo dirbti siuvykloj. 1918. m. jis 

persikėlė į Chicagą, I1L, ir atidarė 
savo siuvyklą. Bet čia jį apvogė ir 
po to 1922 m. jis išvyko į Ponint 
Maroin, Pa., kur taip pat turėjo ati
daręs savo siuvyklą. Čia jis išgyveno 
12 m. (iki 1934 m.) ir po to vėl grį
žo į Dayton, Ohio, kur dirbo kaip 
siuvyklos vedėjas iki 1946 m., t.y., 
iki persikėlė į Los Angeles, Calif.

B. Naginis 1915 m. vedė Grilevi- 
čiutę, kuri iš Lietuvos į Ameriką at
vyko 1910 m. Ji yra kilusi iš Žiež

The Naginis residence at 1532 5th Ave., Los Angeles, California

marių. Iš karto ji atvyko pas brolį 
į Bostoną. Pradžioj dirbo kojinių 
fabrike, paskui skustuvų, o vėliau 
cigarų fabr., kur išdirbo net 8 me
tus.

Naginiai turi gražią šeimą. Jie už
augino 6 dukteris ir viena sūnų. Jie 
visi jau suaugę. Keturios dukterys 
ištekėjo jiems dar gyvenant Dayton, 
o viena neseniai ištekėjo už žinomo 
Los /ingeles lietuvių veikėjo Petro 
Barkausko; paskutinioji jų duktė 
ruošiasi vestuvėms lapkričio 13 d. 
Sūnus šiuo metu mokosi Oregono 
steite. Tokiu būdu, abu Naginiai, 
nors ir didelį būrį vaikų užaugino, 
šiuo metu vėl gyvena vieni, tačiau 
jie yra laimingi turėdami tokią di
delę šeimą ir džiaugiasi, kad ją dar 
padidina jau ir anūkai.

Lietuvoj B. Naginis dar turi arti
mų giminių. Iš jų paskutinį laišką 
gavo prieš dvejus metus. Jis bandė 
jiems pasiųsti siuntinių, tačiau jie 
grįžo-

Abu Naginiai nuo išvykimo Lie
tuvos nėra matę, tačiau jie per tuos 
40 metų išliko tikrais lietuviais ir 
išlaikė švarią lietuvių kalbą. Jie yra 
susipratę lietuviai, dalyvauja lietu
viškame veikime ir savo aukomis 
remia Lietuvos išlaisvinimą bei c* 
tremtinių šelpimą. Šiuo metu B. Na
ginis yra Los Angeles lietuvių para
pijos komiteto narys. Jų vaikai taip 
pat yra susipratę lietuviai, dalyvau
ja Lietuvos Vyčių organizacijoj bei 
lietuvių chore. a.b.

* ♦ ♦

—Adelaidėje, Australijoj, gyveną lietuviai 
sklandytojai užmezgė ryšius su Australijos 
sklandymo klubu ir įtsojo į jį nariais. Lietuviai 
yra pasiryžę patys pasistatyti dvivietį sklan
dytuvą pagal atsivežtus braižinius ir įnešti sa
vo lietuvišką indėlį į Australijos sklandymo 
sportą. Sklandymo sąlygos čia esančios geros. 
Iš lietuviy, kaip didžiausias iniciatorius, pasi
reiškia daugiausia iš Lietuvos žinomas sklan
dytojas J. Pyragius.
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A Couple who will appear with the Los Angeles Lithuanian Folkdancing Group on Nov. 5, z49 
at the International Institute, 435 So. Boyle Ave., Los Angeles. The partners are Ruta Kilmonis 

and George Barkauskas.

LosfAngeles, Calif.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KRONIKA
— Spalio 10 dieną Ranchos Los Amigos 

prieglaudos ūky mirė Lena Wasiliene, 83 m. 
amžiaus. Palaidota Calvary Cemetary. Velio
nę ilgai globojo ponai Vyčai.

— Prapijos sekmadienio mokykla sėkmin
gai veikia. Seselėms gražiai talkininkauja p. 
Razutienė, buv. mokytoja. Vaikučiai rengiasi 
Kalėdy eglutei.

— Lapkričio 13 d. 11 vai. priims Moterys
tės Sakramentą Agota Naginytė, Vyčiy kuopos 
narė. Jos tėvelis yra parapijos komiteto na
rys ir susipratęs lietuvis.

— Lapkričio 20 d. 225 N. Vermont salėje 
įvyksta parapijos metinis koncertas, kuriame 
dalyvaus solistė Florence Korsak, muz. Al. Ku- 
čiūnas, parapijos choras ir tautiniy šoki y gru
pė, vadovaujama L. Zaikis.

— Nuo spalio 15 d. parapijos chorą per
ėmė vesti jaunas muzikas Antanas Skridulis, 
o muz. J. Ąžuolaitis pereina į kitas pareigas. 
Parapijos choras yra padaręs didelę pažangą, 
todėl, manoma, kad ir toliau dar labiau stip
rės, nes muz. A. Skridulis turi tame darbe di
delį patyrimą ir talentą. Chorą labai remia 
seni muzikos mylėtojai p. Janušauskai ir p. 
B. Starkienė.

— Naujosios bažnyčios statybos reikalai 
eina pirmyn. Jau paruošti laikini planai ir 
išstatyti prie bažnyčios žmonėms pažiūrėti.

— Spalio 20 d. Sakramentais aprūpintas 
mirė p. Janulis, Van Nuys, Calif. Palaidotas 
Calvary Cemetery. Paliko nuliūdusią žmoną ir 
dukterį.

— Spalio 9 d. įvyko katal. organizacijy val- 
dyby pasitarimas, kuris praėjo gražioj ir dar
bingoj nuotaikoj. Padaryta daug svarbiy nu- 
tarimy, kurie netrukus bus pradėti vykdyti. 
Pasitarime dalyvavo visy organizacijy valdybos 
ir aktyviai reiškėsi savo sumanymais ir pata
rimais.

— Nuoširdūs mūšy kolonijos veikėjai p. 
Deringiai pažadėjo parapijai nupirkti šaldytuvą, 
kuris būty išleistas loterijos būdu naujosios 
bažnyčios fondo nudai. Manoma tai padary
ti kitais metais, šv. Kazimiero šventės proga. 
Tai gražus pavyzdys.

— Esant dviems kunigams, pamaldos šv. 
Kazimiero bažnyčioje būna šia tvarka: sekma
dieniais 9, 10, ir 11 vai., o paprastomis dieno
mis 7:30 ir 8 vai.

— Šiy mėty mūšy parapijos bazaras, įvy
kęs spalio 16 ir 23 dienomis, praėjo su pasi
sekimu. Parapijos komitetas, padedamas darbš- 
čiy šeimininkiy, gražiai žmones priėmė ir vai
šino. Per abi dienas veikė lietuvišky valgiy vir
tuvė, laimės šaltiniai, mėginimy ratai ir įvai- 
riy daikty loterija, kuriai fantus parengė vie
tos lietuviai. Paskutinę dieną buvo didžioji 
loterija, kurioje buvo leidžiama 300 dol. ir 
plaunamoji "Kenmore" mašina, kurią paauko
jo p. Jakutienė. Po 5 dol. laimėjo šie nume
riai: 14068, 13089/6391. 15179 ir 15716. Po 
10 dol. laimėjo: 15572, 16130, 13554, 6311 
ir 12737. Po 25 dol.: 4228, 1935, 18625, 7858 
ir 12737. Ir po 50 dol. laimėjo šie laimingieji 
numeriai: 12480 ir 356, o plaunamąją maši
ną laimėjo 7869 numeris, kuris priklausė Ane
lei S'enienei. Apie laimėjimus visiems praneš
ta laiškais arba telefonu.

Daugiausia bazaro knygučiy išplatino Mary
tė Slenytė. Net už 172.50 dol. Todėl jinai bu
vo išrinkta 1949 mėty parapijos bazaro ka
ralaite ir gavo dovanu rankinį gražy laikro
dėlį. Žmonės Marytei sukėlė dideles ovacijas 
del jos gražaus pasidarbavimo parapijos baž
nyčios statybos fondui. Iš viso šiy mėty para
pijos bazaras davė apie 1500 dol. gryno pel
no, kuris visas įrašytas į naujosios bažnyčios 
statybos fondą.

Del šio bazaro pasisekimo didelė padėka 
tenka parapijos Komitetui, o ypač jo nariams 
Žukauskui, Dudor ir Dirgėlai bei jy žmonoms. 
Šeimininkėms: Mitkienei, Dirgėlienei, Truskaus- 
kienei, Žukauskienei, Dodorienei, Macėnienei, 
Mockienei ir Prižgintienei bei jy padėjėjoms. 
Pyragy kepėjoms: Miškienei, Grigaliūnienei, 
Naginienei, Dirgėlienei, Jankauskienei ir Šlia- 
kienei.

Taip pat ačiū daugiausia loterijai dovany pa
ruošusiai p. O. Brizgill, Vyčiy kuopai, sąjun- 
gietėms, p. Prižgintui, Miss H. Varkalis ir vi
siems, kurie šiuo ar tuo prisidėjo, kad šis baza
ras taip gražiai ir sėkmingai praėjo. Aukš
čiausiasis jy vardus žino. Be to, gruodžio 8 
d., Marijos Nekalto Prasidėjimo šventės pro
ga bus atlaikytos iškilmingos šv. Mišios už vi
sus šiy mėty parapijos bazaro rėmėjus ir dar
buotojus. Stambios šio bazaro pajamos (1500 
dol.) dar labiau priartino mus prie didžiausio 

mūšy parapijos troškimo greitu laiku pasta
tyti naują bažnyčią ir dabartinę paversti sale, 
kur galėty koncentruotis visoks kolonijos vei
kimas. Sekantis parapijos parengimas bus lap
kričio 20 d. 225 N. Vermont salėje, kur įvyks 
didžiulis koncertas. Jo pelnas taip pat eis nau
josios bažnyčios statybos fondui.

— Spalio 26 d. širdies liga staiga mirė Jo
nas Samuolis (Samel), Slabiy žentas, 34 mėty 
amžiaus. Paliko žmoną ir vaikutį

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ GYVAI VEIKIA
Los Angeles Lietuviy Tautiniy Šokiy Grupė, 

vadovaujama Lucille Zaikis, sėkmingai pasiro
dė International Day festivaly, kuris įvyko In
ternational Institute salėje spalio 8-9 dieno
mis. Kadangi publikos buvo daug ir ne visi 
galėjo matyti programą, tai šokėjai turėjo sa
vo programą pakartoti abu vakarus. Festivaly 
dalyvavo 24 tautos. Daugelis žiūrovy susido
mėjo lietuviy tautiniu šokiy originalumu ir 
kostiumy autentiškumu.

Spalio 20 d. Grupė pasirodė milžiniškoj 
Glendale auditorijoj United Nations Day pro
ga. Minėjime taip pat dalyvavo Liet. Garbės 
Konsulas su žmona.

Spalio 24 d. Grupė pirmą kartą dalyvavo 
televizijos programoj per KTLA stotį, pašok
dama lietuviy tautinius šokius.

Spalio 29 d. Grupė pasirodė Santa Anna, 
Calif., Community Chest Drive proga. Pasiro
dymas praėjo su nepaprastu pasisekimu. Vietos 
visuomenė pirmą kartą pamatė lietuviškus tau
tinius šokius. Ta proga šokėjai susipažino su 
lietuviy šeimy, kurios nieko nebuvo girdėję 
apie Los Angeles lietuviy veikimą.

Lapkričio 5 d. 7:30 vakare Grupė rengia sa
vo vakarą International Institute, 435 So. Boyle 
Ave., Los Angeles. Pirmoji programos dalis su
sidės iš grupės talenty pasirodymo, o antrojoj 
daly bus atvaizduotas "Subatvakaris Lietuvoj", 
į kurį įeis dainos, duetai šokiy, tautiniai šo
kiai ir trijy humoristy pasirodymas. Vaizdelį 
paruošė ir dekoracijas nupiešė Stepas Makare- 
vičius, neseniai atvykęs iš Vokietijos, kur stu
dijavo tapybos meną. Po programos seks šo
kiai. Taip pat bus užkandžiy ir gėrimy . Tai 
bus pirmas šios rūšies pasirodymas Los Ange
les. Visi lietuviai yra nuoširdžiai kviečiami at
vykti ir paremt šią jauną, bet darbščią jau
nimo grupę.

Po to lapkričio 20 d. Grupė dalyvaus Los 
Angeles lietuviy parapijos koncerte, o gruo
džio 14 d. pasirodys Beverly Hills Masonic 
Lodge įsikūrimo bankiete.

Los Angeles visitor Miss Sophie Samas, erst
while instructor of the Ateitis folk-dancing 
group in Chicago.
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KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Spalio 30 d. parapijos patalpose vietos 

ALRK Federacijos skyrius suruošė Kristaus Ka
raliaus šventės minėjimą, kurį pravedė sk. 
pirm. V. Kazlauskas. Kalbėjo kleb. kun. J. 
Kučinskas ir F Kudirka. Mininėj daly eilėraščiu 
padeklamavo I. ir E. Truskauskaitės, o Janu
šauskienė, jos vyrui akompanuojant, padai
navo kelias momentui pritaikytas dainas. Pa
baigoj parapijos sekmadienio mokyklos vai
kai labai gražiai atliko giesmės ir deklama
cijos montažą, kuriam vadovavo p. Razutienė, 
o akompanavo muz. Skridulis. Linkėtina p. Ra- 
zutienei ir toliau taip gražiai pasirodyti su 
mūšy jauniausiomis jėgomis.

Minėjimo proga, kleb. kun. J. Kučinskui pa
siūlius, nutarta pasiusti sveikinimas Amerikos 
Lietuviui Kongresui Los Angeles šv. Kazimiero 
parapijos žmoniy vardu ir ta pačia proga minė
jime surinkta 75 dol. Lietuvos laisvinimo rei
kalams, kurie bus kartu su sveikinimu pasiysti 
Kongresui.

V. KUDIRKOS 50 METŲ MIRTIES SUKAKTU
VIŲ MINĖJIMAS

TMD 8 kuopa lapkričio 19 d. 7:30 P.M., 
šeštadienį, Patriotic Hall,, 1816 S. Figueroa 
St. Los Angeles, ruošia 50 mėty sukakties nuo 
V. Kudirkos mirties minėjimą. Bus paskaita ir 
meninė dalis, kurioj pasirodys solistė Helen 
Bartush ir A. Kučiūnas. Paskaitas skaitys gen. 
St. Raštikis ir p. Barauskas. Kviečiami visi lie
tuviai dalyvauti.

— HARALD & FLORA PRUE, Los Angeles, 
Calif., lapkričio 14 d. - Padėkos Dieną - švęs 14 
m. savo vedybinio gyvenimo. Redakcija svei
kina ir linki daug laimės tolimesniame gyveni
me

Flora Prue yra labai nuoširdi naujai atvy- 
kusiy lietuviu rėmėja.

— ELENA MOCKIENĖ, Los Angeles, Calif., 
atidarė beauty saloną. Lietuvės prisiminkite 
jos adresą: Helen's House of Beauty, 1722 
N. Western Ave., Hollywood, Calif., Telef. 
HO. 9-4600 ir palaikykite savuosius.

REGINA URBON ir duktė Mary tik keli mė
nesiai, kai atvyko iš Worcester, Mass., ir ap
sigyveno Los Angeles.

— Mr. & Mrs. PETER JANUS, Artesia, Calif., 
taip pamėgo skaityti KL, kad jį užprenumeravo 
ir savo draugams Povilui Saltimieriui, popu- 
liariy liet, radio programy vedėjui Chicagoj, 
ir Pranui Saniuliui, Chicago, III. Nuoširdus 
ačiū.

— JONAS BALNANOSIS, Minersville, Pa., 
atostogy proga aplankė savo seserį ir švogerį 
Mr. & Mrs. Cohen, Los Angeles, Calif. Mr. Co
hen turi Los Angeles vilnoniy medžiagy urmo 
prekybą.

— MR. MRS. BEN & WANDA EANELL, 
Bridgeport, Conn., atostogavo Kalifornijoj. Jie 
apvažinėjo įdomesnes vietas ir San Francisco, 

kur net laiveliu apiplaukė Alkatraz kalėjimą. 
Mr. & Mrs. B. Eanell svečiavosi Los Angeles 
pas gimines Mr. & Mrs. Clarance Meshkun ir 
Mrs. Anna Buytkus.

— STASYS VAINEIKIS, Binghampton, N. Y., 
atostogavo Kalifornijoj ir aplankė KL redakciją 
bei savo pažįstamą Lukšį

NAUJAKURIAI KALIFORNIJOJ
Spalio mėnesį į Kaliforniją atvyko iš Europos

ANTANINA VENCKAUSKIENĖ,sesuo Mari
jos Alminauskienės, Santa Monica, Calif. A. 
Venckauskienė, kuri atvyko su sūnumi Algirdu 
Kijausku, išvyko į San Diego, Calif., pas savo 
dėdę.

A. BAKŪNAS, buvęs "Jūros" žurnalo re
daktorius, su šeima atvyko pas A. Batky, 
Glendale, Calif.

A. TRUMPA, žurnalistas, atvykęs apsigyveno • 
pas dėdę K. Kemzūrą. Taip pat K. Kemzūra 
parsikvietė iš Europos ir A. Trumpos seserį E. 
Patalauskienę.

Varg. KAZYS AUKŠKALNIS Su žmona ir 3 
vaikais atvyko į Los Angeles pas B. Jakubėną 
Dirba St. Vincent ligoninėj.

MYKOLAS STRUPYS atvyko pas kun. kleb. 
J. Kučinską. Strupienė yra kun. J. Kučinsko se
suo.

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA
Spalio 4 d. Lietuvos Vyčiy kuopa pas p. Ja

kutį, Glandale, Calif., turėjo susirinkimą, kuria
me buvo patarti ruošiamo šokiy vakaro reika
lai. Broliai Jakučiai šia proga prisirašė prie 
Vyčiy kuopos. Po susirinkimo p. Jakutienė na
rius pavaišino.

Spalio 30 d. Starlite salėje įvyko Vyčiy su
ruošti "Halloween" šokiai, kurie praėjo su pa
sisekimu. Gautas pelnas yra skiriamas naujo
sios lietuviy bažnyčios Los Angelėj statybos 
fondui.

ATVYKIME Į ALT SUSIRINKIMĄ
Lapkričio 13 d. 1 vai. p.p. šv. Kazimiero pa

rapijos salėje yra šaukiamas Los Angeles ALT 
svarbus susirinkimas, į kurį kviečiami ne tik 
draugijy atstovai, bet ir visos draugijy valdy
bos bei kolonijos veikėjai. Susirinkime bus ga
lutinai nustatyta, kada, kur ir kaip minėsime 
ateinančią Vasario 16-ją.

PILIEČIŲ KLUBO SUSIRINKIMAS
Spalio 8 d. pas pirm. J. Miller įvyko Pilie

čių* Klubo mėnesinis susirinkimas, kuriame ap
tarta einamieji reikalai. Klubas turi tradiciją 
po susirinkimo narius pavaišint. Šį kartą p. 
Mil’erienė paruošė tikrai skaniy virtiniy ir lie
tuviškų* dešry, o p. Milleris pavaišino gėrimais. 
Klubo nariai p. Milleriams už tai labai dėkin
gi. Kitas susirinkimas numatytas pas J. Shilli- 
mą, La Crescenta, Calif.

■■H
— DAMAZAS KUČINSKAS su mamyte spa

lio mėn. atostogavo Kalifornijoj. Damazas yra 
brolis KL bendradarbės Adelės Kučinskaitės- 
Petrauskienės ir Mrs. M. Nunez, San Francisco, 
Calif. Damazo brolis Albertas Kučinskas gy
vena Pittsburg, Calif. Visa Kučinsky šeima yra 
nuoširdūs KL rėmėjai.

— LOYD & GLORA WILKIEL, Chicago, III., 
savo "honeymoon" parleido Kalifornijoj. Los 
Angeles jie aplankė savo gimines Mr. & Mrs. 
Korsak, dainininkės Florence Korsak tėvelius.

— AL & LUCILLE AMBROSE, Chicago, III., 
lėktuvu atskrido į Kaliforniją praleisti savo 
"honeymoon". Jie aplankė žymesniąsias vie
tas San Franciscc ir Los Angeles. Al Ambrose 
tėvai yra nuolatiniai KL skaitytojai.

— VINCO STACHNIEWICZ mirė mamytė 
Reiškiame užuojautos. Vincas studijuoja uni
versitete ir yra KL platintojas Los Angeles.

On skis in sunny California. This girl is one of the first to take part inwinter sport in the South” 
land.

KALIFORNIJOS LIETUVIS, November, 1949 Page Eleven



Soviet Deportations in
Lithuania

May 22,1948 was one of the most 
tragic dates in Lithuanian history. 
In a single day 100.000 persons 
were deported. This was only one 
of a long line of deportations. 
Others occured on the following 
dates: Sept., 1945; Febr., 16, 1946; 
December 19, 1947; March 24-27, 
May, 1949.

The May 22 deportation was of 
greater proportions than any before 
It was most scrupulously engineer
ed by the Bolsheviks.

Early in March Russian officers 
began congregating in all parts of 
Lithuania. They numbered in 
groups of 10 to 20 in the districts, 
increasing in proportion in the 
more populated urban areas. These 
officers were working at some se
cret project and would not allow 
even the most trusted local Com
munists to learn of their doings. 
It was apparent that they were 
making up lists. Rumor had it that 
there was to be a mobilization for 
war. These rumors caused a great 
deal of enthusiasm among the 
people, for the Lithuanians anx
iously await war. But the excite
ment petered out as quickly as it > 
started when it was learned that 
another deportation was afoot.

Russian officers slank about the 
countryside making inquiries of the 
local residents. Information was be

lying on the cold ground without 
shelter.

Many children became ill. But 
there was nothing to do about it. 
It was either remain in hiding or 
face starvation in Siberia.

FALSE RUMORS
Sensing the widespread unrest, 

the Bolsheviks began to circulate 
rumors to the effect that there were 
to be no more deportations and that 
it was all just a scare by ’’bandits.”

To bewilder the people even 
more, they contradicted these ru
mors with other reports announcing 
future deportation dates. The re
sult was a mass hysteria, which gra
dually slackened to a general apa
thy when the deportations failed to 
materialize. This was what the Bol
sheviks wanted. It was a great 
hardship for families with children 
to remain in hiding; consequently 
many of them returned to their 
homes to sleep at night.

Before the actual deportation the 
people were all shaken down and 
robbed of their property and mo
ney. Amounts up to 20.000 rubles 
were exacted to pay State ’’debts.”

Four or five days before the mass 
rounding up, all motor vehicles 
were mobilized ostensibly for clear
ing the forests of partisans, but ac
tually for driving the people out of

D DAY
The terrible day came. Just be

fore daybreak MVD operative 
groups surrounded the homes of 
those who were to be deported. 
The unlucky persons were roused 
from their beds by the pounding of 
gun butts at the doors. Five to ten 
Russians led by one istrebiteli 
would then force their way inside. 
First they made certain that all 
members of the family were pres
ent,then they read aloud the num
ber of years each was to be sentenc
ed to Siberia. No reason was given 
for the arrest. Deportees were al
lowed to take food and clothing 
along not weighing more than 100 
kilos, at the discretion of the leader.

In some instances there was no 
fixed limit as to how much could 
be carried along; there were also 
instances where a person was thrust 
a half a loaf of bread and told he 
had enough.

The picture of the deportation 
was agonizing. Russian soldiers 
were everywhere. The screams of 
women and children rang out form 
all directions. Homes burned in 
flames. Russian and istrebiteli rifles 
fired into groups of escaping de
portees.

The Russians had orders to shoot 
down escaping women and children

The wounded were given the pri
vilege of hospitalization, but only 
in rare cases. More often the 
wounded were given no help at all, 
even if shot in the stomach. Still 
many of the deportees tried to es
cape, prefering to die on the spot, 
in their own homeland.

ing sought about all persons, so it 
was impossible to guess who would 
’’get his”.

Each person was thoroughly in
vestigated through his neighbors. 
The most valuable informers were 
the local spies and the istrebiteli 
(Soviet shock troopers), who were 
most coopertaive, knowing that the 
more people deported the more 
spoils they could seize.

The general morale fell percep
tibly. Everybody walked in fear. 
It was so bad that the people could 
not do their work; and if they hap
pened to hear the motor of a truck, 
they dropped whatever they were 
doing and ran to hide in the forests. 
Some dug underground hiding pla
ces for themselves, others fled to 
the homes of friends who they 
thought would not be harmed, but 
most found refuge in the forests. No 
one slept at home at night.

In the nighttime you could hear 
the noises of men, women, and chil
dren in the forest. It was a pitiful 
sight to see women and children

Patriotic Hymn
Where runs the Šešupė, where the Nemunas flows - there is our 

homeland, beautiful Lithuania. There our brothers plowmen speak Lithu
anian, there rings through the villages Birutes daina. Let our rivers flow 
down to the seas deepest! Let our dainas ring out over lands widest! 
Where the lupin grows scarlet, where the rue grows green and decks 
our sisters’ braids, where the spotted cuckoo calls in the orchard - there 
the traveller will find our homes. There is our homeland, there are our 
homes, there is old mother. Though the spring days dawn bright, and the 
cockspur in the meadow fall under the scythe, though the cut rye fields 
shiver in the cold - the land of our forefathers is dear always. Though 
the spring be cold, and harvest hot, you are the most beautiful, the most 
dear, Lithuania-mother. Though the sun shine for us, though the sky be 
clouded, the land of our forefathers is the most precious! There the soil 
is wet with our sweat, there memories spring from our hearts! Free, or 
in toils, you are beloved always! as great and as prized in memory as the 
soul. There Vytautas the Great reigned with fame and battled the fierce 
Crusaders at Žalgiris, there our forefathers fought for liberty for so many 
centuries, there is our homeland now as in the past. There where Vytau
tas the Great ruled and defended us, is our Lithuanian homeland, as it 
was for ages, so shall it be. Protect, Most High, that beloved land, where 
our homes, the graves of our forefathers lie! For Your fatherly grace is 
omnipotent! We are forever Your poor children. Neglect not, Most High, 
our precious homeland - full of grace and Mightiest of all time! 
MAIRONIS
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ISTREBITELI VANDALISM
While the deportees were hastily 

preparing for the journey, a journey 
which in all probability would be 
their last, the istrebiteli conducted 
a ’communization of property” - 
breaking windows, tearing down 
holy pictures, splintering furniture, 
burning beehives, wrecking furn
aces. They boldly robbed everybo
dy, taking things from their very 
hands, in a hurry to cache their 
loot where they could find it the 
next day.

The deportees were driven with 
their own horses to the towns and 
herded into barbed wire enclosures. 
Livestock were also driven to the 
towns; their bellowing mixed with 
the cries of women and the curses 
of the Russians.

The May 22 deportation occur- 
ed in a heavy rain; consequently 
there was intense suffering among 
the women who had camped with 
their children in the chill of the 
forests; it was even harder for those 
women in the barbed wire enclo
sures, where they had to lie with 
their children in the muck stirred 
up by tramping feet, awaiting the 
coming of morning. When morning 
came they were roused pell mell to 
sign affidavits that they were 
leaving of their own free will, to 

escape bandits.
Those who did sign affidavits - 

a very small number - were provid
ed later with slightly better living 
conditions in Siberia; those who 
did not got the worst of it.

The deportees were piled into 
trucks and driven to the railroad 
station, where echelons of boxcars 
already awaited them. The wind
ows of the boxcars were strung 
with barbed wire.

It is hard to believe that this 
could take place in the Twentieth 
Century. Seeing all this, you begin 
to hate the Westerners, who at the 
time are seated at a roundtable 
with the Hannibals, deliberating 
various resolutions for the „preserv
ation” of human rights, and who, 
provoked to tears, protest in the 
behalf of ten Greek would-be de
legates, wretches like the Lithua
nian istrebiteli, who care nothing 
that millions of people are being 
exterminated.

Deportees were at all times cru-. 
elly treated, beaten and stoned by 
the istrebiteli and their women. The 
property left behind by deportees 
was fought over and squandered 
broadcast.

So went the property and posses
sions amassed through the years, in 
toil and sweat.

The livestock that were driven 
into the towns were left untended 
for the most part; their carcasses 
were dumped on the outskirts and 
left to rot. The air in the vicinity 
became unbearably foul.

At the time of the deportation 
the streets of the towns were chok
ed with mounted militia, MVD and 
Red Army detachments. Trucks 
were to be seen stationed at almost 
every door. Women and children 
shreiked. It happened not infre
quently that persons jumped off 
buildings in a last attempt to win 
freedom or die.

Most of the deportees were wo
men, children, and the aged, com
prising 70% of the total. They were 
mostly small farmers.

Statistics show that from the dis
tricts of Alytus, Varėna, and Lazdi
jai 4.500 persons were deported and 
14.000 hectares of land left aban
doned.

The deportation plan neverthe
less was only 1/3 successful because 
large numbers of persons eluded 
the Bolsheviks.

The Bolsheviks were particularly 
disturbed that most of the men es
caped, which meant more replace
ments to the ranks of the partisans.

(To be continued next month)
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Aboard The Kualoa
This is a brief sketch of Kualoa s 

cruise from Hilo, Hawaii, to Pal
myra Island.

We left Hilo before dawn on 
June 17 for Christmas Island, the 
easternmost of the Line (or equa
torial) Islands, lieing just north of 
the equator. The distance is about 
1100 miles and we encountered 
everything from flat calms to 40- 
mile gales of short duration. In ge
neral the seas were short and pyra
midal and the currents, ranging 
form 1 to 5/2 knots an hour, were 
generally unpredictable. The cons
tant pitching sheared off two tran
som and one stem eyebolts and we 
had to rig rope backstays from our 
masts to keep them from whipping. 
We were driven westward and had 
to beat up to windward for five 
days before we located Christmas. 
Tary sighted it before dawn of the 
19th day from Hilo, after we had 
sailed right into the Bay of Wrecks. 
The large scale chart is decorated 
with cute little sketches of wrecked 
ships, 8 of them, and the capitalized 
caption ’’This Bay Is Dangerous.” 
We got out under power, circled 
the island and eventually anchored 
off the lagoon entrance opposite 
the village of London. The follow
ing morning we were piloted into 
the inner lagoon where we remain
ed three weeks, resting, making re
pairs to the boat, fishing and ex
ploring the island.

Let me explain that the Line Is
lands are seldom visited. The Au
stralian Government operates a 
copra plantation on Christmas Is
land. An Australian company does 
the same on Fanning and Washing
ton. Palmyra is American and part 
of the City and County of Honolulu 
There is one supply ship from Suva 
each six to nine months to the Bri
tish islands. Palmyra has a plane 
once a week and a small Army 
freighter each 30 to 60 days, de
pending oh the amount of freight 
accumulated. Outside of an occa-
sional yacht, like ourselves, the Bri
tish-owned islands are cut off from 
the rest of the world, with the ex
ception of Ham radio operators. 
There is a commercial cable relay 
station on Fanning, handling mes
sages from Vancouver to Sydney. 
Visiting yachts are asked if they 
mind carrying the mail, so Kualoa 
ran the mail from Christmas to 
Fanning, to Washington and to 
Palmyra for transmission to Hono
lulu. Island folk get busy writing 
letters the moment an overseas 
yacht pulls in.

We left Christmas on the morn
ing of July 25th carrying mail, 
stores and jeep parts for the Dis
trict Officer on Fanning. Our de
parture was characterized by run
ning aground four times because 
the harbor and channel are silting 
in rapidly. The U.S. Air Force had 
a 1000-foot turning basin here, but 
it would be hard to find it now. The 
sea-road to Fanning was smooth 
and the breeze was fair. The first 
day’s noon sight showed that we 
had lost 20 miles to westerly drift, 
so we altered our course according
ly. The second noon, our position 
was 20 miles northwest of Fanning 
so we knew we had missed it. Scan
ning the skies, I saw the green la
goon reflection on clouds southeast 
of us and knew that was Fanning. 
We came about under motor and 
sails. At dusk Tary sighted the 
tops of palms just before rainsqualls 
blotted out all visibility. But we 
had taken our bearings and conti
nued under power. Our masthead 
and spreader lamps were on and 
soon from the blackness of a dark 
shore we saw the answering gleam 
of lights. We motored shoreward 
with Tary using the sounding lead 
from the forward deck. At 8 fath
oms we let go our anchor, launch
ed the dinghy and rowed ashore 
to learn that we had dropped our 
hook at Whaler Anchorage and 
that Englsh Harbor was some five 
miles down the coast. We were off 
the Cable Station. Next morning we 
went in on the 5/2 knot current 
through the channel into English 
Harbor, where we were given roy
al welcome, invited to dinners and 
parties. The Plantations on these 
islands are worked by Gilbertese, 
who are here on contract mostly 
from Makin and Tarawa in the Gil
bert Islands. There are about 25 
white Australians on Fanning Is
land. We intended to stay two 
weeks but remained over a month. 
We found a lovely quiet cove in the 

lagoon called Tiahenga, where we 
careened our boat, repainting the 
boot-topping and the hull. We fish
ed, collected shells, explored some 
old Tongan ruins and had picnics 
with cable station people on various 
outlying points of the atoll. Time 
passed swiftly and soon we knew 
we had to sail again.

We departed at dusk on August 
30, carrying mail to Washington 
Island which lies between Fanning 
and Palmyra. There is only one 
white man on Washington with 
about a hundred Gilbertese. The 
island lies 75 miles from Fanning, 
but we sailed 8 days and covered 
625 miles before we sighted Wash
ington Island. The east and west 
currents rub elbows along this is
land. It rained for days and the sun 
was obscured most of the trip, 
making solar navigation impossible. 
Dead reckoning was useless in the 
currents and counter-currents. At 
last at dusk on Sept. 10 Tary sight
ed the island form the masthead, 
and we swung on a course for it. 
At 11:30 P.M. we anchored in four 
fathoms and a beacon was lighted 
for us on shore. By 4 A.M. we were 
adrift. Our anchor had lost a fluke, 
and the island was four miles away. 
We motored back and a surf boat 
was launched from the beach to 
show us the proper anchorage. We 
reanchored with another hook and 
Lorna and I went ashore, leaving 
Tary in charge. We were welcomed 
heartily, turned over the mail, had 
a shower and breakfast and made 
arrangements for gasolene. Then 
we saw that Tary was adrift on the 
Kualoa and that the surfboat had 
gone out to help. Soon she motored 
back into position and reanchored. 
An hour later she was loose again 
and I decided to go out with the 
cans of gas. Thė swells were nasty 
now and we got wet going out. I 
ordered the boat back to pick up 
Lorna and the balance of the gas 
cans. We had lost all our heavy 
anchors and 200 feet of chain. By 
now the sea was a boiling cauldron 
and I was worried, so Tary and I 
motored and sailed away from the 

(Continued on Page 15)

Dawn
Already the dawn is pale-blue, decked with the rays of the sun, reddening 
and burning, like those maidens’ faces when under their windows neigh 
the steeds of their gallants. Here is the sun herself rising. Welcome sum
mer morn! Wrapped in the most splendid robes of golden red the sun 
passes across the heavens like a beautiful queen. The flower bends her 
head, the birds herald the joy. To these she smiles, veiling her face with 
a thin muslin. Welcome sun bringer of the day! Who does not treasure the 
gold of your pretty eyes? The grasses long for you, and the dew is wont 
to cry. The glass of the sea mirrors this empress’s beaming face. There! 
the forest edges loom red with gladness. Only the pale ladies hide their 
faces from you! MAIRONIS
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NEWS
Methodist Bishop Oxnam writes 

in Look Magazine (Oct. 11): ”It 
is a striking and significant fact 
that communism has been unable 
to take foot in Protestant countries. 
No Protestant land is seriously in
filtrated by communism. Why?”

Master Oxnam might enlighten 
himself by looking at his geogra
phy, besides acquainting himself 
with economic and political factors 
that inspire communist infiltration. 
In the course of his first year’s stu
dy he will notice that both Latvia 
and Estonia, Protestant countries, 
are now almost wiped out by com
munist forces, forces that are re
markably impartial as to what re
ligion they attack, regardless of its 
so-called intrinsic virtues.

Master Oxnam continues, ’’To
day, Protestant Australia and Pro
testant New Zealand are not threat
ened by communism.”

But His Excellency quits in the 
middle of the stream. Consider the 
other remote places on the globe 
where communism hasn’t succeed
ed in gaining a foothold. Is it Pro
testantism that protects them?

”In building this society (free 
of communism),” he goes on to say, 
’’Protestantism, fortunately, is not 
encumbered by vast possessions. 
It is not a great land-holder in 
European countries.”

What’s the point here? and who 
or what are these land-holders and 
possessors of great riches? Are pro
pertied interests encourageable to 
communism?

To conclude, Bishop Oxnam’s po
sition is rather shaky and short on 
logic and facts; and beneath it all 
is an ulterior anti-Catholic purpose.

Dallin in The New Leader: " Estimates as 
to the total number of prisoners in the Soviet 
slave camps are included in some of the state
ments (in Matthew Woli's SLAVE LABOR IN 
RUSSIA); they vary from 6,000,000 to 15,000, 
000. V'adimir Petrov, a Russian engineering 
student, quotes an NKVD source for his sta
tistics: 8,000,000 to 10,000,000 in 1941. For 
1938 Boris Fi'iistinsky furnishes the following 
data from NKVD documents: about 6,000,000 
confined in the 'labor camps' and from 
14,000,000 to 15,000,000 deported and re- 
sett ed. Matthew Wo!I estimates the total 
number at between 10,000,000 and 15,000, 
000."

October 15 all the principal news agen
cies carried an item that two American offi- 
cers<fLieutenant Higgins and Alfred J. Bielskis 
were Te’eased by Russian authorities in Berlin, 
after having been detained for 12 hours with
out food or drink. The two officers driving in 
a Jeep, lost their way in fog and crossed into 
the Russian zone.

Alfred J. Bielskis is son of Dr. and Mrs. J. 
J. Bielskis, Consul of Lithuania. He was a cadet 
in V. M. I. (Virginia Military Institute, Lexing
ton, Va.). Four years ago he entered the U.S. 
Army and was assigned to duties with the 
Army of Occupation in Germany. His parents
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just received a letter from him, informing 
them that in the first days of November he 
is leaving for the States and that several 
weeks later he will be home.

Miss Stella Shimkus became the bride of Mr. 
Leo Cormier at St. Casimirs Church. The bride 
wore a traditional white gown of marquizete 
and lace, with a sweetheart neckline, tight 
fitting bodice and a full circular skirt with 
insets of marquizete and lace. She wore 
pearls at her neck, long lace gloves, and car
ried a shower of white roses. Her tulle fin
gertip veil fell from a crown trimmed in lace. 
Her maid of honor, Miss Ruta Kilmonis, wore 
a gown of pink satin and carried red roses. 
Her two attendants, Miss Agnes Naginis and 
Miss Loretta Barkauskas, were in similar 
gowns of white and lavender taffeta and 
carried roses. F ewer girl Miss Zaikis, was in 
yellow. Best Man, George Barkauskas, and 
ushers, Wi.Jam Domminish and Eddy J. Bar
nus, were in formal attire. A reception for 125 
people was he'd at the home of Mr. Barkaus
kas. The couple received many lovely gifts 
for their future home. We wish them much 
happiness and luck in their new life together.

October 11, 1949 was an important day for 
Los Angeles. It was the day of renaming the 
Municipal airport to The international Airport.

On that day many high-ranking municipal, 
county, state and federal officials, prominent 
civic leaders and foreign government repre
sentatives gathered at the airport for the im
pressive ceremonies. Mr. Del RentzeJ, National 
Director of the Civil Aeronautics flew here 
from Washington, D.C. to officiate. In his 
speach, presenting the certificate to the port 
authorities, Mr. Rentzel explained that it is 
not a matter of a change in name, it means 
that the Los Angeles municipal airport has 
met with all the necessary requirements; it 
has runways sufficient in number, width and 
length to accomodate planes that make long 
non-stop domestic flights; that terminate inter
national flights, and that make first class trans
oceanic flights, and all other necessary faci
lities for transcontinental aviation.

At those important ceremonies Lithuania 
was represented by Consul and Mrs. Bielskis. 
The Consul invited Miss Viola Mae Swyt of 
Severe.y Hills to appear in Lithuanian national 
costume and to participate with other young 
ladies representing various other countries.

During the ceremonies, the young ladies 
in their respective national costumes walked 
across the stage, introduced themselves 
through the microphone and stated which 
country they represented. Our beautiful Viola 
Mae did very well.

Sometime later, all the costumed young 
ladies were taken to a four-motored plane 
and taxied in front of the reviewing stand. 
As they emerged from the plane one by one, 
Mayor Bowron met and greeted them indi
vidually, inquired about their trip and the 
country. The young ladies presumably had 
iust arrived from their respective countries. 
Later the girls were returned to the huge 
plane and were taxied away.

Ail those colorful ceremonies were broad
cast on the radio and were also televised.

Again it must be asserted that Lithuania 
was well represented at this ceremony.

Rev. George Jonaitis, Major U.S. Army, re
tired, still is nursing his wounds of the first 
World War. He is basking in the sun at Tucson, 
Arizona. Our good ex-chaplain in April, 1950 
will celebrate his seventieth birthday, and in 
May of that same year he will observe his 
fortieth anniversary of priesthood. His nu
merous friends will remember those dates.

Consul and Mrs. Bielskis are vacationing in 
their mountain lodge in Idyllwild. Inciden
tally, it is at this mountain resort that our 
group of dancers, under the direction or Lu- 
ci ’e Zaikis, participated in a program sponsor
ed by the University of Southern California.

A Lithuanian-English dictionary has been 
published in Munich, Germany (1948) by Me- 

čys Sutkevičius. The work of a single lexico
grapher, Vilius Peteraitis, it contains many 
new entries and foreign words that have 
found their way into the Lithuanian vocabu
lary. Although the dictionary is by no means 
comprehensive, it is an excellent supplement 
to the obsolescent compilation of Lalis, whose 
work appeared in several editions in 1911 and 
1915. Definitions are mostly by synonym, and 
there are no etymologies, but there is some 
explanation of idomatic phraseology. What
ever the dictionary's failings, it is an invalu
able aid to the translator, who can no longer 
depend on the outmoded Lalis dictionary.

The influx of Lithuanian students into the 
U.S in recent months has brought up the 
matter of reinstituting courses in Lithuanistics 
for those who may wish to continue their 
studies in this field. Both new and old stu
dents are being sought. The proposed courses 
would be given at some suitable university. 
At present no university in U.S. has a depart
ment of Lithuanistics. Interested persons are 
directed to communicate with: K. Ostrauskas, 
1383 Madison St., Brooklyn 27, N. Y..............

The mounmental HISTORY OF LITHUANIA 
by A. Šapoka is to be published in a new 
edition by the Patria Press in Germany. The 
first volumes are expected to come off the 
presses in four to six weeks.

Winchell in the Herald Express: "Prof. Geo. 
P. Baker, the famed drama dean, was ap
proached by a freshman on the campus. He 
said: 'What's your guess on Satdee's game 
with Michigan? You don't think we'll do too 
bad, do you?'

'Don't you mean badly?' corrected the prof.
'What's the diff,' said the frosh, 'you know 

what I mean.'
'An 1-y can make quite a difference/ per

sisted the dean, pointing to a shapely co-ed. 
it makes a difference whether or not you 
look at her sternly - or at her stern!"

(Continued from Page 14) 
island. When we saw the surfboat 
leaving the shore we came in close 
to avoid the long row out, but the 
sea was breaking almost a mile out. 
The surfboat almost broached and 
Lorna came aboard soaking wet. 
We waved farewell and set our 
course for Palmyra, some 120 miles 
northwest, at 1:30 P.M. on Sept. 8.

There was little wind when we 
left and it kept dying down as we 
sailed along. By noon next day we 
had made only 20 miles, so we star
ted our motor and finished the next 
100 miles under power. Tary sight
ed Palmyra from the masthead 
some 22 miles away and we were 
right on the course. We entered the 
long channel, ghosted to a pier 
where weed bushes were hanging 
down to the water and tied up. 
There was no life stirring. Every
thing had an aura of desolation and 
decay. Fungus and mold was ra
pidly eating away all unpainted 
wood. The place looked abandon- 
ed.Then an old jeep rattled up and 
we were greeted with explanations 
that the settlement had been con
centrated inland near the air field. 
There are 60 people here maintain
ing the air strip and beacons.

The Kualoas next jaunt will take 
her to Canton Island

Vytautas Brazevicius
1
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DIDŽIULIS PARAPIJOS METINIS KONCERTAS 
ĮVYKS SEKMADENI, LAPKRIČIO 20 D. 1949 M. 

AMERICA MASONIC HALL 
225 N. VERMONT AVE., LOS ANGELES 
KONCERTO PROGRAMOJE DALYVAUS:

Soliste Florence Korsak, muz. A. Kuciunas, parapijos choras, vedamas A. Skridulio, 
ir Tautiniu Šokiu Grupe, vadovaujama L. Zaikienes.

PROGRAMOS PRADŽIA 4 vai. p.p. ŠOKIAI - 6 vai. p.p. 
Virtuve veiks nuo 1:00 - 10:00 p. p.

ĮĖJIMAS $ 1.00 Kviečiami visi lietuviai ir ju draugai dalyvauti
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