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Jau siais metais i 
numeratoriu eiles įstojo šie skaitytojai

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUIŲ METŲ PROGA 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS LOS ANGELES 
LIETUVIUS. Tuo pasinaudodamas kviečiu tapti na
riais SLA (Susivienijimo Lietuvių Amerikoje) 75 kuo-
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Emily Stirbys, Mr. and Mrs. Truskauskas 
ir seimą, Juozas Urbonas, Mrs. Martina 
Varkalis, Mrs. L. Zaikis.

kuopa ne tik narių skaičiumi pralenkia visas Los An
geles lietuvių draugijas, bet ir atliktais darbais užima 
garbingą vietą. SLA, besirūpindamas savo fraternalės 
šeimos gerove, visuomet sielojasi ir musų tautos rėž
iais, daug yra sudėjęs ir aukų. O daug dar galėsime 
pasitarnauti kaip sau, taip ir savo skriaudžiamai tėvy
nei, jei busime susivieniję,
SLA yra vieša organizacija. lai gali priklausyti visi pa
dorus lietuviai-lietuvės nuo gimimo iki 60 metų am
žiaus. Informacijos reikalu kreiptis šiuo adresu: 174 So. 
Union PI., Los Angeles 26, Calif. Telefonas: VAndyke 
8837.

MAY THE SPIRIT OF BETHLEHEM abide with 
you ever. May Providence watch over you, guide you 
and cheer you. May He bless you always, your friends
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”Kalifornijos Lietuvis”

The Birth of Christ by A. Duerrer

PIRMĄSIAS Kalėdas pilnai te
suprato tik du žmonės. Tada gimė 
pati ryškiausioji, dieviškoji Asme
nybė.

DABAR DAUGELIUI Kalėdų 
prasmė labai paprasta ir aiški: 
pasiųsti sveikinimus, įteikti dova
nas, papuošti eglutes, pasirūpinti 
pakviesti Kalėdų senelį. Istorinį Ka
lėdų įvykį paminėti, į jį įsigilinti, iš
gyventi Kalėdas šių dienų pasaulio 
triukšme yra labai sunku, stačiai ne
įmanoma.

Tuo tarpu KALĖDOS NĖRA tik 
istorinio įvykio paminėjimas ir Kris
tus nėra tik žymiausioji pasaulio as
menybė.

Kristus TURI ATGIMTI kasmet 
liturgijoj, žmonių sielose. Su Kristu
mi turi atgimti ir atsinaujinti visa 
žmonija. Kristus neatėjo tik tam sy

kiui ir aniems žmonėms. Kai nusi
leido anų Kalėdų nakties šydas, jo 
tylumoje išsipildė didžiausias visos 
žmonijos troškimas: ATĖJO TAS, 
kurio buvo laukiama šimtmečiais ir 
dėl kurio šimtmečiais bus nerimas- 
taujama. Įvyko viena ir pati di
džiausioji paslaptis: Dievas TAPO 
ŽMOGUMI, kad žmogų pritrauktų 
prie Dievo.

Kalėdų TIESA yra tokia gili ir 
plati, kad žmogus nepajėgia jos pil
nai apimti ir suprasti. Tik širdis jau
čia, kad turėjo ateiti Tas, Kuris bu
vo visų taip laukiamas, Kuris turėjo 
pasakyti pasauliui palaiminimą ir 
suteikti išaukštinimą-

Tai BUVO prieš du tūkstančius 
metų, tačiau kartą suteiktas palai
minimas žemei nepasiliko čia visam 
laikui. Tamsa neišnyko, tik prasky
do, vargas nesumažėjo, tik pakito, 
ir prispaustuju eilės nesumažėjo. 
REIKIA tad, kad NUOLAT, kad 
kasmet užgimtų beturčių guodėjas 
ir persekiojamųjų laimintojas. Tą
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Christmastime in Anykščiai, Lithuania

prasmę ir turi kasmet švenčiamos 
Kalėdos.

Tolstojus, Rusų išminčius, besi
sielodamas žmonių vargais ir ieš
kodamas išeities, manė, kad, norint 
pakeisti skriaudų ir kraujo ištrošku
sią žmoniją, reikia išleisti iš žmo
gaus gyslų kraują ir pripildyti jas 
vandens. Tačiau Išganytojas pasi
elgė priešingai. Jis troško į žmogaus 
gyslas duoti savo, dieviško, kraujo, 
kad žmogus atsinaujintų viduje, sie
loje. Tai vienintelis kelias išsigel
bėti.

Kalėdų šventėse turi būti sudėtos 
VISOS mūsų VILTYS. Mes tikime 
į Šviesą, tikime, kad Jos nenusiaubs 
tamsumos, nesunaikins vilties.

Piktoji valia dar tebeviešpatauja 
žemėje. BLOGIS veda akląją žmo
niją klystkeliais. Nuo elektros apte
mo akys, radijas apkurtino ausis, 
spausdiniai užteršė sielą. Išseko 
žmogaus dvasia.

ILGESIU raudojo Jeremijas, nau
jos buities troško Virgilijus, kad 
viešpatautų auksiniai taikos kuni
gaikščio laikai, kad liūtas ir ėriukas 
galėtų gyventi šalia vienas kito, kad 
vanagas ir balandis išsitektų viena
me medy, kad nudžiūtų žmogaus 
ašara ir Dangaus ramybė apvaldy
tų Žemę.

Ramybė yra geros valios vaisius, 
o gera valia yra Dangaus ir Dievo 
valia. Be Dievo valios, be Jo tvar
kos negalėjo ateiti ramybė. Todėl 
Kristus Kalėdose atėjo ir ateina ir 
ATNEŠA RAMYBĘ. Deja, dažnai 
ateina Jis, Dievas, pas savuosius, 
bet savieji Jo nepriima, ’’Kai gili ty
la išsiplėtė ir naktis buvo tavo vidu
ryje, iš dangaus, nuo karališko sos

to, į vidurį sugedusios žemės nužen
gė Visagalis Žodis, kaip didis Kovo
tojas”. (Išm. 18,14.)

ŽODIS, tapęs KŪNU, atnešė 
žmonijai totalinį, vispusišką PER
VERSMĄ: užtekėjo tikrojo Dievo 
pažinimo ir artimo meilės saulė, tru
pėjo vergijos pančiai, griuvo tiro
nai, atėjo ramybė.

Žingsnius lydi automatai
Lietuvos partizanu daina

Žingsnius lydi automatai 
Ir nakties tamsa, 
O kariu veiduose matos 
Ištvermė, drąsa-

Slepia tėviškės sodybos
Ir miškai žali,
Laisvė Lietuvai sužibo, 
Šviečia jau kely.

Mes nevengiam okupantų, 
Kaujamės drąsiai, 
Tegu jie tik susipranta 
Išsinešti visai.

Ginklo nepadėsim niekad, 
Kraštui laisvė bus, 
Išgamos tiktai palieka 
Kovoje draugus.

Paskutinį smūgį duosim 
Išgamoms visiems, 
Gimtą kraštą atvaduosim, 
Gera bus saviems.

Ramybė 
yra džiaugs
mo šventė, 
tačiau mūsų 
džiaugsmas 
yra nepilnas 
Ramybė, ku 
ria atnešė 4*
Naujagimis, 
neįsigalėjo 
visame pa
sauly, ji ypa 
tingai yra iš
nykusi rau
donojo siau
bo apimtose 
šalyse, kar
tu ir ten 
esančioje 
mūsų tėvy
nėje LIE- 
TUVOJE- 
Tarsi mūsų
laikais būtų 
išsipildžiusi 
Šv. Jono Ap
reiškimo pra 

našystė: ”Kai jis buvo atplėšęs ant
rąjį antspaudą, aš girdėjau antrąjį 
gyvūną tariant: Ateik ir pamatyk. 
Išėjo kitas žirgas, sartas (raudo, 
nas). tam, kurs ant jo sėdėjo, duota 
atimti ramybę iš žemės, ir kad vieni 
kitus užmušinėtų, jam buvo duotas 
taip pat didelis kalavijas”. (Šv. J. 
Apr. 6, 3-4).

Kalėdų džiaugsmas negali pasiek
ti mūsų gimtosios lūšnelės, o gal jos 
jau ir nebėra. Mes aiškiai girdime 
artimųjų aimanas tolimose Azi
jos taigose, mus drebina jų kan
čios, mums vaidenasi sapnuos jų 
mirties šešėliai. Ir visa šių laiku

C 4*

žmonija yra iškamuota politinių 
aistrų bei įtempimų. Ji ilgisi ramy
bės, bet pasaulis negali jos duoti. 
Mat, ramybė žemėn gali nusileisti 
tik tada, kai iš žemės pakils garbė 
Dievui aukštybėse-

Pasauliui ir visai žmonijai AT
NAUJINTI Žodis tapo Kūnu. Šita 
tiesa pilnai bus suprasta tik tada, 
kai kiekvienu laiku ir kiekvienas pa
skiras žmogus atgims ir atsinaujins 
Kristuje. Nes tik paskiras žmogus 
gali nešti savo širdies Linksmąją 
Naujieną į pasaulį. Tik taip gali iš
silaikyti Kristaus įsteigtoji Dievo 
Karalystė šimtmečius ir nesugriūti 
nei per tautų kraustymasi, nei per 
klaidų riaušes, nei per reformų bei 
revoliucijų žudynes. Ji nesugrius, 
jei ji stovės giliai žmonių širdyse.

Todėl Kalėdų šventės NĖRA ir 
NEGALI būti vien istorinis prisimi
nimas, tradicijų, eglučių šventė, Ka
lėdų senelio apsilankymo diena. Pa
galiau net nei plotkelės laužymo 
diena. Angelus Silesius yra teisingai
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išsireiškęs sakydamas, kad jei ir 
tūkstąntį kartų gimtų Kristus Bet- 
liejuje, bet ne tavyje, tu vistiek žu- 
tumęi."
'Jįs ATIDAROME plačiai iliu- 

minuotus Jangus, kalėdines puošme
nas iškabinėjame gatvėse ir eglutes 
niišyięcįame prieš mėnulį, tarsi 
klausytume psalmininko, sakančio: 
’’Atidarykite vartus, kunigaikščiai, 
atkelkite amžinuosius vartus, kad 
įeitų Galybių Karalius”, bet iš kitos 
pusės mes užtrenkiame sielos duris, 
ir .čia Jam užeiti nėra vietos.

Stebint dabartinį Kalėdų švenčių 
puošnumą ir VIDINĘ jų MENKYS
TĘ nenoromis prisimena pranašas 
Jeremijas: ’’Klausyk Dangau, klau
syk, o žeme! Išauginau ir maitinau 
sau vaikus, bet jie manęs gėdinosi. 
Jautis ir asilas pažįsta savo šeimi
ninką, o Izraelis manęs nepažino,

Ameri kiečio 
akimis
REGINA VICTORIA HUNT

Šio straipsnio autorė yra žino
ma amerikietė rašytoja. Ji do
misi Amerikos lietuviu veiklaC
ir neretai atsilanko į jų paren
gimus. Paprašyta ji mielai su- 
ti, bendradarbiauti ir ’’Kalifor
nijos Lietuvy”.

Red.

Kaip mes žiūrime į kitus žmones? 
Tai visuomet įdomus klausimas. Su- 
prantama, dažnai mes negalime į jį 
atsakyti, o taip pat nedaug kas iš 
mūsų turi drąsos paklausti kitą, ką 
jis apie mus galvoja.

Jūsų redaktoriams betgi tokios 
drąsos netrūksta. Jie paprašė mane 
parašyti jų gausiems lietuvių kilmės 
skaitytojams amerikiečių pažiūrą į 
lietuvių koloniją Pietų Kalifornijoj- 
Be -abejo, tikrai yra Amerikos pilie
čių, kurie geriau už mane yra kvali
fikuoti išpildyti šį pageidavimą. Ta
čiau man tenka būti rašytoja, o mes, 
rašė jai, atydžiai stebėdami žmones, 
išmokstame daryti sprendimus ana- 
lytiskai ir suglaustai.

Pavyzdžiui, jei rašytojas išvyksta 
į svetimą kraštą ar patenka tarp ma
žumos grupės, tai jis paprastai savęs 
klausia: ”Ar jie mėgsta mus? Ar jie 
yra nusiteikę būti su kitais draugiš
ki ir atviri? Arba ar jie rezervuoti 
ir, gal būt, įtarią?”

Kiek man teko stebėti lietuvius, 
atsakymas yra teigiamas: ’’Taip, jie 

ir manoji tauta neturi supratimo”.
NEIEŠKOKIME Kalėdų prasmės 

sveikinimuose, dovanose, vaišėse, 
eglutėse, o ieškokime Kristaus savo 
sieloje, ieškokime Jo kitų sielose- Jei 
rasime, tada bus didis džiaugsmas, 
tada įgys savo prasmę mūsų rūpes
čiai ir vargai.

Tegul tad kiekvieno iš mūsų šir
dis BUS PRAKARTELE Nepažįs
tamajam Kristui. Nesvarbu, kad to
ji širdis yra perpildyta žemiškųjų 
rūpesčių ar slopinama pasaulio 
triukšmo. Svarbu, kad ji pilna geros 
valios ir gražių pasiryžimų pagerb
ti ir paklusti Tam, Kuris ATĖJO at
naujinti žemės veidą, Kurio atėjimo 
laukė šimtmečiai ir šimtmečiai mi
nės ir skaičiuos savo dienas nuo Jo 
gimimo. Jis liks nepažintu ir net ne
kenčiamu del daugelio, bet mums 
TIK PER JĮ viltis ir prisikėlimas.

*

yra labai draugiški, svetingi ir ma
lonūs. Atrodo, jog jie nori, kad jaus
tumeis kaip namie ir vienodai su 
jais. Pas juos nėra jokio atsiribojimo, 
jokių dirbtinai sudarytų tautybės ir 
kalbos kliūčių.” Kaip nedaug kitų 
žmonių, lietuviai mėgsta, kad kas 
nuoširdžiai teiraujasi apie jų gyve
nimo būdą bei papročius ir yra pa
tenkinti susidomėjimu.

Pastarasis klausimas iškelia kitą 
klausimą: ”Ar jie, kaip mažumos 

Ruins of Trakai Castle, Lithuania

grupė, lengvai prisitaiko prie dau
gumos gyvenimo būdo? Arba ar jie 
laikosi atskirai, bendradarbiaudami 
tik su savo žmonėmis?”

Į tai vėl reikia atsakyti: ’’Jie labai 
greitai prisitaiko prie amerikiečių 
gyvenimo būdo. Šito prisitaikymo 
priežastis yra aiški, nes amerikiečių 
gyvenimo būdas stovi už laisvę, o 
visa Lietuvos istorija yra nenutrūks
tama kova už laisvę.” Konkrečių pa
vyzdžių, kaip atvykę lietuviai prisi
taiko, galima daug kur rasti. Pavyz
džiui, jų pasisekimas bizny, bendra
darbiaujant su mišrios kilmės žmo
nėmis. Arba paimkime daugelį lie
tuvių tautybės išvietintų asmenų, 
kurie neseniai atvyko į šį kraštą - 
kaip greit jie išmoksta angliškai ir 
pasisavina mūsų gyvenimo būdą.

Tačiau lietuviai išlaiko savo tau
tines savybes- Darbštumas ir rami, 
gera nuotaika, kas yra būdinga lie
tuviams jų gimtajame krašte, aiškiai 
yra pastebima ir pas Amerikoj gi
musius. Be toy jie išlaiko savo seno
sios tėvynės kalbą, muziką ir šokius.

Girdėjau, kad jaunojoj lietuvių 
kartoj yra tendencija atsisakyti sa
vo tėvų palikimo. Tatai yra labai 
apgailėtina, ir aš noriu baigti šį 
trumpą straipsnį kreipimusi į jau
nuosius Amerikos lietuvius, kad jie 
saugotų savo paveldėjimą. Norėčiau 
jiems priminti, kad jie yra surišti at
sakomybe savo protėvių krašto at
žvilgiu. Lietuvių kalba negali būti 
prekybine kalba, bet ji yra sena ir 
graži. Ji yra jūsų didvyrių, poetų, 
rašytojų ir valstybės vyrų kalba. Jū
sų muzika ir jūsų šokiai yra origina
lūs. Kultivuokite juos ir leiskite ki
tiems juos pamatyti bei išgirsti. Per 
juos, kaip gal būt nė jokiu kitu bū
du, jūs galite įnešti savo dalį prie 
Lietuvos baisios padėties parodymo 
laisvojo pasaulio žmonių akyse ir 
tuo prisidėti prie ’’geležinės uždan
gos” pakėlimo.
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SUPAŽINDINTI liaudies muzikos reikėtų ieškoti tarp 
Texas cowboyu, tarp Virginijos ar 
Louisianos plantacijų darbininkų, 
tarp New England žvejų ir k. Au
tentiškas Amerikos liaudies menas

AMERIKOS LIETUVIUS SU ORIGINALIU MUSU

MUZIKOS
---------------      - -.—_       ___________ _

Pasikalbėjimas su muz
Kalifornijos lietuvių kolonija vis 

didėja ateiviais iš tremties. Jų tarpe 
atvyksta ir kultūrininkų. Neseniai 
čia atvyko ir jau kai kuriuose lie
tuvių parengimuose pasirodė žino
mas muzikas ALEKSANDRAS KU-
CIŪNAS.

A. Kučiūnas yra gimęs ir užaugęs 
Lietuvoj, o mokslus ėjo Kaime ir 
Vienoje (Austrijoj) Anksti pasi
reiškęs kaip pianistas - akompania
torius, vėliau jis pasižymėjo kaip di
rigentas Vilniaus, Karaliaučiaus ir 
Drezdeno teatruose. Tremties me
tais Vokietijoj Kučiūnas nusipelnė 
būdamas Lietuvių Tremtinių Ope
ros ir Baleto dirigentu, o kaip 
akompaniatorius su koncertais jis 
apvažinėjo visą Vakarų Vokietiją, 
susilaukęs labai palankių atsiliepi
mų lietuvių ir vokiečių spaudoje. 
Be tiesioginio savo muzikos darbo, 
A. Kučiūnas yra žinomas ir kaip ra
šytojas muzikos klausimais. Lietu
voje buvo išleista jo knyga apie 
kompozitorių Wagneri, o be to jis 
buvo muzikos aiškintoju Lietuvos 
radijofone ir spaudoje rašinėjo mu
zikos klausimais.

Kalifornijoj A. Kučiūnui kaip mu
zikui eina sunkiai kurtis, tačiau jis, 
kaip visada didelis optimistas, ir ti
ki vienaip ar kitaip įsikurti. Paklaus 
tas, su kokiais jausmais jis paliko 
Europą ir atvyko į Naująjį Pasaulį, 
atsakė:

— Muzikui skirtis su Europa nėra 
lengva, nes šiaip ar taip, nežiūrint 
visų politinių vaidų ir nelaimių, ku
rios slegia tą seną žemyną, Europa 
vistik yra muzikos tėvynė ir centras. 
Vakarų Europa muzikos srityje nuo 
seno vaidino ir, tur būt, tebevaidi
na svarbų ir gal net lemiamą vaid
menį. Taigi, jeigu europiečiui ap
lamai sunku skirtis su Europa, tai 
muzikui tos skyrybos yra juo sun
kesnės- Jos, beje, apsunkinamos gal 
dar ir tais balsais, kurių Europoje 
dažnai girdėdavome ir kurie skelbė, 
kad Amerikoje nesą muzikinės kul
tūros, kad grynoji, klasikinė muzika 
Amerikoje negyvenanti.

— Kokie Jūsų pirmieji įspūdžiai 
apie Amerikos muzika?

— Amerikoje esu tik trumpą laiką 
ir amerikoniškos muzikos, sakyčiau,

MENU

Aleksandru Kuciunu
esu pasiklausęs tik viena ausim, to
dėl ir įspūdžiai yra tik paviršutiniš
ki. Tačiau nueikite į pirmą pasitai
kiusią ’’drugstorę”, įmeskite į muzi
kos automatą 5 centus, paspauskite 
atitinkamą mygtuką ir jūs išgirsite 
muzikos, kuria minta didžioji Ame
rikos liaudis. Ši muzika yra kartais 
pernelyg saldi ir sentimentali (ji ir 
vadinama ’’sweet music”), kartais 
banali iki nepakėlimo, kartais vul
gari ir brutali. Tokia muzika vyrau
ja Amerikoje. Jos girdėsite kinuose, 
restoranuose ir visose viešose vieto-
se. Tačiau jeigu ją norėtume pava
dinti Amerikos liaudies muzika, pa
darytume labai didelę klaida, nes 
šios rūšies muzika, tiesa, yra skirta 
liaudžiai, jos malonumui (enter
tainment), bet ji nėra Amerikos 
liaudies sukurta. Tikros Amerikos 

Alexander Kučiūnas

dabar yra kruopščiai jos muzikų 
renkamas, jis kartais patenka ir į ra
diją, jo temomis naudojasi jaunieji 
Amerikos kompozitoriai. Įsiklausę į 
tas cowboyu melodijas, į tikrojo, ne
komponuoto liaudies ’’jazz” ritmą, 
išgirsime, kokie muzikiniai turtai 
slypi Amerikos liaudyje ir įsitikin
sime, jog toji liaudis yra muzikali 
ir šiame mene pajusime ne tik Ame
rikos galingą pulsą, bet ir jos tautos 
spalvingumą. e

—Kaip atrodo Amerikos muzikos 
gyvenimas, palyginus jį su Europa?

— Per ilgus šimtmečius Europa 
(turiu minty Vakarų Europą) išsi- 
auklėjo platų muzikinį visuomenės 
sluogsnį, kuris nėra ribotas nei kla
sės, nei turto varžtais ir kurį galėtu
me pavadinti ’’middle classes”, ku
riam muzika yra kultūrinė būtiny
bė. Šitokio muzikinio luomo Ameri-
koje nėra. Čia muzikos gyvenimas 
vyksta daugiau pasiturinčių tarpe, 
tarp intelektualų ir turtuolų, paly
ginus, siaurame rate- Tai pirmas 
skirtumas. Antra, labai nesunku pa
justi Amerikoje ir muzikos klausy
tojų reagavimą į muziką. Tuo tar

pu kai Europoje 
jis yra labai inten
syvus, čia jis yra 
paviršutiniškesnis 
kada ten jis pilnas 
problemų, gilus ir 
prasmingas, čia jis 
turi žaismo, nusi
stebėjimo ir susi
domėjimo pobū
dį. Europoje mu
zikos mėgėjas ei
na i koncertą, kad c c7
išgirsti Mozarto 
ar Beethoveno 
kūriniu, o Ameri- 
koje toks mėgėjas 
eina pasiklausyti, 
kaip Menuhinas 
ar Rubinšteinas 
tą muziką atlieka. 
Taigi, Amerikoje 
publiką daugiau 
domina pats mu
zikos atlikimas, to 
atlikimo virtuoziš
kumas, o Europoj 
- pats kūrinys. Ši
tas faktas suteikia 
ir visam Amerikos 
muzikiniam gyve
nimui atitinkamą 
atspalvį: muzika, 
būdama liuksusi
ne preke, yra aukš
to lygio, gali-
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The Cast of the Lithuanian Ballet Theatre appearing in presentation of Delibes' COPELIA ballet in Germany last year. Pictured in the center is 
Maestro A. Kučiūnas, who directed the performance. „

ma sakyti, pačio aukščiausio lygio, 
bet ji neturi tiek dvasios, tiek užsi
degimo, kaip Europoje. Tačiau, sa
koma, ir Amerikoje jau pastebimas 
vis didesnis domėjimasis muzika, o 
tai liudija ir didelis muzikos besi
mokančių skaičius. Universitetai ir 
koledžai yra šioje srityje labai dide
lis veiknys, kuris, reika manyti, il
gainiui sukels rimtą susidomėjimą 
klasikine muzika ir platesnėse ma
sėse.

— Kaip Jums atrodo Amerikos lie
tuvių muzikinis lygis?

— Šiuo klausimu kalbėdamas no
rėčiau išskirti kai kuriuos prasiki
šančius Amerikos lietuviu meninin- C
kų (pav. Stoska, Kaskas) pasieki
mus, o tarti vien apie bendrą Ame
rikos lietuviu muzikos stovi. Čia c c
betgi tuoj atsidursime tokioj muzi
kinėj situacijoj, kokia ji buvo Lie
tuvoje apie 1920-24 metus. Šitai sa
kydamas turiu galvoj ne tik muziki
ni Amerikos lietuviu išsilavinimą ir 
kultūrą, bet daugiau lietuviškos 
muzikos, lietuvių liaudies meno su
pratimą bei pajautimą. Žinome ge
rai,jog lietuvių muzika ilgos rusų 
okupacijos įtakoje buvo savo laiku 
įgavusi tam tikro slaviško atspalvio- 
Ir tai buvo ypačiai ryšku tose ori
ginaliose arba liaudies dainų har

monizacijose tų autorių, kurie mo
kėsi Rusijoj ar Lenkijoj. Nepriklau
somoj Lietuvoj dėka mūsų trijų di
džiųjų kompozitorių, Stasio Šim
kaus, Juozo Gruodžio ir ypač K. V. 
Banaičio, mūsų dainos ilgainiui bu
vo išvalytos nuo anų slaviškai-salio- 
ninių priemaišų. Lietuvių liaudies 
dainai buvo sugrąžintas jos pirmi
nis, senovinis grožis. Antra vertus, 
ir mūsų kompozitorių originaliose 
kompozicijose tolydžio pradėjo ryš
kėti muzikos stilius, kurį gal jau ir 
buvo galima pavadinti lietuviškuoju 
muzikos stiliumi. Amerikos lietu
viu visuomenė, būdama tokiais to- C z

Didžioji
Lietuvos kaimo pastogėje

K. BARAUSKAS
Relignis jausmas — amžinas; re

liginė forma — kintamas dalykas. 
Tai matyti ir iš didžiųjų švenčių, 
kurios nuo amžių maždaug vienodu 
laiku per visą žmonijos istoriją kar
tojasi. Saulės pasikeitimai ir su jais 
susieti didžiuliai vyksmai gamtoje 
turėjo žmogui didžiausios įtakos, ir 
jis vienokiu ar kitokiu būdu atžy- 

liais nuo tėvynės atskirta, aišku, ne
gavo pajusti tos evoliucijos, kuri 
įvyko mūsų muzikoje. Priešingai, 
lietuviškoji muzika, skursdama sve
timų įtakų tarpe, įgavo Amerikoje 
be atsivežtų iš okupuotos Lietuvos 
slaviškųjų atspalvių, dar ir kitokių 
negeistinų priemaišų. Restauruoti 
lietuvišką dainą, supažindinti Ame
rikos lietuvius su originaliu musų 
muzikos menu, pakelti chorinę ir 
aplamai muzikinę kultūrą - štai toji 
graži užduotis, kurios turi imtis ne
mažas būrys muzikų ir daininkų, at
vykusių iš tremties, -baigė pasikal
bėjimą muz. A. Kučiūnas.

N aktis

medavo religinėmis apeigomis. Tos 
senosios šventės daugeliu atveju su
tampa ir su krikščioniškomis šven
tėmis, o ypač Kalėdomis ir Joninė
mis. Šių švenčių papročiuose, kul
tiniuose dalykuose, burtuose ir prie
taruose rasime įvairiausiu laiku lie-C*
kanų, kurios, nors dažnai nustojo 
prasmės ir reikšmės, žmonių pasą-
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ATEITIS folk dancing group dressing A Lithuanian Christmas tree in the Museum of Science and

monėje tebėra gyvos ir reikšmingos.
Krikščionybė pašventino Kalėdų 

šventes dideliu įvykiu, kuris lėmė ir 
lemia per tūkstančius metų žmo
gaus esmės ir prasmės supratimą, 
visos buities vertės ir jos sąrangos 
suvokimą. Tas didelis įvykis - tai 
Kristaus gimimas.

Žmogaus dvasia visomis savo ga
liomis išpuošė šį įvykį gražiausiomis 
spalvomis ir sudarė didingą nuotai
ką, kuri apgaubia Kalėdų šventes, 
sukrėsdama kiekvieną krikščionybės 
sferoje gyvenantį individą ir duoda
ma giliausių impulsų jo veiklai, ska
tindama veržtis į gėrį, uždegdama 
žmoniškumo jausmus, taikos ir ra
mybės norą. Visa tai, kuo kasdie
ninis gyvenimas apneša žmogaus 
sielą, iškreipia jo tyrus žmogiškumo 
pradus, šių švenčių metu nuplau
nama, praskaidrinamas žmogaus vi
dujinis gyvenimas. Štai kodėl Kalė
dų šventės taip žmonių mėgiamos 
ir iškilmingai švenčiamos, net ir tų, 
kurie nuo krikščioniškosios pasau
lėžiūros yra nutolę.

Ramybė geros valios žmonėms! 
Šis šūkis ir neištartas pripildo dan
gų ir žemę.

Prisiminkime Lietuvos lygiuosius 
laukus, kur dabar tos ramybės, ge
ros valios ir rimties taip trūksta. Pri
siminkime tuos laikus, kai ir ten 

vienos trobelės ir didžiu rūmų tą 

Didžiąją Naktį veržėsi ramybė, o 
baltu sniegu nukloti laukai, dangus 
nusėtas milijonais žvaigždžių prisi
pildydavo šventos kilnios nuotaikos, 
gi žmogus, apsiaustas didžios pa
saulio misterijos, pasijusdavo didis 
ir šventas.

Noriu nors trumpais bruožais at
gaivinti tas didžias valandas ir per
kelti jus į gimtąjį kraštą.

Kalėdinės nuotaikos pradedamos 
jausti Kūčių rytą. Moterys ir vyrai 
švarina namus, ruošia Kalėdų vai- 
šes. Kažkaip užmirštama kasdieni
nė duona. Visoj aplinkoj, visoj gam
toj įjaučiama žmogaus vidinė nuo
taika. Žmogus pajunta stačiai pan
teistinį kosmoso kvėpavimą, kuria
me vyksta kažkas nepaprasto. Kiek
vienas reiškinys pasidaro prasmin
gas ir lemtingas. Pati gamta kalba 
į žmogų, atverdama jam savo pa
slaptis. Reikia tik į viską gerai įsi
klausyti, suvokti ir įsižiūrėti, o dau
gelį dalykų suprasi, kurie šiaip jau 
nesuprantami. Ūkininkas stebi orą 
ir jame mato pranašingų dalykų: 
jei Kūčių dieną ramiai, be vėjo snin
ga, o dangus apsiaustas storais de
besimis - reiškia, kitais metais bus 
daug medaus ir seksis bitininkystė. 
Jei yra šerkšnas, apsišarmoję me
džiai, o oras pritvinkęs - bus graži 
vasara ir geras derlius; jei giedra, 
šalta ir sausa - bus sausra. Tai ne 
burtai ir prietarai, o žmogaus tikė-

joje dieviškos jė
gos reiškiasi visa 
pasaulio visuma.

Pirmosioms 
žvaigždėms pasi 
rodžius, renka
masi Kūčių va- 
rienei. Kūčių va- 

; karas - didžioji 
šeimos šventė. 
Tai nepaprastai 
reikšmingas, gra 
žus ir prasmin- 

| gas momentas. Į 
į šį vakarą stengia 

si susirinkti visi 
šeimos nariai.

atvykti, prisime
nami prie Kū
čių stalo. Maža 
to, čia prisime
nami net miru
sieji ir laukiamie 
ji šeimos nariai.

Kūčių vakaro 
svarbiausias as
muo yra šeimos 
tėvas. Vakarienė 
pradedama mal-

Industry, Chicago, III. po maldos

dalinama Vieny
bės Duona, Dievo pyragas. Kiek
vienas dalinasi savo pyragu su vi
sais esančiais, linkėdamas viso gero 
ateinančiais metais. Nesantiems ar
timiesiems atlaužiama dalelė ir 
siunčiama laiškais. Tuo būdu atnau
jinama tą vakarą šeimos vienybė, 
atnaujinamas artimųjų ir net drau
gų tarpe šventasis ryšys.

Kada sėdama už Kūčių stalo vai- 
gyti, kiekvienas dalykas, surištas su 
valgymu, turi savotišką prasmę: jei 
per apsirikimą kuris šeimos narys 
užmirštamas, jei kuriam šaukštas 
ar šakutė iškris bevalgant - tai tas 
nebesulauks kitų Kūčių. C v

Vakarienė visada puošni, bet san
tūri.

Po vakarienės šeimos tėvas pade
da ant stalo šieno, apdengia bal-

TURISTŲ DĖMĖSIU!

ATVYKĘ Į LOS ANGELES, JEI 
NORITE PAMATYTI MIESTO 
ŽYMESNIĄSIAS IR GRAŽIĄSIAS 
VIETAS, PRIEINAMA KAINA 
JUS AUTOMOBILIU APVEŽIOS 
IR APRODYS

ANTANINA CVIRKIENĖ 
2208 4th Avė.

Los Angeles, Calif.
Telefonas - REpublic 2-5037ra1
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A Scene from the play, Saturday Evening in Lithuania, to be presented at "Kalifornijos Lietuvis" Press Ball January 29, 1950. Pictured are Miss Ruta 
Kilmonis (right) and Miss Lou Jocius (left), Two of the cast.

ta staltiese ir ant jos padeda kryžių. 
Gi jaunimas nori sužinoti savo dalią 
Einama i orą, stebimos žvaigždės 
ir visa aplinkuma. Jei dangus gied
ras ir skaidrus, o žvaigždės aiškios 
- bus laimingi metai - bus daug 
džiaugsmo, pasilinksminimų, ves
tuvių ir 1.1. Jei žvaigždės krenta, kas 
nors iš stebinčiu mirs. Be to, ima- C* z
mas vaškas ir liejamas i vandeni. 
Gaunamos figūros lemia ateitį: kam 
vestuves, kam kelionę, o kai kam 
net ligą ar mirtį. Grįžę į trobą, jau
nieji traukia iš po staltiesės šieno 
stagarėlius: kas ištraukia ilgiausią, 
bus laimingiausias.

Net gyvulėliai ir tie dalyvauja 
šioje šventėje. Visi juk žinome, kad 
12 nakties jie ’’kalba”. Jų kalba pra
našinga, nes ir per juos reiškiasi 
visatos balsas. Todėl ūkininkas ne
užmiršta ir jų. Po dvyliktos jis pada
lija j;ems pašventintąjį šieną.

K'ek pramigę žmonės skubinasi 
į Bernelių Mišias. Tūkstančiai jų 
pasipila į kelius. Skaidri, džiugi 
nuotaika, nusistovėjusiais arkliais 
lenktynės, o kai kur ir šimtai skam
balėlių. kure pripildo ramią Kalė
dų naktį sidabriniu skambėjimu. 
Šaltas ir skaidrus oras gaivina žmo
nes. Platūs ir lygūs laukai suteikia 
sielai lakumo, o Kalėdų nakties ra
mybė, vidujinės ramybės. Visus 
traukia į save skambioji Piemenė
lių giesmė, kuri išreiškia savo pa
prastumu, bet kartu ir didingumu, 
buities dviprasmiškumą: paprasto
se apystovose glūdinčią dievišką 
didybę.

,,Kryžiai“ verčiami 
anglu kalbon

’’Kalifornijos Lietuvis” galutinai 
susitarė su rašytoju VINCU RA
MONU del jo romano „KRYŽIAI” 
vertimo į anglų kalbą bei jo išlei
dimo. Vertimą daro Miltonas Star
kus. Viena maža minimo romano 
vertimo atkarpa jau tilpo ’’Kalifor
nijos Lietuvio” Nr. 10. Šiame nume
ry taip pat spausdinama jo ištrau
ka.

Vinco Ramono romanas ’’Kryžiai” 
išėjo Vokietijoj 1948 m., autoriui 
esant tremty. Del keliamų proble
mų aktualumo bei savo aukšto li-

MR. VINCAS RAMONAS, 
Author of Crosses (Kryžiai)

teraturinio lygio jis susilaukė di
delio įvertinimo ir sukėlė nemažai c
triukšmo. Autoriui buvo suteikta 
B ALFO skirta literatūros premija, 
o pats romanas netrukus pasirodė 
net antra laida. Taip pat kai kurių 
norėta jį versti į anglų bei vokiečių 
kalbas, tačiau del jo kalbos žodin
gumo bei subtylumo vertėjams pa
sirodė sunkiai įkandamas. Todėl iki 
šiol tik vieni latviai jį išsivertė ir 
išleido.

V. Ramonas literatūroj pradėjo 
reikštis 1925 m., o 1934 m. pasirodė 
jo pirmoji novelių knyga, kurios pir
moji novelė ’’Linų žiedai” buvo iš
versta i latviu, švedu ir suomių kai- c cz c c
bas. Vokiečių okupacijos metais 
jis parašė romaną ’’Dulkės raudona
me saulėleidy”, kuriame vaizduoja
mas pirmasis bolševikmetis Lietu
voje. Jis Lietuvoj savo laiku buvo 
atspausdintas laikraščio atkarpoje. 
Dabar V. Ramonas jį taiso ir ruo
šia spaudai.

V. Ramonas Lietuvoj buvo gim
nazijos, o paskui mokytojų semina
rijos mokytojas. Šiuo metu jis kaip 
tremtinys yra emigravęs į Australi
ją, ten dirba miške prie medžių kir
timo ir laukia nesulaukia, kada ga
lės grįžti namo.
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Rusu Kariuoncmc Lietuvoje 1939 - 40 m.
ST. RAŠTIKIS

I. KREAfLIAUS REIKALAVIMAI 
LIETUVAI

1939 m- spalio pradžioje lietuvių 
-rusų derybų Maskvoje centre buvo 
rusų reikalavimas įleisti i Lietuva v V C
rusų raudonosios kariuomenės įgu
las. Tai buvo svarbiausias klausi
mas. Jis buvo visai nustelbęs Vil
niaus grąžinimo klausimą. Ir Molo
tovas ir Stalinas atvirai įrodinėjo 

. Lietuvos delegacijai, kad rusams 
karinės bazės Lietuvoje yra rei
kalingos prieš vokiečius. Esą, dar 
nežinoma, kaip ir kada baigsis pra
sidėjęs karas. Dabar esanti tik jo 
pradžia. Rusai turį apsisaugoti nuo 
galimo vokiečių puolimo. Tam 
jiems ir esančios reikalingos bazės 
Lietuvoje.

Gindamasi nuo rusų kariuome
nės įvedimo i Lietuva, mūsų dele- O 4*z C
gacija pagaliau pasiūlė kompromi
są, būtent, susitarti, kad rusų at
skirus karinius uždavinius Lietuvoje 
įvykdytų pati Lietuvos kariuomenė. 
Šiam tikslui mūsų kariuomenė galė
tų būti padidinta. Susitarimui pri
žiūrėti prie Lietuvos kariuomenės 
štabo galėtų būti nuolatinė rusų ka
riuomenės misija. Tokia pat Lietu
vos karinė misija galėtų būti prie 
rusų raudonosios armijos štabo- Ta
čiau ir šis pasiūlymas rusams buvo 
nepriimtinas. Jie tvirtino, kad jiems 
esą ypatingai svarbu, kad visi vie
šai žinotų, jog Lietuvoje yra rau
donoji armija, nes jau vien tas ži
nojimas sustabdytų kiekvieną ag

resorių pulti Lietuvą arba per Lie
tuvos teritoriją Tarybų Sąjungą.

Kokių įgulų rusai tada norėjo 
Lietuvoje? Jų plane pirmiausia bu
vo numatytos raudonosios armijos 
įgulos išilgai Nemuno: Alytuje, 
Prienuose, Raudondvary, Vilkijoj, 
Seredžiuje, Veliuonoje, Jurbarke. 
Be to, Tauragėje, Kretingoje, Ra
seiniuose, Šiauliuose, Panevėžy, Uk
mergėje ir kitur. Tik Lietuvos sos
tinėje jie nereikalavo turėti rusų į- 
gulų, nes tai esą būtų nepatogu ir 
nesiderintų su Lietuvos suverenu
mu. Kaip žinome, vėliau rusų kari
nės įgulos buvo įsteigtos tik Alytuj, 
Prienuose, Naujojoj Vilnioj ir Gai- 
žūnų poligone.

Derybų metu buvo kilę ilgi gin
čai apie rusų kariuomenės skaičių 
Lietuvoje. Rusai užsiprašė įsileisti 
50.000. Lietuvių samprotavimai bu
vo tokie, kad rusu kariuomenės Lie- 
tuvoje būtų mažiau, negu Lietuvos 
kariuomenės, ar bent kad jos nebū
tų daugiau, negu mūsų. Tai buvo 
reikalinga kariniam balansavimui, 
kad mes galėtume dar jaustis bent 
šiokiais tokiais šeimininkais savo 
valstybėje, ir kad mūsų kariuomenė, 
reikalui ištikus, dar galėtų laisviau 
operuoti. Lietuvos kariuomenės 
normalus taikos meto sastatas bu
vo dvidešimt su viršum tūkstančių, 
tačiau derybų metu mūsų kariuo
menėje buvo apie 30 su viršum tūks 
tančiu kariu, nes, vokiečiu-lenku ka- 
rui prasidėjus, Lietuvoje buvo įvyk
dyta dalinė mobilizacija. Todėl į 

rusų užsiprašymą 50.000 lietuviai 
pasiūlė 13.00. Rusai užsigavo. Bet 
mūsų delegacija kietai laikėsi. Kom- ■ 
promisiniai siūlymai buvo: rusų - 
35.000, o mūsų - 13.000. Pagaliau 
buvo susitarta del 20.000. Čia reikia 
priminti, kad latviai ir estai buvo 
sutikę įsileisti po 25.000.

Lietuvos delegacijos pirmininkas 
Urbšys labai nuoširdžiai ir užsispy
rusiai gynė Lietuvos reikalus ir ypa
tingai kratėsi rusų karinių bazių. Jis 
ir kiti mūsų delegacijos nariai nau
dojo įvairiausius argumentus mū
sų reikalui apginti. Per vieną posė
dį Urbšys, išdėstęs Stalinui visus 
savo argumentus, pusiau juokiais 
paprašė Staliną pasigailėti nors jo, 
<aip nela mingiaus’o užsienio rei
kalų mlnisterio, kuriam tenka gauti 
ir perduoti savo vyriausybei jau ne 
pirmą ultimatumą. Ultimatumo pri
minimas nepatiko Stalinui. O iš tik
rųjų visi reikalavimai buvo ultima- 
tyvinio pobūdžio. Rusai viską dik
tavo, reikalavo ir priekaištavo mum 
už nesukalbamumą. Viename po
sėdy Molotovas nedraugiškai pareiš 
kė, esą, latviai ir estai nebuvę to
kiais Tarybų Sąjungos draugais, 
kaip lietuviai, tačiau su jais buvę 
daug lengviau susitarti, tuo tarpu 
draugingos Lietuvos atstovai, tur 
būt, nejaučią didelių audrų, kurias 
galįs atnešti dabar vykstąs karas. 
’’Tarybų Sąjunga laukė iš Lietuvos 
draugingesnio atsižvelgimo į mūsų 
reikalavimus”, priekaištavo Molo
tovas.

Mr. Algis Regis (center) with the Karuža family, first arrivals from the British Zone 
in Germany.

Page Ten

II. RUSŲ KARINĖ DELEGACIJA 
KAUNE

Pasibaigus deryboms Maskvoje, 
rusai paskubėjo jau po kelių dienų 
atsiųsti į Kauną karinę delegaciją 
deryboms apie karinių įgulų išdės
tymą Lietuvoje. Rusų karinės dele
gacijos pirmininku buvo Minsko 
karo apygardos viršininkas ’’koman- 

* darm” (armijos vadas) Kisielov. Jo 
padėjėju buvo ’’dvaždy geroj” (dvi
gubas didvyris) ’’komdiv” (divizijos 
vadas) Pavlov. Raudonosios armi
jos vyresnieji karininkai (generolai) 
tada dar neturėjo nei laipsnių, nei 
paauksuotų antpečių. Lietuvių ka
rinei delegacijai vadovavo III-čio- 
sios pėstininkų divizijos vadas. Prie 
mūsų delegacijos dar buvo priskir
tas užsienio reikalų ministerijos at
stovas - tos ministerijos administra
cijos departamento direktorius.

Svarbiausias klausimas buvo ru
sų kariuomenės dalių išdėstymas
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(dislokacija) ir sutalpinimas. Pats 
sutalpinimas nebūty buvęs toks 
sunkus, jei, pa v., būtų reikėję su

savųjų karių. Atsitalpinti 20.333
minus, kad Vilniuje buvo gana daug 
kareivinių, kuriu Lietuvos kariuo- 
menė anksčiau neturėjo, vien ka
reivinių būtų užtekę. Bet dabar bu
vo visai kitoniškas reikalas. Juk rei
kėjo sutalpinti 20.000 ne savos, bet 
svetimos ir labai specifinio politi
nio raugo kariuomenės. Be to, juk 
tai buvo ne Lietuvos draugų, bet 
jos priešų kariuomenė. Negalima 
buvo jos maišyti su savaja kariuo
mene. Negalima buvo leisti, kad kai 
kurios mūsų įgulos rusų kariuome
nės būtų apsuptos. Reikėjo padary
ti taip, kad ir buvusiose sąlygose 
Lietuvos kariuomenei būtų palikta, 
kiek galima daugiau laisvės veikti. 
Negalima buvo, pav., sutikti, kad 
rusų karinės įgulos būtų Žemaitijoj 
ir Suvalkijoj, o Lietuvos kariuome
nė liktų Aukštaitijoj ir Vilniaus kraš
te, t.y. kad ji būtų iš abiejų pusių 
rusų apsupta ir neturėtų jokios, kad 

- ir pusiau patikimos bazės,, į kurią 
galėtų, dar didesniam pavojuj išti
kus, atsiremti, arba blogiausiu atve
ju pasitraukti. Mums tai buvo labai 
svarbu. Vėliau ir patys rusai patvir
tino šio reikalo svarbumą. Tik atsi
minkime 1940 m. rudenį. Juk tada 
rusai, suplanavę iš buvusios Lietu
vos ’’liaudies” kariuomenės 29-tą j į 
teritorinį raudonosios armijos ker
pą, visus to korpo pulkus ir kitas 
dalis sugrūdo į Vilnių ir jo apylin
kes. Žemaitijoj ir Suvalkijoj jokių 
lietuviškų pulkų nebuvo palikta. 
Kodėl? Todėl, kad čia buvo Lietu
vos-Vokietijos siena, t.y. nors ir ne
patikima, bet vis dėlto šiokia tokia 
bazė, į kurią mūsų dalys, reikalui 
esant, dar gal būtų galėjusios orien
tuotis. Rusai nepasitikėjo lietuviš
kais pulkais ir todėl sugrūdo juos 
į tolimiausi Lietuvos rytų pakraštį, 
o tarp lietuvių korpo ir Vokietijos 
pasienio buvo prigrūsta raudono
sios armijos ne viena divizija. Taigi, 
rusų karinių įgulų Lietuvoje išdės
tymo klausimas darė daug sunku
mų. Tuo tarpu rusų delegacija vi
sai nesivaržė ir reikalavo labai daug 
Jai labai nepatiko ir mūsų kariuo
menės geriausios kareivinės ir pa
togiausieji kariniai centrai, ir net 
net kai kurių mūsų karinių įgulų 
apsupimas rusų įgulomis. Derybos 
buvo kietos. Su komandarmu Kisie- 
l’ovu dar galima buvo susikalbėti 
ir susitarti. Bet ypatingai sunkus ir 
net nemandagus per derybas buvo 
jo pavaduotojas komdivas Pavlo
vas. Be galo didžiuodamasis savo 
’’dvaždy geroj”, jis nenorėjo skai
tytis su jokia kita nuomone, tik su 
savo. Pagaliau vis dėlto buvo rastas 
abiems pusėms priimtinas kompro
misas.

(Bus daugiau)

KAIP ISIKUE IR GYVENA

Kazys Luksys
Amerikoj yra lietuvių, kurie čia 

atvyksta ir įsikuria jau antrą kartą. 
Tai daugumoj tie, kurie Lietuvai 
atkūrus savo nepriklausomybę grį

"Charles Motel", owned by Ch. Lukšys, in Bellfower, Calif.

žo į savo senąją tėvynę ir ten gražiai 
gyveno. Tačiau atėjusi bolševikų 
okupacija, juos iš Lietuvos išvarė, ir 
jie vėl atsidūrę Amerikoj pradėjo 
gyvenimą iš naujo. Vienas iš tokių 
lietuvių yra KAZYS LUKŠYS, dabar 
gyvenąs Bellflower, Calif.

Pirmą kartą K. Lukšys į Ameri
ką atvyko 1910 m. ir apsistojo Nor
wood, kur gavo darbo spaustuvėj ir 
čia išdirbo 4 metus. Po darbo jis 
lankė kino technikų kursus, ir todėl 
vėliau, kiek užsidirbęs pinigų, jis 
įsigijo Norfolk, Mass-, nuosavą 300 
vietų kino teatrą, Kilus pirmam pa
sauliniam karui ir jį 1917 m. pašau
kus į JAV kariuomenę, teko šį kino 
teatrą parduoti. Tačiau K. Lukšys, 
su filmą išsiskyrė ne visam laikui. 
Kai tik jis, pasibaigus karui, buvo iš 
kariuomenės paleistas, nusipirko 
’’Genovaitės Gyvenimo” filmą, pa
gamino jai lietuviškus parašus ir 
pradėjo važinėti ją rodydamas po 
dėtuvių kolonijas. Pažymėtina, kad 
tai buvo pirmoji filmą Amerikoj su 
lietuviškais parašais. Su šia filmą jis 
apvažiavo apie 130 lietuvių kolonijų 
ir pastebėjo, kad lietuviai mėgsta 
lankyti filmas su lietuviškais para- 
šais; Jam kilo mintis, kad lietuviams 
būtų dar geriau patarnauta, jei bū
tu kas nors rodoma iš Lietuvos. To-

O

del 1922 m. jis išvyko į Lietuvą ir 
ten nufilmavo žymesnius vaizdus. 
Grįžęs į Ameriką dalį jų jis pardavė 
Fox News filmų bendrovei, o iš ki- 
tų pasidarė filmą, kurios užteko ro
dyti 3 valandoms. Greta šios filmos
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Tokiu būdu K. Lukšys yra pirmas 
lietuviškos f Urnos gamintojas ir ro-

2815 So. Hoover St. 
Los Angeles 7, Calif.

MR. & MRS. TIKNIS 
4632 S. Pickford

Los Angeles 16, Calif.
MR. & MRS. WM. TUYNELL 

2016 4th Ave.
Los Angeles 16, Calif.

JOE URBAN 
1654/2 6th Ave.

Los Angeles 6, Calif.
MRS. MARTINA VARKALIS 

1861 S. Orange Dr. 
Los Angeles 35, Calif. 

Sveikina visus skaitytojus ir 
Chicagiecius

MRS. LUCILLE ZAIKIS 
1654 6th Ave. 

Los Angeles 6, Calif.

PADĖKA

Los Angeles lietuviu parapijos Didž Gerb. 
Klebonui kun. Jonui Kučinskui, kuris mūšy 
šeimą, gyvenant dar tremty, Vokietijoj, daug 
rėmė, šelpė, globojo ir tebegloboja, reiškiame 
viešą padėką. Labai ačiū. Taip pat Marcei ir 
Juozui1 Petrauskams, davusiems mūšy šeimai 
buto garantijas, o Stelai ir Pranui Žukauskams, 
suteikusiems mums darbo garantijas, o atva
žiavus parėmus, nuoširdžiai dėkojame. Vien 
tiktai ty geradariy dėka ir rūpesčiais mes iš
trukome iš stovyklinio gyvenimo ir gavome 
laimės atvykti į Kaliforniją. Taip pat nuošir
džiai dėkojame Slėniams, Jankauskams, Dra- 
bickams, Monikai Slaterienei, Vladui Pažiūrai 
ir visiems kitiems Geradariams, kurie mūšy 
šeimą pirmomis dienomis Amerikoje šelpė, 
parėmė ir parodė daug širdies. Tegul Dievulis 
gausiai atlygina!

PRIŽGINTŲ ŠEIMA

PADĖKA
Už mums suteiktą įvairią paramą, turime 

garbės pareikšti padėką Didžiai Gerbiamiems: 
kleb. kun. J. Kučinskui, Balčaičiams, Spyčia- 
riams, Ązuolaičiams, Žukauskams, Samsonai- 
tei, Šliakienei, Šleiteriams, Pariaukoms, Tik- 
niams, Moržeiko, Baradinsky ir visiems kitiems 
maloniems lietuviams, kurie visi labai nuošir
džiai prisideda prie tremtiniy atgabenimo ir 
įkurdinimo.

DABŠIAI IR GRIKINAITĖ

Čiūnas yra Amerikoj rodęs lietuviš
kus vaizdus.

Nuo 1920 m. K. Lukšys kiekvie
ną vasarą vykdavo į Lietuvą, tenai 
filmuodavo, o žiemą grįžęs į Ameri-

vo lietuvių kolonijose.
Lankydamasis Lietuvoj, jis kartu 

fotogn fuodavo Lietuvos miestus 
ir, padaręs atvirutes, jas pardavinė
davo savo filmos lankytojams. Taip 
pat iš Lietuvos į Ameriką jis atvež
davo gintaro ir čia jį parduodavo.

Vėliau K. Lukšys, vykdamas iš 
Amerikos, ėmė organizuoti ekskur
sijas į Lietuvą. Tokiu būdu jis pagy
vino Amerikos lietuvių apsilankymą 
senojoj savo tėvynėj.

1933 m. K- Lukšys pagamino pir
ma garsinę lietuviška filmą. Tai bu
vo Dariaus ir Girėno skridimo i _ _ v
Lietuvą ir Lietuvių Dienos Chica- 
gos Pasaulinėj parodoj vaizdai.

Taip kas vasarą K. Lukšys į Lie
tuvą važinėjo iki 1936 m. Tokiu bū
du jis iš viso Atlantą perplaukė ten 
ir atgal 15 kartų.

Nuo 1936 m. K. Lukšys nuolati
niai apsigyveno Lietuvoj, Rasei
niuose, kur jis jau 1923 m. buvo nu
sipirkęs namus, o 1928 m. pasistatęs 
naujus 3 aukštų mūrinius namus, 
kuriuose apsigyvenęs jis atidarė ki
no teatra, viešbuti ir k. ir iš to ver- 
tesi-

Būdamas ir Lietuvoj/ K. Lukšys 
nepamiršo ir filmavimo. 1937 m. jis 
nufilmavo kai kuriuos Lietuvos jau
nimo organizacijų gyvenimo mo
mentus.

1940 m. bolševikams okupavus 
Lietuvą del jų pravestos ’’naciona
lizacijos” K. Lukšys neteko visų sa
vo biznių ir turtų, kurių vertė siekė 
250.000 dolerių. Akivaizdoj to K. 
Lukšys pasiryžo iš Lietuvos išva
žiuoti. Bolševikai, nors ir per dide
lius vargus, jį, kaip Amerikos pilietį, 
išleido. Kadangi V. Europoj ėjo ka
ras, tai jam teko šį kartą į Ameriką 
vykti per Maskvą ir Japoniją, iš ku
rios jis išplaukė paskutiniu laivu 
prieš prasidedant Japonijos-Ameri
kos karui-

Šį kartą K. Lukšys išlipo į Ame
rikos kranta, turėdamas vos 50 et.

C* '

kišenėje. Iš Lietuvos bolševikai te
buvo leidę pasiimti tik 50 dol., ku
rių neužteko nei kelionei, o Vladi
vostoko muitinėj jie atėmė jam ir 
visus vertingus daiktus - laikrodį ir

;ams del įvairumo rodydavo ko- dangi jam teko dirbti naktimis, to- 
amerikonišką komediją. ’ del 1942 m. gavęs nejudomo turto 

pardavinėtojo (Real Estate) leidi
mą, dienomis ėmė tarpininkauti na
mų bei sklypų pardavime. Taip jis 
išdirbo iki karo pabaigos, o vėliau 
vertėsi tik kaip namų pardavimo 
tarpininkas. Paskutiniu metu jis nu
sipirko Bellflower, netoli Los Ange
les užvažiavimo namus (Motei) iš 
10 butelių (units v \ _
ti greta namų pardavimo tarpinin
kavimo.

Savo darbo bei sumanumo dėka 
K. Lukšys per tuos devynerius me
tus vėl tvirtai atsistojo ant savo ko
jų. Be minėtų užvažiavimo namų 
Bellflower, jis dar turi Los Angeles 
miesto įvairiose vietose keletą na
mu, kuriu vertė siekia 150.000 dol. 

Be savo tiesioginio darbo K. 
Lukšys Los Angeles gyvai pasireiš
kė ir visuomeniniame gyvenime- Jis 
yra vienas iš steigėjų ir ilgalaikis 
pirmininkas vietos ALT, BALE ir 
Amerikos Lietuvių Piliečių klubo 
bei aktyvus veikėjas, daugumoj val
dybose, kitų vietos organizacijų. 
Taip pat jis yra padėjęs prel. Macie- 
jauskui organizuoti Los Angeles lie
tuvių parapiją.

K. Lukšys taip pat yra jautrus 
ir tremtinių reikalams. - jis yra at- 
sikvietęs iš Europos 28 tremtinius. 
Savo lėšomis jis gausiai yra parėmęs 
Lietuvos laisvinimo (ALT), trem
tinių šelpimo (BALF) bei šiaip vi
suomeninius reikalus.

PETER BALTRAN 
621 E. 97th St 

Los Angeles 25, Calif. 
PLymouth 4-8873

. MR. & MRS. F. DIRGĖLA
1726 N. Western Ave., 

Los Angeles, Calif.
MR. & MRS. P. FABYONAITIS 

197 West 129th 
Hawthorne, Calif.
BEN JAKUBEN 

2325 Ocean View Ave. 
Los Angeles 5, Calif.
Phone DU. 3-7042

MR. & MRS. B. F. JANUS 
8107 S. Crenshaw 
Inglewood, Calif.

MR. & MRS. JOS. KILMQNIS 
2623 Laurel Canyon Blvd. 

Hollywood 46, Calif.
PAUL MAGELO 

2325 Ocean View Ave. 
Los Angeles 5, Calif.

JOSEPH MILIŪNAS 
1413^2 N. Vista St. 

Hollywood 46, Calif.

MISS ANNA SAMSON 
511 S. Hoover St. 

Los Angeles 5, Calif.
MR. & MRS. SIMONIS 

1621 S. Norton Ave. 
Los Angeles 6, Calif.

RE. 2-2018
MRS. J. SLIAKIS 
511 S. Hoover St.

Los Angeles, Calif.



Los Angeles, Calif.
Sv. KAZIMIERO PARAPIJOS KRONIKA

Spalio 30 d. Forum Starlite Roof salėje įvy
ko mūšy parapijos vyčiy vakaras, kuris praėjo 
gražioje jaunatviškoje nuotakoje. Visą šio va
karo pelną, 70 dol., vyčiai paskyrė naujosios 
bažnyčios fondui. Labai ačiū jiems!

—šiy mėty parapijos bazare buvo 18 stam- 
biy laimėjimy. Šie laimėtojai savo "laimę" ati
davė naujosios bažnyčios statybos fonui: 
Mrs. Slėnis - plaunamąją mašiną, Mrs. Mu- 
rausky - 50 dol., Mrs. Morkevis - 25 dol., Mr. 
Mrs. Grigalunas - 10 dol. ir Janet Birkhead - 
10 dol. Dėkojame iš visos Širdies.

—Lapkričio 13 d. mūšy bažnyčioje Mote
rystės Sakramentą priėmė Agota Naginytė ir 
Charles Winters. Agutė yra vyčiy kuopos ir 
choro narė. Jos tėvelis Naginis gyvai reiškiasi 
parapijos gyvenime ir yra pavyzdingas šei
mos tėvas. Agutė yra paskutinioji ir šeštoji 
Naginiy dukrelė, priėmusi Moterystės Sakra
mentą. Jaunajai porai linkime laimingo gyve-
nimo.

—Lapkričio 6 d. įvyko svarbus parapijos 
komiteto susirinkimas. Buvo tartasi bažnyčios 
statybos reikalais. Laikini planai, bendros sta
tybos apskaičiavimai ir prašymas pasiysta 
vyskupui, prašant leidimo ir 30.000 dol. pa
skolos. Netrukus paaiškės visi dalykai.

— Lapkričio mėn. pradžioje Klemensas ir 
Ona Meškūnai šventė 25 mėty moterystės su
kaktį. Ta proga sukaktuvininkai užprašė šv. 
Mišias ir visa parapija meldėsi, prašydama 
Apvaizdos p. Meškūnams sulaukti auksinio 
moterystės gyvenimo sukakties.

—Lapkričio 20 d. Masonic Hall įvyko Šių 
mėty parapijos koncertas, kuris praėjo su ne
paprastu pasisekimu. Visas koncerto pelnas 
327.56 dol. paskirtas naujosios bažnyčios sta
tybai. Už koncerto pasisekimą pirmiausia reiš
kiame padėką mūšy kolonijos menininkams, 
choristams, šokėjams, parapijos komiteto na
riams, šeimininkėms, liet, pyragy kepėjoms, 
p. Šleinienei už plaunamos mašinos paaukoji
mą, visiems darbininkams, dalyviams ir vi
siems šiuo ar tuo prisidėjusiems, kad šis kon
certas taip puikiai pavyko ir tuo dar labiau 
mus priartino prie mūšy didžiausio troškimo 
netrukus pasistatyti naują bažnyčią, o dabar
tinę paversti sale, kur galėtume savo lietu
viškoje pastogėje rengti visus mūšy koncer
tus ir daryti susirinkimus.

—Gruodžio 16.17 ir 18 dienomis mūšy pa
rapija turi 40 valandy atlaidus. Kiekvieną die
ną 8 vai. ryto bus Išstatymas, o vakarais 7:30 
Uždarymas ir pamokslai, kuriuos sakys kun. L. 
Jankus. Rytais ir vakarais bus klausoma išpa- 
žinčiy. Atlaidy užbaigimas ir procesija įvyks 
sekmadienį, tuoj po Sumos. Visi lietuviai kata
likai nuoširdžiai kviečiami atlikti adventinę 
išpažintį ir dalyvauti atlaiduose.

—Šiais metais Kalėdy apeigos bus atlieka
mos lietuvišku papročiu. Berneliy Mišios su 
lietuviškomis giesmėmis bus 7 vai. ryto. Kitos 
Mišios: 7:30, 8:00, 9:00, 10:00 ir 11:00 vai. 
Antrąją Kalėdy dieną šv. Mišios 8:00 ir 9:00 
vai.

—Šiais metais visi kolonijos lietuviai Kalė
dy paplotkėles gaus paštu kartu su klebono 
pasveikinimu. Negavusieji malonėkite kreiptis 
į kleboniją arba skambinti OLympia 4660.

—Kalėdy antrąją dieną parapijos patalpose 
(2704 St. George St.) yra rengiama Kalėdy eg
lutė su labai įdomia programa, kurią išpildys 
parapijos mokyklos vaikučiai, vadovaujami 
mokytojos Onos Razutienės. Vaikai suvaidins 
2-jy veiksmy vaidinimą "Kalėdy naktis". Vai
dina Mišky karalius, žvėrys, našlaitė, dvasios, 
ragana, nykštukai; be to snieguoliy, žvaigž- 
džiy ir debesėliy plastiniai šokiai ir angely 
choras. Po vaidinimo ateis Kalėdy Senelis su 
dovanomis. Pradžia 4:30 p.p. Visi kolonijos 
vaikučiai, jy tėveliai ir prieteliai yra kviečiami 
dalyvauti. Tai pirmas toks dalykas Los Angeles 
lietuviy kolonijos gyvenime. Vakaro pelnas 
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skiriamas mokyklos inventoriui įsigyti. Vai
kams įėjimas laisvas.
.—Lapkričio 24 d. parapijos bažnyčioje buvo 

pakrikštyta Valerija Rėklaitytė, Jono ir Angelos 
Samoškaitės Rėklaičiy duktė. Krikšto tėvais 
buvo Jonas Macėnas ir Viola Dudor. Sveiki
name.

—Lapkričio mėn. Los Angeles viešėjo Mr. 
Sharka iš Chicagos. Jisai išvykdamas iš Kali
fornijos paaukojo mūšy naujajai bažnyčiai 10 
dol. ir pažadėjo toliau naujakuriy nepamrišti. 
Ačiū.

—Mūšy parapijos choras, vedamas naujo 
vargonininko Ant. Skridulio, buv. "Čiurlio- 
nies" ansamblio chormeisterio, daro didelę 
pažangą. Reikia tikėtis, kad choras, jei ir to
liau taip energingai dirbs, išaugs į pajėgę me
no vienetą, kuris galės puikiai atstovauti lie- 
tuviy dainą ir svetimtaučiy tarpe.

—Praleidus Kalėdas, parapija pradės ruoš
tis didžiuliam šv. Kazimiero šventės minėjimui, 
kuris įvyks kovo 5 dieną, sekmadienį, 1950 
metais. Tuoj po Kalėdy bus pradėti platinti 
bankieto bilietai. Manoma, kad šventėje daly- 
vaus ir Los Angeles vyskupas.

—Mūsų parapijos sekmadienio mokykla,
nors ir sunkiose sąlygose, uoliai dirba ir neša 
vaisiy. Vaikučiai jau pasirodė Kristaus Karaliaus 
šventės minėjimo programoj, o dabar rengiasi 
Kalėdy vaidinimui. Tai nuopelnas mokyt. Onos 
Razutienės ir seseliy, kurios taip uoliai ir šven
tai dirba. Tik reikėty, kad tėvai dar labiau in- 
teresuotysi šia mokyklėle ir visi leisty į ją sa
vo vaikučius, kur jie girdi lietuvišką žodį ir yra 
mokomi religijos ir savo krašto pažinimo.

SLA 75 KUOPOS VAKARAS
1950 m. sausio 8 d. SLA 75 kuopa ruošiasi 

šauniam pobūviui.
Paskutinius kelerius metus ši kuopa rengė 

linksmus spektaklius-vaidinimus. Šį kartą prog
ramą susidės iš muzikos, dainų ir tautiniy šo
kly.

Dainininkė solistė Helen Bartush-Swaggart 
padainuos lietuvišky dainy. Jai akompanuos 
ir taip pat solo skambins muz. Aleks. Kučiū- 
nas.

Turėsim malonumo taip pat gėrėtis lietu- 
viy tautiniais šokiais, kuriuos pašoks L. Zaikie- 
nės vadovaujama šokiy grupė.

Taip pat prabils ir SLA 75. kuopos nau- 
jakurys-tremtinys narys, prašneks ir jaunutė, 
gal būt jauniausia tremtinė į Lietuviy Susivie
nijimą ir tt.

Programa bus įvairi ir turtinga, o po jos bus 
šokiai, grojant Stanley West orkestrui. Visą 
vakarą veiks virtuvė ir baras. Bus duodamas 
ir "dury prizas."

Vakaro rengėjai nuoširdžiai kviečia Los An
geles lietuvius gausiai dalyvauti ir kartu links
mai praleisti vakarą, pirmą sekmadienį po 
Naujy Mėty. Programa įvyks North Star Audi
torium ir prasidės 3:30 vai. po piety

Adele Nausiedas

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO SUSIRINKIMAS
Lapkričio 13 d. ilgas automobiliy karavanas 

nuo šv. Kazimiero bažnyčios pasuko palmė
mis besistiepiančiy kalny link. Antrą vai p.p. 
klubo nariai ir svečiai jau buvo gražioje Pony 
Šilimy rezidencijoj, La Crescenta, Calif.

Susirinkimas praėjo labai jaukioje nuotaiko
je ir buvo aptarta daugelis klubo reikaly. Vie
nas iš svarbiausiy buvo: galutinai nutarta 
įsigyti nuosavas klubo patalpas. Ponas William 
B. Archis maloniai sutiko finansuoti namo įsi- 
gyjimą. Jame klubas numato daug plačiau 
išvystyti savo veiklą.

Kitas susirinkimas įvyks Pony Steponavičiy 
rezidencijoj, 4109 Huron Ave., Culver City. 
Naujyjy Mėty sutikime klubas numato daly
vauti su Kultūros ir Labdaros Klubu.

Po susirinkimo Ponai šilimai pakvietė visus 
dalyvius vaišėms. Visi buvom nustebę tokiu 
dideliu p. Šilimienės pasiruošimu ir vaišingu
mu. Dėkingi klubo nariai sugiedojo p. šilimams 
ilgtausiy mėty, o namo pradėjo skirstytis tik 
vėlai vakare.

A. Regis

’■■i

■

šv. KAZIMIERO PARAPIJOS KONCERTAS
Los Angeles lietuviy muzikinis gyvenimas 

kaskart vis stiprėja. To aiškus įrodymas buvo 
šv. Kazimiero lietuviy parapijos surengtas kon
certas lapkričio 20 d. Masonic Hall. Jis savo 
meniniu pasirodymu prilygo gerai organizuo
tiems koncertams. Tai buvo pirmas toks koncer
tas Los Angeles lietuviy gyvenime.

Koncerto programą užpildė parapijos cho
ras, diriguojamas A. Skridulio, Sol. F. Korsak 
ir muz. A. Kučiūnas bei L. Zaikienės vadovau
jama Lietuviy Tautiniy Šokiy Grupė.

Parapijos choras kaskart vis progresuoja. 
Naujo chorvedžio A. Skridulio ranka buvo aiš
kiai juntama. Reikia tikėtis, kad jo vadovybėje 
choras išaugs į visai reprezentatyvy vienetą, 
kuris galėty pasirodyti ir svetimtaučiy tarpe. 
Šį kartą choras nuotaikingai padainavo J. Dam
brausko "Maldą už tėvynę", V. K. Banaičio 
"Už jury mariy", liaudies dainą "Alutis," V. 
Paulausko "Mišky gėlė", V. Banaičio "Pavasa
rio daina" ir J. Karoso "Stikliukėlis".

Solistė F. Korsak padainavo A. Kačanausko 
"Mano Rožė", J. Gruodžio " Aguonėlės" ir 
Talat-Kelpšos "Mano sieloj šiandien šventė". 
Iš nejetuviy kompozitoriy jį išpildė R. Hage
man "A Music I Heard With You", L. Denza 
romansą "Venis" ir ariją iš G. Verdi op. "Aida* 
Publika labai šiltai priėmė jos pasirodymą, 
ir ji turėjo bisui pakartoti. Solistei akompa
navo muz. A. Kučiūnas, kuris taip solo paskam- 
Brahmso rapsodiją ir Beethoveno sonatą.

L. Zaikienės ved. Taut. Šokiy Grupė kaip vi
sada nuotaikingai pašoko lietuviy tautinius 
šokius.

Koncertas priėjo tikrai su dideliu pasiseki
mu.
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VINCO KUDIRKOS MINĖJIMAS
Lapkričio 19 d. Patriotic Hall TMD Los An

geles sk. suruošė V. Kudirkos 50 m. nuo jo 
mirties sukaktuviy minėjimą, kurį atidarė ir 
pravedė TMD sk. pirm. Dagys. Paskaitose St. 
Raštikis nupasakojo apie V. Kudirkos asmeny
bę, o K. Barauskas - apie V. Kudirkos kūrybą. 
Minėjime dalyvavo ir pasveikino buv. JAV mi- 
nisteris Lietuvoj Norem. Taip pat sveikinimus 
draugijai pareiškė ir įvairiy L. A. draugijy at
stovai.

Koncertinę dalį išpildė solistė H. Swaggart 
ir muz. A. Kučiūnas. A. Nausiedienė paskaitė 
ištrauką i V. Kudirkos "Tilto atsiminimy" 
- Labai gražy įspūdį sudarė puikiai dekoruotą 
didžiulės Patriotic Hall scena. Dekoravimą 
tvarkė St. Makarevičius.

TAUT. ŠOKIŲ GRUPĖS VAKARAS .
Lapkr. 5 d. Tarpt. Instituto salėje Liet. Taut. 

Šokiy Grupė surengė savo pirmąjį vakarą. Pir
miausia pasirodė atskiri talentai. Norman Ka
dės pagrojo keletą dalyky su Havajy gitara, 
o R. Kilmonytė pašoko "Top Dances". Duetu 
R. Kilmonytė ir Fr. Navickas pašoko "Kaip gi 
gražus rūteliy darželis", o Vicky Swyt ir Nor
man Kadės pademonstravo stilizuotą suktinį.

Po to buvo suvaidintas jy pačiy parašytas 
vaizdelis, kaip jaunimas Lietuvoje praleidžia 
šeštadienio popietį. Vaidinimą parašė Irena 
Truskauskaitė ir Steponas Makarevičius, kuris 
taip pat nupiešė ir dekoracijas.

Šokėjai gavo daug aplodismenty. Vakaro 
vedėju buvo adv. J. Petraitis. -

Ši grupė, kuriai vadavauja L. Zaikienė, yra 
susilaukusi ne tik vien lietuviy didelio įverti
nimo. Ją kviečia su lietuviškais šokiais pasi
rodyti ir amerikony įvairios organizacijos.

ĮSISTEIGĖ ALTS SKYRIUS
Spalio 29 d. įvyko Am. Liet. Taut. S-gos sky

riaus steigiamasis susirinkimas. Valdybon iš
rinktas P. Žilinskas, pirm., V. Archis, ižd., ir 
B. Gediminas, sekr. Tame pačiame susirinki
me buvo likviduotas jau kurį laiką nebevei
kęs Lietuvai Vaduoti Sąjungos skyrius.

ALT SKYRIAUS NAUJA VALDYBA
Lapkr. 13 d. įvykusiame ALT susirinkime 

buvo išrinkta nauja valdyba, kurion įėjo St. 
Raštikis, pirm., kun. L. Jankus, vicep., A. Skirtus 
sekr., A. Deringienė, ižd. ir V. Kazlauskas su 
V. Archiu nariais. Be to buvo nutarta iškilmin
gai paminėti Vasario 16-ją.



Soviet Deportations in 
Lithuania

(Continued from the Nov. issue)

* ’’AMNESTY”
The Bolsheviks schemed to lure 

back the men. They wrote letters 
and posted notices promising safe 
conduct and no repraisals if the es
capees would deliver themselves 
back into Bolshevik hands.

The scheme didn’t work, for it 
was well known that once you es
caped there was no road back.
DEPORTATION MACHINERY
In the fall of 1947, Kulakauskas, 

Tomas, Communist Party Secretary 
for the district of Lazdijai, was cap
tured by the partisans. He told how 
the deportations were organized. 
The actual deportation order comes 
from Moscow. First, lists are made 
up by a three party county commis
sion from information supplied by 
local' istrebiteli and spies. A district 
commission of five members then 
examines the lists, after which they 
are forwarded to Vilnius, where 

♦ Sniečkus, Gedvilą, and Bartasiunas 
O.K. them. Finally, transportation 
facilities are arranged through Mos
cow. The Lithuanian TSR must pay 
Moscow for the loan of these faci
lities.

Who were the persons affected 
by the deportation order? They 
were all those entered under Direc
tive 0054, issued in 1941, partisans’ 
families and relatives, families of 
refugees in the Western zones, and 
families at least one member of 
which had been put to death.

DEPORTATION INCIDENTS
The following are some characte

ristic incidents witnessed during 
the deportation process.

A family from Varėna county, 
Varėna district, was deported. On 
reaching Vilnius railroad station, 
two male members of the family 
were allowed to alight for water. 
They carried a large kettle with 
them. A guard led them to a pump. 
The two men said they didn’t know 
how to work the pump, so the 
guard put down his rifle to show 
them how. The men struck him 
down and made their escape to par
tisan lines-

Another man, also from Varėna 
county, a policeman in the days be
fore the Bolsheviks, feigned insani
ty when the Bolsheviks moved in. 
In 1948 he and his family were de
ported, but he, as a subnormal type, 
was less closely watched, so that he 

was able to escape to partisan lines. 
The infuriated MGB chief remark
ed: ”He’s not crazy. We are.”

In Alytus district, Gavelis, an 
aged teacher, was arrested. He had 
heart disease. When they were rea
dy to take him away in a truck, he 
shouted to his Russian captors and 
local istrebiteli: ’’Take me, but you 
can’t take all of us. Someone will 
avenge us!” The old man was 
thrown into the truck and hauled 
away senseless.

In the city of Alytus two istrebi
teli came to arrest student D. D. 
seized a mallet and felled one of 
the men, but he himself was 
wounded and captured. He was 
sentenced to five years imprison
ment for resisting arrest.

THe Deportee by L. Madrassi, French Artist

1949 DEPORTATIONS
Already in the winter months of 

1948-1949 it was rumored that more 
deportations were in store. Mobi
lization of motor vehicles and ’’act
ive” personnel was staged several 
times. But this was only a routine 
maneuver on the part of the Bol
sheviks, who were playing a game 
of nerves. Finally, on March 24-27, 
the actual deportations began.

This particular deportation was 
concentrated in the towns and ci
ties, and most markedly in Kaunas.

A large number of Jews were 
taken.

Entire villages were depopulated 
in the districts of Veisėjai, Kapčia
miestis, and Lazdijai.

The rounding up was completed 
in three days. Persons were arrested 
in the night and in broad daylight. 
A favorite Bolshevik trick was to lie 
flat in the trucks so that onlookers 
would think them empty.

No one was spared. Bolshevik 
sympathizers, the poor and the sick 
were arrested and deported with 
the others.

Such a one was Mizaras, of Sau- 
lėnai village, Leipalingis county. 
He was an open sympathizer and a 
man of little means. His son served 
in the Bolshevik armed forces, and 
the father boasted about his ex
ample- Another case was that of 
three menial servant families arrest
ed with their children from Leipa
lingis. Another was Jurelionis, of 
Veisėjai county, Ciavoniai village. 
He had not left the sick bed for ten 
years.

Transport echelons stood by for 
three days while the deportees were 
being rounded up. Motor vehicles 
remained mobolized until April 20, 
when another deportation was im
minent.
DEPORTEES EN ROUTE AND 

IN EXILE.
Dur‘ng the two Bolshevik occu

pations of Lithuania, in all there 
have been 7 major deportations, be
sides the regular deportation of 
convicts, which is normally carried 
out once a month.

There are no indications that de
portations will end.

Deportations are frequently 
made possible by the use of Ame
rican made transportation equip
ment.
/ merican Studebakers and Fords 
range the Lithuanian countryside, 
often penetrating into districts in
accessible to the less efficient Rus
sian makes. American trucks, ”Ame- 
rikankas”, are used to haul depor
tees to the railroad stations.

Deportations are most brutal, 
and do not spare infants or the aged

The deportations have no other 
purpose than the complete and 
thorough extermination of the Li
thuanian people: scientific geno
cide.

That deportees are not any kind 
of ’’enemies of the people” is shown 
by two characteristic cases: Buja- 
nowskas exiled with her four chil
dren from Balbieriškis village, Bal- 
b ’eriškis county, Prienai district, in 
1946, during the first major depor
tation from that region; Vitkauskas 
with her three children, from Lei
palingis, exiled at the same time. 
The children of the two women 
were not allowed to take stockings
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Back from the Sea by BAGDONAS

along, despite the fact that it was 
intensely cold outside.

Deportees are crammed into nar
row boxcars, the doors of which are 
nailed down and the windows 
strung over with barbed wire. In 
the wintertime it is not so bad, but 
in the summer many persons are 
overcome by the heat and die. 
Their bodies are thrown out of the 
moving train.

There is a high mortality rate 
especially among children.

Somewhere midway to the desti
nation the men are separated from 
their families. Not far from Mos
cow, placards are hung on the box
cars, announcing that these Lithua
nians voluntarily go to such and 
such Republic. While yet in their 
own country, the deportees are se
gregated according to how ’’danger
ous” each is. The most ’’dangerous” 
are given the worst treatment. At 
the final destination the deportees 
are once more forced to sign an af
fidavit of voluntary departure; then 
they are issued papers stating that 
the person indicated is not to move 
from the district assigned him for 
a ten year period without the know
ledge of the MVD. Others are 
forced to sign for persons who will 
not. *

Sometimes the last leg of the 
journey, which may be 200 kilome
ters, is made on foot, through for

ests and snows.
Deportees are housed in wooden 

shacks which they build themselves 
The extreme sub-zero temperatures 
cause great suffering- Each barrack 
contains 100 persons or more, and 
there are no partitions separating 
them. In other areas deportees are 
put in single shacks, 20 persons to 
a shack. In all cases living condi
tions are devised to speed the de
cease of the deportees.

All persons between the ages 15 
and 85 must work at the heaviest 
physical tasks. Sex makes no diffe
rence; the women work alongside 
the men. It is common for a preg
nant woman to be forced to work 
up to the very time of delivery and 
suffer being pushed around and 
jeered at.

Medical attention is of no con
cern to the administration. It is luck 
alone that in some camps there are 
individuals with some medical 
knowledge.

The place of• work can be as far 
as 20 kilometers distant from the 
camp. Workers slogging back from 
a hard day’s toil get lost from time 
to time, especially during snow 
storms, and perish somewhere in a 
drift, leaving, it may be, a family of 
children alone and uncared for.

For the most part work is center
ed in the forests, where logs are cut 
and made ready for floating down 

to Soviet processing zones. A con
siderable number of Lithuanians 
work in the mines in Vorkuta and 
elsewhere- Working conditions are 
unusually adverse.

One Lithuanian, drafted into the 
Nazi armed forces in 1944, was cap
tured by the Russians in Hungary 
and put to work in the Donbasa 
mines. He escaped a year later with 
eight Lithuanians and two Esto
nians. He relates:

’’More people fell in the mines 
than on the battlefields ip East 
Prussia. Supports gave away, cars 
collided, crushing their operators, 
premature explosions buried others. 
Fires, cave-ins were common occur- 
ences. All this was caused by Rus
sian negligence and the starved 
condition of the prisoners”.

Work quotas are very high. Fai
lure to meet the quotas means a cut 
in the food ration and a correspond
ing reduction in wages. Only the 
physically strongest men can earn 
one kilo of bread for a day’s stint. 
They are the convicts, who have 
lived all their lives in Soviet sla
very, and who cannot believe that 
it was possible to earn more than 
one kilo of bread for one day’s labor 
in Independent Lithuania.

Wages for a month’s work aver
age between 200-300 rubles, which 
buys a bucket of potatoes and a few 
kilos of bread-
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Starvation conditions are ever They cannot understand why the
present in the camps. Before dis- Balts share among themselves what
continuance of the ration card sys- few articles they receive from home
tem old men and little children died Twice a month the cooperative
of hunger, as they were not given opens its doors to sell food products
cards. ”He who doesn’t work, The first day everything is sold out.
doesn’t eat” - is the Bolshevik slo- The Russians get most of the food,
gan. The Lithuanians do not forget

The hardest years for the depor- their freedom even in exile. In 1947
tees were 1942 and 1943, when the they started a newspaper entitled
daily ration of food was but a hand- ’’Longing for Our Country.”
ful of flour and an equal quantity When the MVD found out about 
of oats, which was mixed with snow it the organizers were seized and 
and cooked over a fire in a shovel. sent 2,000 kilometers farther into

Starvation makes beasts of men. Siberia.
Fights take place over bones and 
fish heads thrown out on the admi
nistration garbage heaps. A kind of 
soup is made out of ground up 
bones. Those prisoners considered 
’’dangerous” are known to claw 
their camp sites bare of all. vege
tation, such is their hunger.

Deportee N. relates how she 
found an old man by the wayside, 
moaning for food. She could give 
him nothing. The old man was tear
ing grass out of the ground and try-
ing to eat it.

Another deportee considered her
self enriched because she was able 
to sow a plot of potatoes (150 in 
all).

Letters reaching the outside 
world ask not for bread or for fat, 
but for that which hogs feed on-

Clothing and footwear are scarce. 
A Kaunas factory worker deported 
by the Bolsheviks remarks:

”1 would be the happiest woman 
in the world if I could only have 
one piece of linen to wear...”

When this woman wore out the 
clothes she had been deported in, 
she used fertilizer sacks to clothe 
herself.

Unbearable working conditions, 
starvation, and epidemics wipe out 
the camps rapidly. Death notices 
are posted every day.

The dead are covered up not far 
from the camps or where they fall, 
in the snow. Bujanowskas, mention
ed elsewhere in this article, died 
after only six months in a forced 
labor camp. Her children were left 
destitute and became beggars.

Many deportees lose their lives 
in the spring logging season.

RUSSIANS PRIVILEGED
Russians are privileged in the 

camps, where the MVD guards are 
Russian without exception. The 
Balts are frequently robbed of 
things sent them in the mail and 
other acquired articles- Possession 
of knives is not permitted, but the 
Russians have them and use them 
to rob the other prisoners. The Rus
sian prisoners are criminal felons, 
without moral sense or decency.

Two incidents from life in Sibe
rian death camps will serve to illus
trate the enormity of Bolshevik 
crimes: In one case MVD guards 
set fire to a barrack in which 100 
convicts were sleeping. The gaso
line-driven flames quickly gutted 
the structure, burning to death 70 
of the inmates. In another case the 
ruins of a Siberian church were 
used for orgiastic purposes. The 

Autumn in Lithuania

remains of the altar was used as a 
latrine-

The foregoing report is taken 
from authentic Lithuanian sources. 
It illustrates with new horror the 
Soviet resolution to speed the exter
mination of the Lithuanian nation.

This is the last stand.
The Lithuanians, together with 

their subjugated neighbors, appeal 
to the UN and its members, to the 
press, to the International Leagues 
defending human rights, to free 
people everywhere, — FOR HELP. 
Only the united efforts of a free 
world can break the Iron Curtain 
masking Soviet annihilation of hu
man beings and nations. (E.)

Lithuania, my country, thou art like health; 
how much thou shouldst be prized only he 
can learn who has lost thee. To-day thy beau
ty in all its splendour I see and describe, for 
I yearn for thee.

ADOMAS MICKEVIČIUS (1798-1855)
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One Hundred Years Of Chopin
If it were possible to resurrect 

the chief character of Poe’s The 
Fall of the House of Usher, reduce 
his grotesqueness and provide him 
with a piano, we would have a 
reasonably good likeness of Fre
derick Chopin. Chopin, too, was 
upset by harsh noises; he tended to
ward hypochondria, and he made a 
fetich of his dress and his personal 
habits; he was also an invert and a 
sybarite, but no one denies his 
claim to musical fame. From the 
very outset of his career as a boy 
in a small village in Poland, his me
lodies enraptured all who heard 
them: the postillion, the prince, his 
fellow composers and musicians 
were all equally carried away by 
the magical touch of this genius, 
who resembled and behaved more 
like a woman than did George Sand 
It was mainly through him that the 
piano came to rank as one of the 
most important instruments of mu
sical expression. His new devices 
were a startling innovation in old- 
style piano techniques. The prolon
gations of tone possible in other 
instruments could not be achieved 
on the piano, but that did not deter 
Chopin who circumvented this dif
ficulty by introducing harmonic 
progressions and melodies repeated 
in various subtle guises that blend
ed into continuity and emerged ex
quisite musical tapestries. Such mu
sic could not be played in the con
cert hall and appreciated to its ful
lest; it was like a nightingale’s call 
in the depths of a silent forest - 
sweet in solitude.

Chopin’s life was characterized 
by ill-health and internal turmoil. 
Early in his life he was familiar 
with the piano, and through his un
derstanding father he was able to 
pursue his musical studies from the 
age of seventeen, when he quit his 
formal education, to the time of his 
death in 1849. Three women figur
ed in his life: Constance, a boyhood 
sweetheart, who later married an
other man and lost her sight; Marie, 
the daughter of a Pol’sh nobleman, 
whose indecision prevented their 
marriage; and last of all, the queer 
1 Iterator, George Sand, mistress of 
many men, among them Alfred de 
Musset. For a period of ten years 
Sand and Chopin lived in close in- 

ru-.ey. ending, finally, in a rupture 
a was never repaired. It was 

vT-e under the ’nfluence of ths 
nassinnate. masculine woman that 
Chopin wrote some of his most me
morable compositions- They were 

both sick persons mentally and as 
totally unlike each other as two
lovers could be, yet the artistic 
sense in both of them temporarily 
put aside the essentially antithetical 
differences in their natures.

But they could not go on living 
together; she was sensual and do
mineering, he was retiring and sick
ly, almost a valetudinarian.

Chopin left his father’s house in 
the provincial village of Zelazova 
Wola to seek his fortune in the mu
sical capitols of the Continent. He 
visited Warsaw, Prague, Vienna, 
and Dresden, finally installing him
self in Paris, where he spent the 
greater part of his short life, always 
sorrowing for his native Poland, 
which, next to his family and his 
music, he loved most of all. It was 
in his nature to long for and senti
mentalize the scenes of his boy
hood and the first impressions of 
life and love he had formed there.
Guy de Pourtales, one of his bio
graphers, has remarked, ”His music 
is perhaps nothing but the risen 
song of ... inner loneliness.” This 
nostalgia and sweet pathos we hear 
in his music today, one hundred 
years later - proof of this poet’s uni
versality and enduring appeal- He 
could on occasion rise to feverish 
musical expression breathing the 
very spirit of revolt.

No example in all of music can 
better illustrate the rushing ardor 
and passionate emotion of the ro
mantic soul than the Revolutionary 
Etude, composed by Chopin during 
the Polish insurrection against Rus
sian thraldom. These several out
pourings of violent feelings are in 
contrast to the general temper of

Vilnius Cathedral, Lithuania

his compositions, which range from 
the tranquil and the dolorous to the
carefree Polish dances. His was a 
spontaneous genius quite unlike 
that of a Beethoven, who plotted 
and wracked his brain for inspira
tion; Chopin’s was an ” unpremedi
tated art”, effortless in its inception, 
flowing out of him like a song from 
the lips of a Polish maiden. It is on- 
ly regrettable that Chopin chose no 
great artistic medium, no musical 
epic form, which might have earn
ed him the appellation of ’’great” 
along with a Beethoven, a Brahms 
or a Wagner. He had no talent in 
orchestral composition. But, for all 
that, we do not like him less, for 
we never tire of his beautiful me
lodies, which are as readily recog
nizable to us as the style of a Liszt 
or an Offenbach. When we hear 
Chopin, we know it is Chopin.

For a time Chopin was in finan
cial difficulties in Paris, but thru
the friendship of Prince Valentine 
Radziwill, whom he encountered 
on the boulevards quite by accident 
one day, he was directly launched 
into society and was from that time 
on mentioned in the same breath 
with Bellini, Liszt, Berlioz, and 
Meyerbeer. He gave public con
certs only when he had to, prefer
ring to earn his livelihood by gi
ving lessons. He felt lost and crush
ed in the presence of crowds, and 
he also knew that his own peculiar 
brand of music was best suited for 
private hearing, in secluded com
pany such as he found in the draw
ingrooms of the aristocracy. The in
fluential personages who congre
gated to hear the maestro play 
were at the same time the patrons
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who made it possible for him to 
further his art

blood. Never a robust person even
in his youth, careless in ordering 
his private life, high-strung and 
overworked, it was not Jong be
fore he lay on his death bed. He 
died a young man of forty. The fu
neral was an impressive tribute to 
the tragic composer who passed 
away when he might have been 
creating his greatest work. His 
friends were near him even in his
final hours. They played for him 
the melodies he had always loved. 
Remembering his great respect for 
Mozart, they organized a last per
formance of the Requiem Mass. 
And so the forlorn figure that sang 
Polands songs across the world 
died away from the country that 
had given him birth and the spiri
tual inspiration that made him im
mortal. His body was interred in 
Paris, but his heart was sent to Po
land.

My personal acquaintance with 
Chopin’s music came many years 
ago when I was just formulating 
my opinions of music and the mas
ters who wrote it. His music con
soled me and lifted me then as it 
does now, but in quite a different 
way. The outer sensuous qualities 
appealing to the ear alone were 
the most salient features I recog
nized in Chopin; it was not until 
later that I began to see the craft 
and workmanship of his composi
tions; the associations of my own 
experience in the past led me to dis
cover the fine spiritual values in
grained in them; I read therein the 
testament of a noble poet and feel
ing soul. Now he is more than a 
consolation to me; he is a respite, 
a welcome relief from much of the 
colorlessness of contemporary mu
sic- It would be unendurable for me 
to listen to Stravinsky, Shostako
vich, or Schoenberg for more than 
a few minutes; they oppress my spi
rit and remind me of concrete sky
scrapers, atom bombs, and a harsh, 
machine-driven society. Give me 
Chopin! But give me Chopin as 
played by a pianist who knows. 
The pure individuality of Chopin’s 
music demands an individual inter
preter, one who will not bang to be 
heard, and one who will not ob
trude where he should be retiring. 
There are no more Chopins and 
only a few who can play Chopin. 
Liszt could play Chopin and so 
could Paderewski. I like Alexander 
Brailowsky. It is for each of us to 
find our own Chopin and to find 
in him our own particular meaning.

Milton Stark

KRYŽIAI
A fragment from the famous novel by Vincas Ramonas, translated 
from the Lithuanian by Milton Stark.

(Continued from the Oct. issue)

The amount of bran and squeezings each cow is to have per day is 
also marked on the blackboards.

Kreivėnas walks up to Cowberry and pats her. She is his best cow, 
the best for miles around. He removes a straw stuck to her tail and passes 
his hand across the cow’s moist muzzle once more. The cow licks his hand 
and lows.

’’Right away, right away, cultured animal. I’ll bring some greens for 
your milk factory right away.’’

Petrone and his wife come in to milk the cows. After feeding the cows 
and clearing away the manure Kreivėnas breaks six eggs into a mess of 
milk and gives it to the calves to drink. Scratching the soft, warm neck of 
one of the calves, he eyes Petrone, who is already milking Cowberry.

’’Skirts should always be tight-made.-, great the way they stretch 
around... Little whortle... red and white...”

Kreivėnas suddenly frowns for some reason. Stepping up on a stall, 
he gropes under a beam for a tiny bit of chalk; he goes up to Cowberry 
and rubs out her name from the blackboard and puts down another: ’Tro- 
gress-

Mrs. Kreivėnas looks with surprise at her husband.
’’Well, what now? A new name?”
’’And why not?”
” ‘Progress'. That’s some kind of a company or party, not a cow.” 
’’For some it’s a company and a party, for some it’s a milk cow.” 
’’What about the books? Are you going to change them, too?” 
”1 make the rules, so I’ll change them as I see fit,” answers Kreivėnas, 

picking up a comb and combing one of the cows.
” Torpedo, Torpedo - But your production is falling off,” he says to 

the cow. ’’This kind of song doesn’t please my ear. Maybe you’re sick. I’ll 
have to call the veterinary.”

When he is through he goes off to see that the horses have been fed 
and the sheep looked after-

Back at the house he washes himself and takes out a shirt from the 
wardrobe in the dining-room. He scowls. His wife has done it her own 
way - the upper half of the collar is hard, the lower soft. The tie will not 
stay in place again.

”You didn’t starch the collar again as it should be. How many times 
have I told you! The tie slips. When I tighten it the upper part turns up... 
looks like devil knows what!”

”You’ve grown so much tallow on the back of your neck it’s bound to 
slip. The collar’s at fault, he says!”

’’Here I’m serious, and she clucks like a hen!”
He finishes dressing and sits down to breakfast- After eating four 

pieces of bacon fried in onions, he reaches for a bowl of cabbage soup 
smelling of fresh suet. Spearing the last cold potatoe with his fork and 
supping the last spoonful of soup, he remarks to his wife:

’’This cabbage doesn’t go too well today.”
”Wait, the coffee’s almost ready.”
With his coffee he takes some ham, some fresh sausage, and eats three 

eggs with finger-thick slices of butter. *
”Will you have some smoked goose?” asks his wife.
’’Goose is all right.” .
’’Will you have some jam?”
’’That’s not a bad idea.”
’’Cherries?”
’’Not on a bet. I don’t want any today. Give me some pickled plums.” 
The hired man enters to tell him that the horse is harnessed-
”Sit down, uncle, and have some breakfast,” Mrs Kreivėnas invites 

the hired man.
’Thank you, but they’re waiting for me at home.
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In the kitchen there is a table layed out just like the master’s, except 
for the smoked goose and the pickled plums. For all that, there is a sizable 
cheese and enough slices of wheaton bread on a large platter for a hay 
binder.

’’But you, aunt, I see, are always last and last at the table,” says the 
hired man, buttering his bread.

"When the mistress sits first, then the family can’t bear up before the 
wind,” replies Mrs. Kreivėnas, replacing some pots. ’’Here, why the black 
bread? spread it on the wheaton or on the cheese. First take some meat.”

Kreivėnas comes into the kitchen, adjusting his astrahan tie.
’’See that you don’t make a bargain for too much of the flax-1 intend 

to do more weaving this year. I’ll need it myself.”
”If we run short we can get some at the store.”
”We can get some at the store, he says! What good is your store- 

bought stuff? Even the tablecloths. Can you compare them with the home
made? You wash one once and it turns into a cobweb. It’s a shame to cover 
the table. Besides, what kind of patterns have the bought ones? Why, a 
good miss could weave a hundred times better. A factory can’t put to
gether a pretty pattern. You know - a factory - all they care about is speed 
and output.”

’’When a body listens to you he doesn’t know whether he ought to 
cry or laugh- This is the factory age - progress - but she spits at factories. 
It’s no wonder the press writes that our peasantry are behind times. They 
can’t be anything but behind times! Try to enlighten someone like you. 
I hand her Culture* to read, but she slavers over that tripe, Let Us Wor
ship God**. That’s progress for you!”

’’Progress! He thinks because he’s given a cow the name of progress, 
that he’s smarter than the whole world. Factories! You yourself are a 
factory with that pipe. Who won the gold medal for tablecloths and 
towels at the fair if it wasn’t I? Even the Finnish minister bought one of 
my tablecloths. I’m not bragging, but you’d4 have to look high and low 
for another like it. And when I gave the priest that bedspread, why, his 
very eyes lighted up. Such beautiful work, he said, should be kept under 
a glass. Such a choice of colors, such a feeling for Lithuanian beauty..- 
Well, I don’t know what else he said...”

”So remember what I said to you. If you take another thing out of 
this house to give away to every sponger and homswoggler at large, then 
I’ll show you. No two ways about it, I’ll tan your hide!”

”What, I’ll have to have your permission? Pay stamp-duty, must 
I? I made them, they’re my tablecloths, my towels - I’ll give them away 
to whomever I please.”

* A monthly journal printed in Šiauliai, representing leftist ideas. - Trans.
* ° A prayer book. - Trans.

(To be continued next month)

A Famous Lithuanian Novel
to be published

P ■-■*

The ’’California Lithuanian” 
contracted to publish Vincas 
monas’s famous novel, CROSSES 
(Kryžiai), in an English transla
tion by Milton Stark. Final arrange
ments have been made with the 
author, and the translation will go 
to press sometime next year.

The Crosses was originally pub
lished in Germany, in 1947, when 
Mr. Rąmonas was a refugee there. 
The novels timeliness and excellent 
literary merit made it an immediate 
success. The author was awarded 
the BALF literary prize and a se
cond edition of the novel soon fol
lowed. |

The novel’s peculiar idiom and 
subtle style have discouraged Ger
man and English translators, so

Ra-
that only a Latvian version exists.

Mr- Ramonas’s literary career 
began with his first novel, Flaxen 
Blooms (Linų žiedai), published 
in 1925 and subsequently translat
ed into the Latvian, Finnish, and 
Swedish languages. A second novel, 
Dust in the Red Sunset (Dulkės 
raudoname saulėleidy), appeared 
during German occupation years 
and depicted Lithuanian life under 
the Bolsheviks. It is now being pre
pared for reissue.

Mr. Ramonas taught for a time 
at a high school and later at a tea
chers’ college in Lithuania. At pre
sent he is in Australia as an immi
grant forest worker. He hopes to re
turn to Lithuania when she is free 
once more.

frfc ? ■
L/ -
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COUNCIL 133 held its regular monthly 
meeting for October at the home of Mr. and 
Mrs. Jakutis in Glendale. The meeting was 
opened with a prayer by the Council President 

Mr. Peters, and reading of the minutes fol
lowed. Council Secretary, Miss Stella. Birbal, 
informed the gathering that the most im
portant unfinished business at hand was the 
annual Halloween Dance.

Chairman of the Dance Committee, Jake 
Marback, reported on the progress made so 
far and urged each and every member to put 
forth his best efforts for the success of this 
annual K of L affair, especially this year in
asmuch as the benefit derived would go to the 
building fund of the new St. Casimir's 
Church. The spirit of the meeting was high 
and members volunteered to work at differ
ent stations. The kitchen was placed in charge 
of our member Ed Bartkus; the bar in charge 
of Vice Phesident Peter Barkauskas, with 
George Rudauskas volunteering to assist him. 
The cashiering was taken over by the ladies.

The Council in further discussion brought up 
the matter of the birthday of the founder of 
the organization, Mr. Norkūnas, which is on 
December 1st. It was unanimously agreed 
to commemorate the beloved founder, and the 
final plan for this will be completed at the • 
November meeting.

Mr. Peters welcomed into the organization 
three new members: Michael Jakutis, Paul Ka- 
sankus and George Gaikauskas, and urged the 
members to invite all young Lithuanian 
people in and around Los Angeles to join
this worthy organization and enjoy its activity.

Next meeting in November will be the pre
annual meeting, with election of new officers 
and will take place at the rectory.

The meeting closed with a prayer and all 
present were served with refreshments by 
Mrs. Jakutis, mother of our new member, 
Michael Jakutis. The Council is very grateful 
and appreciative of her warm hospitality.

Council 133 held its pre-annual meeting on 
November 8 in the parish hall with practically 
all of the members present. The meeting was 
opened by Council President, Mr. Peters, with 
a prayer. Reading of the minutes and corres
pondence followed.

Halloween Dance Committee Chairman, Jake 
Marback, reported on the results of the dance. 
Mr. Peters thanked Mr. Marback and his com
mittee for the splendid cooperation shown in 
working as a team for this affair. The proceeds 
realized are gratifying and will make a good 
showing on the parish's books towards the 
new church. Mr. Marback also reported that 
he has engaged North Star Auditorium for our 
spring dance, which is to be held on April 22, 
1950. The council expressed its appreciation 
to Jake and his committe for their untiring 
effort for the council's welfare.

The appeal of the Supreme Council for an 
affair for the benefit of the Center was dis
cussed at great length, as was the Christmas 
issue of Vytis. Inasmuch as the council would 
like to contribute its share and accepted the 
requests, nevertheless it does not find it 
feasible at this time to expend any funds from 
its treasury, but will make an effort to do 
sometime in the future.

Secretary Birbal read a letter form Miss Do
rothy Miller, Supreme Financial Secretary. 
Council 133 is happy to know that Miss Miller 
has taken a hand in our organization's mem
bership matters and her "urgers" were whole
heartedly received.

Our good council member, Miss Agnes Na
ginis, was married on November 13, to Mr. 
Charles Winters, at High Mass in St. Casimir's 
Church, and having received an invitation to 
attend her wedding, the members gratefully 
accepted, and tendered their gift to the bride 
and groom.

Reverend Pastor, Father Kučinskas, address
ed the members and among other things an
nounced that youngsters, mostly of displac
ed persons families, are being organized; his 

(Continued on Page 20)
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of desolation. The CAA
Pan-American maintain air

other trees have been imported and 
are eking out a miserable tho eye
satisfying existence. in this south 
sea desert. The people, as usual, 
are hospitable and happy to enter
tain the stranger in their midst and 
we expect to remain not less than 
2 weeks.

Canton is our last mail contact 
for many months in as much as the 
Gilbert and Ellice groups where 
we are bound boast only a 6 mos. 
mail service; therefore, we will not 
remain long enough on any island 
to wait for letters.

We expect to remain here long 
enough to obtain needed materials 
from the U- S. by air, then we are 
on the way again. The people are 
genial here. We have been wined,

island under sail and power while 
the skipper went ashore to say our 
farewells and pick up mail for post
ing at Canton Is-

We got under way at 10:15 AM 
and averaged 100 miles daily for 
the next few days. Then our speed 
began to decrease as the wind light
ened, shifted, and finally quit enti
rely. The sea flattened until there 
wasn’t even a ripple; its surface was 
like burnished steel with vast acre
ages rising and settling, pulsing like

sluice gates are opened to drain the 
excess water off to sea and thus 
maintain a 3M ft. level in the canals. 
The island is a veritable jungle of 
coconut palms, tropical trees, and 
assorted varieties of plants and 
fems.

Next morning in a9 mi. wind and 
light swells we went adrift. Upon 
retrieving our ground tackle we 
found what was left of our brand 
new 75 No. kedge anchor - both 
flukes had peeled off the shank. It 
had been not an honest hot weld - 
merely a miserable cold tack job 
for there was rust inside where the 
metal had not fused. We did not 
re-anchor. The KUALOA, with Ta-

placements for those we lost.
There is a Condominium govern

ment here, with both U. S. and Bri
tish flags flying from separate staffs 
The CAA are all U. S. citizens, 
while employees of Pan. - Ame
rican are New Zealanders- The Pan. 
-Am. manager has permitted uš to 
purchase fresh foods from hotel 
stocks as long as we stay.

Even inside the lagoon, the tidal 
currents are nasty arid treacherous. 
The lagoon is full of edible fish, 
none of them poisonous, as they 
were at Christmas, Fanning and 
Palmyra. In a few days we are leav
ing the freight pier and crossing

(Continued from Page 19) 
thought was to form a junior K of L group, 
provided it met with the approval of the 
council. The council pledged its cooperation 
in this venture and Mr. Peters was designated 
to act as co-ordinator.

Election of officers was held and the fol
lowing were elected to the respective offices:

Peter Barkauskas, President; Jake Marback, 
Vice-President; Stella Birbal, Secretary; Helen 
Varkalis, Financial Sec'y-Treasurer; Mike Jaku
tis and Paul Kasankus, Correspondents; Frank 
Gilbert and George Gaikauskas, Sgts, at Arms.

Standing Committes: Entertainment, etc: Ed
ward Bartkus, Chairman; Jean Marback, Jo
seph Petrauskas. Council refreshments: Mary 
Birbal, Lucille Gilbert, Helen Varkalis.

The meeting was a very spirited and several 
times candidates were "written in" as was the 
case of Miss Stella Birbal, who had declined 
to "run". Her past performance and loyalty 
to the council is appreciated and therefore 
she was unanimously chosen to carry the 
duties, of secretaryship for another year. '

The next meeting (December 13, 1949) will 
be a dinner-meeting during which the instal
lation of new officers will take place. The 
meeting was closed with a prayer by the Rev. 
Pastor.

AGNES NAGINIS' MARRIAGE
St. Casimir's church was again the scene of 

a beautiful wedding which took place on 
November 13th, between Miss Agnes Naginis 
and Charles Winters. The church was decorated 
with white flowers for the occasion. The bride 
was given in marriage by her father, Mr. B. 
Naginis. She wore a traditional white satin 
gown, with a Queen Anne neckline, inset 
with white marquzette, long sleeves which 
came to a point at the wrist, fitted bodice, 
which fell into a hooped full skirt and a train. 
She carried an orchid.

Miss of honor, Miss Stella Birbal, wore a 
gown of crimson satin and carried red roses.

Her two attendants, Miss Mary Birbal and 
Miss Ruta Kilmonis, wore similar gown of 
deep green and chartruse satin, carrying red 
roses also.

Best man, Bernard Naginis, brother of the 
bride, and two ushers were in formal attire.

A reception was held for 200 people. 
Couple received many gifts. We all wish them 
a happy and successful life together. May 
all their years be a happy as their wedding

and we moved under power for 40 
hrs. in a complete calm, arriving 
off the lagoon entrance by day
break - 40 days, 18 hrs. and 20 min. 
out of Washington. We had travel
ed 864 miles to make good the 
charted distance of 810 miles.

We attempted to enter Cantons 
lagoon by bucking the ebbing tide 
but were whirled around and swept 
back out to sea. So we drifted in the 
lee of the burned-out hulk of the 
PRES. TAYLOR, perched high on 
the shoaling reef, to await the turn 
of the tide- The British Gilbertese 
postmaster came out in a launch to 
deliver 2 registered letters from 
friends on Fanning, and at 11 AM a 
Palmyra friend came out and we 
were boarded by the U. S. Comm, 
and his wife, who piloted us into 
the lagoon and to the main pier.

At first glance Canton is a de
pressing sight - an atoll abandon
ed and forgotten by the ancient 
gods of Polynesia. Lack of water 
has been its hereditary curse. Its 
broken-down piers, dumps, and col
lapsing buildings of the war-time 
era, covered with eoral dust, in no 
way detract from its general ap
pearance 
and 
facilities which are vitally essential 
to ocean-hopping planes, and it is 
only for this reason that the barren

Am. installations, where we can be 
in quiter waters at one of the small 
-boat piers.

Aloha for now from:
V. Brazevičius - Fred E. Truman 

(To be continued)

The story of a voyage around the world.

the breathing of a huge sleeping 
monster. There was no clear horizon 
line between sea and sky, so taking 
sun sights became a problem in 
celestial guessing. We drifted with 
twin spinnakers alternately billow
ing and collapsing with each slow 
roll of the ship, and when we had 
crawled within motoring range of

ftJJĄ į and since ouf airivaL

We expected toz remain only three 
weeks on Palmyra but the essen
tial repairs to KUALOA, the new 
friends who entertained us, the 
commissary privileges, and the lush 
beauty of that tropic atoll all con
spired to detain us an additional 
month.

On Nov. 1st at 1 PM the entire 
CAA staff turned out to see our de
parture for Canton Island. We were 
sailing via Washington Is. to drop 
off cartons of books and magazines, 
gifts from.the folks on Palmyra. Our 
charts promised a counter-equa
torial current but we found none. 
Instead we tacked in light winds, 
sweltered in humid calms, and 
drifted westward. At last we mo
tored, reaching Washington in 4 
days 7 hrs., after having traveled 
252 miles to make good a distance 
of 120 mi. Washington had again 
proved elusive and hard to attain. 
According to its manager, ’’That is 
always the luck of Washington.” 
We anchored & mile offshore at 9 
PM and went in on a copra surfboat 
the following morning. The genial 
manager took us sight-seeing in his 
small gasoline launch along fresh 
water canals, thru acres of peat 
bogs, and across the fresh-water 
lake which is some 1/2 by 2 mi., 
with a coral rock bottom and depth



Linskmu Kalėdų švenčiu ir laimingu Nauju 
Metu

ADELE & STEVE DERING
226% So. Alexandria Ave.

Los Angeles 4, Calif. Phone: DU. 9-1441

Sveikinu savo klientus, prietelius ir draugus
JOSEPH C. PETERS

830 Security Bldg. Pasadena, Calif.
Phone SYcamore 6-4013

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR
DR. JOHN STASULAT

Dentist 
BELL, CALIFORNIA
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V. J. STACK
16 No. Morengo, Pasadena, Calif. 

SYcamore 2-1042

Sveikinu su 

Kalėdų ir Nau

ju Metu šven

tėmis visus 

lietuvius visur

FRANK P.SPEECHER
ROWENA REALTY CO.

2943 Rowena Ave., Los Angeles, Calif.
OL. 1166, Res.: WE. 5934

Real Estate - Notary - Loans - Insurance

PAMATYKITE PUIKIA PROGRAMA 
"KALIFORNIJOS LIETUVIO" RENGIAMAME 

SPAUDOS BALIUJE
Sausio 29 d., 1950, 

NORTH STAR AUDITORIUM 

1631 W. Washington Blvd. 

PROGRAMOJE:
1) Chicagos Operos soliste HELEN BARTUSH-SWAGGART mus vėl žavės klasiniais 

kuriniais ir lietuviškomis dainomis,
I

X • . .

2) ĮDOMUS VAIDINIMAS "Subatvakaris Lietuvoj" su lietuviu liaudies dainomis 

ir tautiniais šokiais, kuriuos išpildys Liet. Taut. Šokiu Grupe, vadovaujama

L. ZAIKIENES.

3) ALEKSANDRAS KUCIUNAS, Lietuvos Operos dirigentas, pianinu atliks keletą
klasiniu kuriniu.

4) Sv. Kazimiero parapijos CHORAS, vedamas muz. A. SKRIDULIO, mus smagiai 
nuteiks lietuviškomis dainomis, 

t

Jei turite savo šeimoje nelietuviu kilmes giminiu ar drau
gu, būtinai juos pakvieskite i si parengima, nes jie gal pirma 
karta tai matys, ir tikrai jiems patiks.
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Linskmu Kalėdų švenčiu ir laimingu Nauju Merry Xmas and a Happy New Year

Metu

JONAS S. NAUJOKAITIS, M.D.
Obstetrics - Gynecology

1087 N. Park Ave. Pomona, Calif.
LYcoming 26040

Linskmu Kalėdų švenčiu ir laimingu Nauju
Metu

DR. WM. J. GRASSKA
Lietuvis gydytojas

Temple Medical Center
1048 Temple St., Los Angeles 12, Calif.

MAdison 6-8851 Res. WEbster 6161
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Merry Christmas and Happy New Year

JOHN KLAVINS
International Orthopaedic & Custom

THOMAS KASSALES
LONG BEACH, CALIFORNIA 

aaoooaoaoaooooooaoooooaooaooooooaaoaataao

Residence 
NOrmandy 
27938

Made Shoes
•»

Bus. 4019 Bevelry Blvd.
Phone NOrmandy 20434

Los Angeles 4, Calif.

MR. & MRS. STANLEY WEST
Telephone - AXminister 12682

sveikina visus savo klientus ir draugus 
su Kalėdų ir Nauju Metu šventėmis

STANLEY YRA GABUS ORKESTRO VEDĖJAS IR 
GERAS UPHOLSTERIS. TAIP PAT JIS YRA SU
KOMPONAVĘS IR UZREKORDAVĘS DAUG LIE
TUVIŠKŲ POLKŲ.

Merry Christmas and Happy New Year

HELEN'S
HOUSE OF BEAUTY

Helen Mockus 1722 N. Western Ave.

Phone HO. 9-4600 Hollywood 27, Calif.

SV. KALĖDŲ IR NAUJU METU PROGA 
sveikinu visus "Kalifornijos Lietuvio" 

Skaitytojus

S. TAMULYNAS
Kirpėjas

752 So. Figueroa, Los Angeles, Calif.

Linskmu Kalėdų švenčiu ir laimingu Nauju 
Metu

"SPARTAN MARKET"
464 No. Robertson Blvd.
West Hollywood 48, Calif.

CR. 59877; Res. HU. 21947
BRUNO KATAUSKAS

Proprietor
Choice of Meats - Delicattessen - Beer, 

Vine, Vermouths and Champaigne
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Merry Chritmas & a Happy New Year

SAMPSON'S
Self Serve Launderall

Finished Laundry and Dry Cleaning
Free Pick Up and Delivery

4700 S. Vermont, Los Angeles AD. 3-9175

Merry Chritmas & a Happy New Year

URNEZIS CLEANERS
Cleaning — Pressing — Dyeing and Repairing 

HATS CLEANED AND BLOCKED

1943 Hyperion Ave., Los Angeles

Merry Xmas and a Happy New Year
WILLIAM W. SKETRES

Automobile & Truck Workmen^ Compensation
Fire (House, Furniture & Merkantile) Health & Accident
Comprehensive Liability (Personal & Business) Hospitalization
3221 SHERBOURNE DR. LOS ANGELES 34, CALIF.

Res. Phone VErmont 8-7526

Merry Xmas and a Happy New Year

HAPPY BILL LIQUOR STORE
B. W. Korsak, Prop. 
12313 W. Pico Blvd •

Phone: ARizona 39435 Res.: WA. 3600

teeceeeceeceeeeeeeeceeceeeecceeecceeeec©

Merry Xmas and a Happy New Year 

LITHUANIAN REALTY CO.
The Agency of Dependable Service

Real Estate — Loans & Insurance
CHAS. LUKŠYS, MANAGER 

17903 S. Lakewood Blvd. Bellflower, Los Angeles County

MEtca'f 33957

oe©e©©©©eee>e©©©e©©©©c©eee€>©®e©e©©©®©©©eA 
| VALUSKIS THEATRES 8 
2 BUENA PARK, CALIF. ®o • €>
2 and o
§ 2252 E. Segundo Blvd. §
g WILLOWBROOK, CALIF. g
2 Tel. Nemark 1-5044 ©

LOS ANGELES LIETUVIU DRAUGIJOS
LABDAROS IR 

KULTŪROS KLUBAS
Pirm_____ __________  M. J. AFTUKAS

170 S. Union PI.—MA 93029

Vice-pirm...... JUOZAS STEPONAVIČIUS
4109 Huron Ave., Culver City

Prot. rast___ MARGARET STEPONAVI
ČIENE

4109 Huron Ave., Culver City 
VErmont 88137

Izdin........................... MARY SHEREIK1S
2815 So. Hoover St. - Rl 4765

Fin. Rast. .. NIKODEMAS JASINEVICIUS 
170 S. Union PI.

Koresp.................................. PAUL ATKO
2314/2 West Blvd. - Rl 3-9312

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS

PIRM. JOE MILLER
348 S. Arizona Ave., AN. 4043

VICE-PIRM. PETER KUPRAITIS 
1506 W. 71st St.

SEK. ALGIS REGIS
421 S. Occidental Blvd., FA. 9579

FIN. SEK. BRUNO KATAUSKAS 
1827’/z N. Western Ave.

KASIN. J. SHILLIM
2944 El Camenito, La Crescenta, Cal.

KALIFORNIJOS LIETUVIS, December, 1949

VYRU IR MOTERŲ 
TAUTIŠKAS 

PASALPINIS KLUBAS
PIRM. A. JANUSAUSKAS 
4632 S. Pickford St., WA. 4676 

VICE-PIRM. PAUL MAGELO 
452 W. 84th St., TW. 6516
SEKR. R. JANUŠAUSKIENĖ 
4632 S. Pickford St., L. A. 

FIN. SEC. PETRAS BALTRENAS
621 E. 97th St., L.A.

IZD. V. RATKUS 
5123 Hartwick St., L.A.

ALRK FEDERACIJOS 
LOS ANGELES SK.

Finn. V.KAZLAUSKAS
1003 W. 36 Str., L. A.7 

Vicepirm. S. PALTUS
1654S 6th Avė., L. A. 6.

Vicepirm. F. ŽUKAUSKAS 
5127 Fountain Ave. Hollywood 27. 
Sekr. I. TRUSKAUSKAITE 
1044 W. Washington Blvd., L. A. 
Ižd. J. ĄŽUOLAITIS
5137 Fountain Ave., Hollywood 27 
Narė B. STARKIENE
1642 S. Ocean Ave., Santa Monica 
Narys A. REGIS

2704 St. George str. L. A 27.

ALRK SUSIVIENIJIMAS
Pirm. VILKIENE

1250JŽ S. Saltar Ave., L. A. 25

ALRK MOTERŲ SĄJUNGA 
Pirm. DOVIDONIENE

6216 Hays Ave., L. A.

LIETUVOS VYČIAI
Pirm. J. PETRAITIS
382 W. Alanta Str., Altadena, Calif.

ŠV. VARDO D-JA
Pirm. P. DIRGĖLA

1726 N. Western Ave., L. A.

ŠV. KAZIMIERO PAR. CHORAS
Pirm. J. ĄŽUOLAITIS
5137 Fountain Ave., Hollywood 27

"KALIF. LIETUVIO” BIČIULIAI
Pirm. KLEB. KUN. J. KUČINSKAS

2704 St. George St. L. A 27
ŠV. KAZIMIERO PAR. KOM-TAS
Pirm. Z. KRŪMINAS
1441 Hayworth, Los Angeles 35

"KALIFORNIJOS LIETUVIS” 
yra vienintelis lietuviu laikraštis 

Kalifornijoje. Skaitykite ir 
platinkite ji 

t
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(w h a wt a n
2526 W. Washington Blvd 
Los Angeles 16, PA. 3151

KALIFORNIJOS LIETUVIS 
9204 S. Broadway, 
LOS ANGELES 3, CALIFORNIA

9740 Washington Blvd., Culver City

Mr.Joe Kasputis 
7605 S.22nd Ave. 
Kenosha, Wis.

ATLAS - DUTCH BOY - DU PONT PRODUCTS - WINDOW SHADES - GLASS - LINO
LEUM - FLOOR SANDERS FOR RENT - WATER HEATERS-ASPHALT&RUBBERTILE

POSTMASTER — If undeliverable,as address* 
•d, for any reason,notify sender on Form 
3547, postage for which is guaranteed. 
Return and forwarding postage guaranteed.

FRANK RACKUS 
Licensed Real - Estate Broker

Sales Exchanges Homes Income Properties
759 North Virgil Los Angeles, 27
Phones: Office-NOrmandy 2-9803, Res.-Citrus 3-8419 __________

I J. J. BAKUS & JOE BULAT | 
I LITHUANIAN REAL ESTATE BROKERS I 
g Homes - Income Property - Loans § 
g Multiple Listing Service ©
g 4728 So. Normandie Los Angeles 37, Calif. © 
g- Office: AXminster 7900 Res.: PLeasant 6590 ę 
eeeeeeeeeeeecceeeeeeeeeeeeoeeeceeeeeceee

RESERVE OR

BUY NOW!
Douglas Firs from Wash.- 

Oregon
PLACE: Vermont & 36th Place

AND

at the St. Casimir's Lith. Church
VINCENT KAZLAUSKAS

SELLS

’THE BEST IN THE WEST”
FOR DELIVERY CALL

RE. 35619 /. RE. 4595
OL. 4660, RE. 22232

ąfpFT
^”and up
Average Price




