
LOS ANGELES LIETUVIŲ IŠNAUDOTO JAI'
. v Pastaruoju laikū/vienos“svetimos valstybės agentai, užsimaskavę gra

žiu organizacijų vardais ir kilniais tikslais, pradėjo kelti fondąbūk 
tai ligoninės’statybai Vilniuje.-Bet atrodo, kad tai tik priedanga. Jie 

i > ’ Saį^ §akyti, kad tie pinigai eis lietuviu ligoninėms, mokykloms ir net
bažnyčioms statyti, bet faktinai gali juos išleisti komunistinei propa
gandai, apsiginklavimui ir net atomines bombos gamybai,.-., juk ju niekas 

i negali patikrinti, nes ne|silei'dŽLa nėi‘ vieno Amerikos: laikrasclji koresf*
• pondento,-nei Raudonojo Anyžiaus atstovo, nei pasalpiniu ‘organizaciją 

atstovų, jeigu jie nėra 100% komunistais ir-jeigu jo. negalės- pavartoti
i savo propag.ahd.ai- užsienyje. „e. ti' 'rj- - ■

JIE - RRIVADO: WU0TI:-Ift VEIDMAINI AUTI’. ’? ■ ' ’ <? ’
r ■ Los vingeles mieste po’liėtuvių piknikds ir parengimus‘.landžioja np- 

:<kviės'tą poniutė*dainlninkėį' rinkdama komunistams “aukas, ji net išdrožia 
kiekvienam pathiotingas .kalbas, kad tik gautų doleriukų. «-as j.o-s nešino, 
man©7 kad ji tikrai dirba lietuvių naudai, bot tiems, kurie ją matė ge
gužes 11 ‘d.> 1946, Sokol-dali, San Francisco,: Gal.: po didžiulė svetimos 
valstybes raudona vėliava dainuojant raudonojo-fašizmo-diktatoriui him-, 
nūs ir kai tenaizbuvo įškonveiktas Amerikos prezidentas, UNRĘA vadovybė, 
kai pradėjo "milžtiM_lš neturtingų darbininkų aukas po,.|05, $10-ir $5,- 
dėl svetimos agresinės ir galingos valstybes" žinojome, kad 'ji meluoja 
ir‘veidmainiauja. Jiems meluoti Įprasta ir privaloma. Juk no vienas- ju 
nebūtų gavės Amerikos pilietybe ^popierius, jei-teisingai’būtų atsake"

> klausimus ir būtų pasisakė, kad. priklauso komunistų partijai/ Jie -laiko
si principo, kad "tikslas pateisina, priemones" :.( onds justifies means ),

- :ūkas reiškia,’kad :jie gali meluoti^ vogti ir'uzinusti, jei tik tas bus
- >< reikalinga'ir naudinga jų partijai. • . • '■ •

: t APIE Wf RIKLAUSOk/ CHORĄ O JO VĄDUS ' .. ■ ,. .. :
- Los An’geTės "lietuvių‘ jaunimo^ tarp&. prąsidėjū’traukimas.iytaip’ vadi- 

j :■ namą "nepriklausomą 'chorą?, ^ei . turima'mintyje, kad tas-.choras nepriklau
so lietuviams,’ bet rųskiomš; teisingiau pasakius, kad to choro uždirbti 

’ pinigai.eis rusų naudai, tai visai^tinkąmas pavadinimas.
buvusiems chicagieČiams-yra gerai žinomas prięšl-ięt.uviskas veikimas da
bartinio ęhoro vado ir operetės-autoriaus. Jų.iniciatyva buvo sugriau
tas ir apvogtas gražiai veikiąs "Lietuvių- KūltųrošpJauhlmo’Ratelis", į. 
kuri priklausė nesenai iš-Lietuvos atvykęs jaunimas ir kuris.jau buvo 
sutaupęs virs $600.00 J$ėt -ta-pat i ^operete "Kada'kaimas nemiega" buvo 
pastatytą ir'gauta gražaus pelno'iš lietuvių Visuomenes. Opbretos’auto
rius su žmona ir dar.koletavkomunistu agentų;užsispyrę reikalavo, kad 
uždirbti pinigai būtų paaukoti^ Rusi jos. naudai. Byla; atsidūrė teisman, 
kuris ratelį uždare ir'pinigus išskirstė rusų, .kiniečiu šelpimui, bet ne 
lietuvių tautos reikalams^'Tas pats atsitik s “-i r. su Lik-. • choro,- pinigais.

- NbRtsfeKltfE A&iERiKOS-’ IR iLIjsTUVIU TAUTOS- I’RĮES^' .- :-i .;
Nesenai FBI'vadas E.Hoover'pasąkė, .','kad nmęrdtcos ■# 1 ;priesų yra komu- 

nistai ir ; jU-bendradarbiais -O'^buvųs,, "IJaily. Worker"'-kom.- dienraščio redak
torius kongrese'paliudijo,-;kad visi-komianistdi yra šųžiningdis -Rusijos ' 

• ‘ šnipaisi-'Sąd mes į būdami, gerais lietuviais ir Amerikos: plliėčiais, neturi 
• ■ me jų- rėmti ir, šu. jhis bendradarbiauti;-Išvalykime nuo.'šnipų’ visas lietu-

• Z viškaa organizacijas. Juos’dabar lengva’atskirti, hėš’perdaug" įsidrąsino
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APIE ,Y O.S E-M I T E TAUTINI PARKA 

Y r- YOSEMITE _y r a lienas ;is didžiausiu Ame ri-
//O) < k°s valdžios prižiurimū parku• Jis-turi 45b mi. 
"(2//1 ilgio ir apie 70*80 imi plocioir apima 1189'kv.mi• plota* 

Tai sudaro beveik tiek, k^ek puses Lietuvos. * .
/ Vard^ Yosemite paėmė;nuo ėiapgyvenusios indėnu grupes, 

/ kuri buvo vadinama ”yošen-mesku hmite”-musejais, Matyt 
/ jie užmusdamo.meškas del kailiu ar del’valgio* ; ,

/ Nemanau šiame rašinėlyje vaizduoti4parko natūralinio grožio, 
-tam suprasti ir pajausti reikia pačiam čia kelias dienas 

c Tastoyykįauti, bet noriu tik paniekti kiek praktišku infer- 
£> 5«V.maciju> kurios keliautojams ir vasarotojams bus naudingos*.

' d Rezervacijas del viešbučiu ir cabins reikia padaryti sausio 
ar vasario -mėn. Didžiausias viešbuti^ yra CAMP G U R R Y, kuriame šutai- 
pina iki .14.000 žmonių* Jis atrodo kaip miestelis ir yra net taip ž.emėla- 
.pyje pažymėtas* Dėl rezervacijų ir informacijų reikia rašyti- Business 
Manager of Camp CURRY, Yosemite National Park,*Cal* Viešbutyje kambarys 
su maistu kainuoja $*8*75./ palapinėje-^5*60; be maisto palapinėjeoar cabSi 
vienam kainuoja $2*25, porai-$3.50* Sis viešbutis turi, gražia.valgykla, 
pastai .arklius jodinėjimui, dviračius, m -'y * ’ • ‘ '< ’** 4
pątogumyų Kita žinoma ir didelė vieta yra Yosemite Lodge 
P nrk, ;Č ai • _____ _
viešbuti ’’AHWAHNEE” 
liolika geru ”

į**. audymosi baseiną ir daug kitti
, Yosemite .Nat, 

ainos "bevelk tos pačbos. -Nuo šio rudens1 kariuomenei naudojama 
' ""J *1 vėl atidarys prekybai. Be siu viešbučiu čia-yra ke- 
camping grounds", artimiausi prie Camp Curry fcūtū-^5, #7, 

#12 ir #14, kur veltui per 30 dieną galima vartoti parko vandeni, kūre
nimui medžius, stalus ir kitus patogumus. .Tik reikia turėti savo pala- 

' pine ar "trailer", "cot" ir keletą Miltu b lankėtu,, nes naktys būna ganą 
šaltos. Gal dėl to taip šalta, ;kadfr -randasi 4000 pėdu aukštumoje vir'Šv jū- 

~ ros lygio. ĮVAZIaVIfeAS I PARK£, kainuoja ^2.00. Tas leidimas' tinka išti- 
. siems metams c ;

į , -KA PAfiaaTYTI? Pirma, dieną geriausia susipazinti~su centru, gauti rei
kiamu informaciją iŠ p"arko administracijos, apžiūrėti muziejų, kuris čia 
pat randasi. Reikia pasiteirauti apie patiekiamas programas "ir kitus pa- 

. silinksminimus parke.. Dėl orientacijos tada patartina^pervažiuoti per Yo
semite Lodge, OLD VILLAGE, kur randasi krautuvės,-valgyklos ir kino teat
ras- sekmadieniais čia laikomos kątialiku pamaldos.’ Prie Camp Curry,vakar 
rais turi programas ir Čia sviedžiami ugnies liežuviai nuo Glacier Point, 

e. kas suteikia ugniniu vandenkriciu vaizda-, ,ka jie vadina "fire-falls".
Antrąją dieną aplankytina Mifror.Latre, kuris teikia puiku vaizdą is 

.ryto; tada grižtf iki Hapi y Islands,'apžiūrėti. saleles ir žvejybos centra. 
, Tada tektų Nevada Trail keliu palipti pusantrp.--s mylios iki VERNAL FALL 

(patartinū įsidėti užkandžiu ir lietaus paitą: einant įL šia kelionę) . Nors

Jei atvykstama nuo L.A. per Fresno, 41 keiiu,.tai pa
tart ina pirmąją diena pamatyti' Mariposa Big-Trees ti’es Wawona miesteliu. 
Verta užvažiuoži ir ant Glacier Point kalnoCpasuk desineh ties Chinquapin)

•J H

■ Trecioji diena
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SPORTAS YOSEMITE PARKE ‘ V

< Žiemos metu populiar s yra pasliuzu (ski) sportas. Ant Glacier Point 
'kelio ties Bad g e r P a^s s randasi1puikūs kalneliai dėl pašliūžą 

sporto ir yra lengvai privažiuojama. automobiliu,, nors aukštis yra 7300 p.
Arkliais jodinėjimo sportas čia gana mėgiamas. Pusdieniui arkli 

galima pasiskolinti už $3.00 ir su juo kopti Į kalnus iki vandenkričiu, 
apžiūrint visas gražiąsias vietas ir besigėrėjant puikiais vaizdais. c 
Kas mėgsta važinėti dviračiais ir nori geriau apylinkę pažinti, galima 
iŠsdnuomuoti dviraty už 35 centus valandai. .

Vienas iš sveik-iausiu sportu yra kopimas i kalnus. Siame pafeke 
yra daugybė "trails”- kelii| i kalnus,!,iki įvairiu vandenkričiu ir sniegu 
apdengtu viršukalnių. Kopimo1keliai'įvairus- nuo‘vienos iki 16 mi. tolio. 

. Taip pat Čia turi -sightseeing tours” atidarame automobilyje ir'motocik
lais. Kas mėgsta maudytis, galės naudotis Gamp Gurry "swimming pool”.

VANDENKRICIAI IR ŽYMESNIEJI KALNAI ■ 
• ■ - * 

ter Yosemite slėni ir tarpukalnius-teka .Merced-,upe ir jos intakai, 
kurie kartu-duo4a 17 didžiuliu ir virš šimto mažesniu vandenkričiu.

Yosemite vandenkritis turi 2425 pėdas aukščio ir yra skaitomas antruoju 
aukščiausiu pasulyje vandenkričiu (pirmuoju yra Angel Fall,Venezuella 
valstybėje- turi 3000 pėdu aukščio). Sentinel ir Snow Creek Falls yra 
po 2000 pėdu aukšab- kiti'mažesni, bet yra labai gražus, pav., Vdhal Fall 
tėra tik 31^ pėdu, Cascade Fall-500 pėdu, Nėvąda Fall-594 pėdu, bet jie 
labai Įdomūs. &as mėgsta Į kalnus koi t i, patartina pėkšciom nueiti 'iki 
Vernal Fall- 1? mi. ir iki Nevada Fall-3^ mi-. tolio.

Prie pat Camping Ground #1’4 stūkso Half D’ome kalnas-8852 p. aukščio. 
Jis atrodo kaip puse atplautos rotušes. Antroje pusėje tarpeklio, šalimais 
stovi North Dome 7531 p.) ir prie jo.Washington Column (5912 p.)
Virš Camp Curry yra žymusis Glacier Point kalnas, ant kurio nuo senovės, 

dar yra užsilikę ledyntį, kurie nuo vieno galo kiek nutirpsta, bet prie 
kito .priauga. Pricįš keletą metu betirpstančiame gale buvo rasta prieš ke
lis šimtus metu įšalusi laukine avis, kurią dabar galite pamatyti muzie
juje. Nuo, šio lėdyniį kalno kas naktį vasaros metu 9 vai. sviedžiamos 
žemyn karstos anglys, kurios mirguliuoja, kaip žvaigždes ir atrodo lijg 
ugninis vandenkritis. (sako vienintelis toks vaizdas pasaulyje) 
Aukščiausi šiame parke kalnai yra ties Tioga Road-tai Mt.Dana (13085 p:.),. 
Kuna reak-12951 pėdu, Cathedral Feak-11000 p. ir daugelis kitri .

KAIP NUVYKTI Į YOSEMITE PARKA?

iš Los Angeles reikia imti 99 kelią iki Fręsho,. tada sukti dešinėn 
į 41 kelią, kuriuo patartina važiuoti dienos metu, nes jis yra kalnuotas 
ir vingiuotas (apie 95 mi. iki Yosemite pk. centro-Camp Curry). J-š čia 
važiuojant į San Francisco reikia imti 140 kelia iki Merced, kur įvažiuo- 
šit į 99 kelia, tada Manteca miestelyje pasukti/kairėn .į 120 kelią .ir iš’ 
to pasukti.vet kairėn i 50 kelia, kuris kdrta Oakland ir veda į San Fran
cisco miestą. Vykstant iš San Francisco reikia sektijtuos pašius kelius. 
(Žiūrėk keltu vaizdeli šio straipsnio pradžioje.) f . _ .S- . • * t • . ____ __

PRENUMERATAS ■IR KORESP^ONDENC.IJ^-S . 
"KALIFORNIJOS LIETUVIUI" PRAŽOfcjE SIUSTI .ŠIAIS. ADRESAIS: ; . •

MSGR. JULIUS MACIEJAUSKASw251jr-3rd'. Avė. ,' ĮiOŠ ANGELES, i 16,CAL.
. . MRS. BERNICE STARK# 1648' OCEAN:.AVEį SAfrTA’ MONICA, CALIFORNIA

MR. ANTHONY F. SKIRIUS- 2721 LOGAN ST., OAKLAND, 1, CALIF.

"K.L." mėtine prenumerata yra vienas doleris; skelbimai pusės pusla
pio ilgio eilutė 25 centai- didesni skelbimai pagal susitarimą.
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LIETUVIAI,^rSUTIKAŪ
V ' * M t ’- .- • ’ . '

Šio laikraštėlio redaktoriams dažnai tenka susitikti ir pasikalbėti 
su lietuviais, plačiai išsibaSkiusiais Jungtinėse Amerikos Valstybėse, o 
ypač Kalifornijoje< Jie yra įvairių profesijų ir įsitikinimu asmens.
Karts nuo karto šio J's kolumneje skaitytojus supažindinsime su jais. - , .

I ’ . • • .. . ■ - .• ’. - . < ’ . * ‘ .

FRANK J. LUBINAS- 1548 So.St.Andrews PI., L.A.,Cal.
A ‘

Lubinas yra buvęs kelis metus Lietuvos Kūno Kultūros Bumuose sporto
< instruktoriumi. Jis-žaide su Europoje nenugalėta Lietuvos Krepšinio (bas

ket-ball) komanda. Lietuva per kelis metus.buvo nuropos nrepšinio Čempi
onu ^dėka Lubino ir kitvi amerikiečiu lietuviu žaidė ju. Pranas ir žmona yra 
aukšto ūgio. Charakteringa, kad ponia, būdama nelietūvaite gdrai pramčko 
lietuviškai kalbėti ir labai atjaučia-lietuviu tremtiniu padėti. Mat te
ko jai Lietuvoje pagyventi ir arčiau pažinti lietuviu tautos charakteri.

STASYS IR MONIKA SLĄTAR- 232?i W> 25 st., Los Angeles, Calif.
v -. v ■ ■ . - I v ■ ' -

Monika šeimininkauja^Sv.Kazimiero parapijoje. Jos gardžiy piet^. dau-
i geliui lietuvių, besisvečiuojant pas Prelatą J.Maciejauska, teko-paragaut

Stasys Slatar yra specialistas-liejikas'(moulder). Jis yra parapijos kc-
L. miteto narys ir daug prisideda prie-parapijos užlaikymo^ir apžiūrėjimo. 

Slatariai prieš kelis metus atvyko iš- St.Louis', Mo, iš Šv. Juozai o lietu
viu parapijos, kur klebonauja kun.M.Vitkus.

STASYS KRENCIUS-2511— 3rd Avė, L.A*, Gal*- yra baigės Mariaaapolio
* . . • - _ . • ' ' ■ • ■' -- -v

kolegiją ir lankęs Hinsdale, Ill. bei Wasin'gtone kunigu seminarijas. 
Studijas^dėl sveikatos turėjo pertraukti. Dabar Stasys''turi valdžios 

z darbą-pašto įstaigoje. St. Krenčius yra rimtas ir nuoširdus lietuvis.

. RAYMGNDAS KALINAUSKAS- 2702 W. 7th St.,, Los Angeles, Č.ai.

Kaįinauskds turi savo didele daržovių ir kenuoto maisto krautuve.
Jis dažnai lietuviams padeda gauti maisto, kurio iš kitur sunku būtų be- 

. ■ .gauti.. Kalinauskas yra prityręs ir apsukrus prekybininkas . Jis yra^dąr 
i nevedes ir vienas tvarko savo krautuve.

4 ' o -■ %,. ”, -
t

MARCELĖ IR FRANCES EURKAITIS- 2325t -W.25 St.’ Los Angeles, Gal.
- ■ - ' • -V

[ niMarcele ir Pranute yra gimusios^ir augusios Chicagoje, baigė Sv. Ka
zimiero akademija. Tėvelis yrci prižiūrėtoju MxxksziixiKxa Vytauto^daržo, 
populiaraus pikniku parko ties Chicago. Frances du metu išbuvusi karo 
tarnyboje (Wave) tik praėjusį mėnesį pasiliuosavo ir^pasisvečiavusi pas 
Marcelę, išvyko į tėviške* Marcele turi įstaigos darbą ir mano čia gyventa 
Marcelę priklauso pr parapijos choro ir yra linksma ir nuoširdi Lietuvai-

r ' O 0 f , t

MARGARET IR HELEN M0R0SKY*(MARASAUSKAS)-2325i W.25 St.,: L.A.,Cal.

Ponia Elena Morosky su /dukterimi Margareta prieš penkis metus atvy
ko is Pittsburgh, Pa., iš Sv. Kazimiero parapijos. Elena buvo viena iš 
pirmųjų Los Angeles lietuvių parapijos narių ir rėmėju. Dukrelė Margare.ti 
yra gera iaininke ir šokėja^ aktingai dalyvaujanti SvlKazjparapijos chore.

•RLZBIeTa M0RKIENe-2800s Ganault st., L/a., Gal.,- net būdama jau sesū 
,nutė dar aktingai dalyvauja lietuvių veikime, ypač tremtiniu ir parapijos 
"rėmime*. Morkiene yra viena iš nuoširdžių parapijos steigė jų^ir.rėmė jų.’
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S IŠ LOS ANGELES LIETUVIU ORGANIZACIJŲ VEIKIMO ' $
? c .c J
i J ~ 1/--------------------------------- Ra.so Bron.e Starkiene-------------------------------------------------- 1

S-.L.A. 75 KUOPOS METINIS IŠVAŽIAVIMAS

Birželio 9-tą dieną, 1046, į'vy^0 metinis SLA'75 kuopos išvažiavimas,, 
kuris, pavyko puikiai viąais atžvilgiais. Susilaukėme gražiu lietuviu 

svečiu iš arti ir toli. Si kartą musu kuopos nariai gražiai4pasirodė gau
siai atsilankydami. Gi svečius^ is toliau atvykusius, tikimės greit per
sikeliant j. rausiu kuopą. Ypatingai daug tikimės iš kanadiečiu p.p. Batku 
šeimos. Girdėjome, kad jie yra labai darbštūs žmones draugijose. Pietus 
puikiai pagamino J. ir A. Masonai. Jiems nuoširdus dėkui už tai, nes su
nešti, suvežti irupagaminti yrą sunkiausias darbas. Jau vietoje esant 
turėjome daug gražios talkos iš: Davidoniu, Janušausku, Bakšiu, Vaitkui 
ir kitų. Kuopai liks kelios dešimtys ; • doleriu pelno. i *

Kuopos pirmininkė dėkoja visiemsvuž atsilankymą^ o svečius supažim- 
’ dinb su vietiniais lietuviais, paprašydama svečius'bei narius, kad pasa

kytu vieną kitą žodeli i susirinkusius.. Šia proga, M. Aftukienės inicia
tyva, Ona‘‘Skeveriutė-artiste, dainininke- buvo apdovanota maža dovanėle 
nuo musu kuopos. Reikia pasakyti, kad p-lė Onutė yra labai maloni mer
gaite, o be to. priklauso prie SLa Chicagos kuopos.

PARAPIJOS CHORO KONCERTAI
t t * . ‘

a

y,/**Geguzes 19 d. koncertas pavyko neblogai. Susidėjo is choro dainų, 
duetų, solo smuiku ir pianu, bei tautišku šokiu. Gražia kalba pasakė 
frof/ K.Pakštas apie mūsų tautos mena: dainas/šokius, rūbus Ir k. 
Smulku solo pagrojo J.Žemgalis, akompanuojant p-lei Gražytei. Piano 
solo atliko R.Mason. Reikia pabrėžti, kad šis jaunuolis jau kelintas me
tas metas mums pasitarnauja su savo talentu be dideliu prašymu^ir malda
vimų. Pora dainelių solo sudainavo J.Ribokas akompanuojant J*.Šlapeliu!. 
Ddetus sudainavo Stasė Šimkutė ir Bronė Starkiene. Trys poros mergaičių 
šokėjų pašoko lietuvių tautinius šokius: Suktiną, Noriu Miego ir Klumpa
kojį. Publikos galėjo būti daugiau, bet tuo tarpų pasimaišė gatviakariu 
stržikas ir salė buvo paimta mažai lietuviams težinomoje vietoje. e

Gegužes 28 d. mūsų choras buvo pakviestas dalyvauti koncerte, kuri 
suruošė Pasadena^Civic Music Association. Dalyvavo su savo muzika ir 
dainomis egiptiečiai, indusai, negrai, kiniečiai, brazilai, olandai^ir 
lietuviai. Bendras įspūdis mums paliko.iš ju keistenybių- dejuojančiu 
niūniavimų,_bubno mušimo ir panašiai. 1 ■ 1 f
Męą pasirodeme gražiai netik su .dainom!s-giesmėm!s,bet ir su savo tau
tiškais kostiumais. Mes pradėjome programą giesmėmis .ir baigėme daino
mis. Po programos publika domėjosi mūsų gintaro karoliais, kostiumais, 
net keletas pasisakė esą lietuvių kilmes, tik visai neišmokė lietuviu 
kalbos. Pasidžiaugė, kad jų senelių dainos buvusios gražiausios.

CHORISTU GIMTADIENIAI IR JIEMS VAISĘS
. ♦ *

Nesenai celebravome Juozo Dranginio gimtadienį, susirinkę parapijos 
salėje gražiam būriui jaunimo. Užkandžiavome ir gardaus vyno' išgėrėme. 
Juokėmės daugiausia, nes Juozą jo draugai labai juokinga dovana^Sv&kiek 
darbo jam buvo, kol jis jų šiaip taip suradb-atraišiojo. Padainavom, pa
linkę jom Juozui ilgiausiu metu, nes Juozas yra labai-geras bosas (bass) 
Birželio 13 d. choristailir choro rėmėjai susirinko pagerbti p-lę G.Grą
žytą, mūsų parapijos vargoninke ir jaunimo organizatorę, jos gimtadįe- 

" nio proga. Sisirinkome Jocių namuose, kur užkandžiavome ir pasikalbė
jome. Jaunimas net ir paąokti gavo. Genovaite buvo apdovanota gražiomis 
dovanelėmis, vieną net is Omaha, Neb.-Linkime Genovaitei pasisekimo jos 
darbuose. Ji yra netik gera vargonininkė, bet ir gabi organizatorė.

1
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VAISES SVEČIAMS IS SAN FRANCISCO

"Kalifornijos Lietuviai” red. AiSkiriaus atsilankymo proga.pas mus 
įvyko keli subuvimai. Skaitlingiausias .ir .svarbiausias įvyko birželio 
6.d. pas p.p. Malinauskus, .dalyvaujant prelatui J.. Madejauskuį,daugeliui 
ctpristtį ir ju rėmgji^; taip pat, be A.Ski-riaus dar d alyvavo jlu svečiai 
is .šan Francisco- retras Boginas ir_rranas Rimkus, t-asikalbejom savais 
reikalais. Irelatas tą vakarę pasakė tikrai jauna'kalbą ir imjs visus nu
stebino, ragindamas jaunimą dirbti; daįnuotij gfedoti^ir rasytbi, tuomi 
įgyjant pagarbos iš savąju i?r„ svetimtaučiu.. A Skirius savo kalboje pra
šė, kad visi -rašytu i ".K.t.” Žodį tarė F.Boginus ir ?.Rimkuj,pasidžiaug
dami, kad mūsų’miešti yra" gražus būrys lietuviškai galvojančio jaunimo. 
Vaišes parūpino.E. Masonienė, G. Gražytė ir B.Starkiėne.

Choristu tarpe turime vieną Antaną, ~t,y. A. Pociūną. Todėl Genovai
tės Gražytės gimtadienio vaišėse ir Antana pasveikinome jo. vardadienio 
proga, palinkę lemisris o gėri'ausio.______

Vasaros mėnesiam ūžėjus susirinkimai praretes ir gegužines padaugės. 
Gal ir choristai, pa.tms atostogas, sunku bus į pamokas susirinkti. Gal 
taip ir reiketu vasaros metu padaryti. u ’

Birželio 2 d» C.,Laban šventė savo gimtadienį. Jis dalyvavo Sv.Kazi- 
.-miero parapijos 5 metu sukakties puotoje ir padeklamavo savo sukurtą ei

lėraštį apie Kalifornijos, lietuvius.
Danielius ir ^nelė ŠLENI.:iI-16543/T -6th Avė, L.a."'birželio l’dž” 

.šventė lo metu vedybinio gyvęnimo sukakti.’Ta grogą gavo iš prel.Macįe- 
jausljo nepaprastai gražu Bv.'Šeimos paveikslą. Šleinių visa šeima reiškia 
nuoširdžia padėka prcl.J.Maciejauskui už ta "puikia dovana. •*"“**•* '^l"*B***,,*****>***^1***—1,1 " — IW* " >•>*■» ■!■ ■! — '<1 1 1 ■> ■ 1—» »■ —■ tŽmii M W '11 — -^W>» 1^ -4* ■■ - >■ m «* - -T ir IT ~lf ~|T
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' LITHUANIAN SONGS AT’THE FASADENA COLLEGE.' A < A
...

The Lithuanian St. Casimers-choij? of L.A. was invited to sing and 
ttake part in-a-program of International Music in lasadena through the 
efforts of Adel'e Kučinskas who. is attending the iasadena Jr.College. 
The choir was in Lithuanian costumes and made a lovely setting for the 
stage,.The program opened up with religious music from Brazil, Peru, 
China*and’our old faver ites "Pulkim ant KeliąV And "Sveika Maria”. 
Later the colored choir presented music fronrthe South. There were two 
Li adv. students from India who-played several^ o^xtk^ln pieces of their 
mus io,. The Lithuanian choir* sang "rasitsė j.au Žalia Rata”', then some 
festival songs from various countries we.re.sung. ‘V/e f.ini'shed the program 
with "Kai As Turėjau Kaime Mergelę", "Per Girelę" and "Jaunimo Giesme". 

^Following arė some of the words from the letter, which was sent to the 
group by Harlow Mills,’ who. was in charge of the ,program, expressing his 
thanks and compliments to the choir. ’..A,.."Again Thank you and all the 
chorus for participating in our folk music program. You were a very 
cllorful and enjoyable part of the program adding youth and beauty as 
well as interesting music, which we seldom have a chance to hear".

, /w /m n 11 W. fiTWvjT./V* *** /C

APIE KaLIFORNIJOS LIETUVIUS _ Ęaraše. Dr._ ,Charle$vLabanas
Kalifornija, . - fRožes 'gražiausios jjur graži gamta Prelatas mūsą,
Graži Valstiją; Ėbją^vaizduoja Širdį vilioja; Daug nuveikia;
Kur graži ^gamtą,. Palmes didžiausios Tad -Kalifornija, Visi ji giria.
Žmogų zayėja. Gražią! siūbuoja .Visus globoja Niekas nepeikia

Čia žiemos neęa, -Suleta. gamta -’r. ; ... . Čionai ramybe, v Jis parapija
Šalčio nei sniego;; Sveikata teikia; • Sveikata, dora;, Čionai sutvėrė; 
graži gamta ' ;Tad čion’gyvėntiAt Visi salį gauna, Ir-katalikams,
Niekad nemiega. . Ge.re’tis reikia. iš sveiko'opao.. Kelia atvėrė.

Gėleles žydi Kas nor gyventi, • • Lietityijąi- ciond. Lai ši parapij
Medžiai žaliuoja; Laime patirti Gerai gyvuoja, • Visad didėja;
įik ką gegute čion atvažiavp Vis dar daugiau; Lai visi gerbia
Čia nekukuoja Nenori skirtis. Čion atvažiuoja. Jos įsteigėją
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TREMTINĖ LIETUVAITĖ KALBĖS B.A.L.F SUSIRINKIME

Birželio 23 d., rsekmadienį,. 3 vai po pieti£ įvyks BALF-1O9 skyriaus 
susirinkimas, kuriame dalyvaus ką.tik is Europos atvykusi lietuvaitė 
Jadvyga Stulgaitė>*Mrs R.Lane. Ji iš Lietuvos pasitraukė, kai bolševi
kai antru kartu artinosi į Lietuvą. Jadvyka papasakos savo įspūdžiusj 
pergyventus Lietuvoje. Kviečiame visus narius ir kitus-lietuvius 
atvykti į susirinkimą ir susipažinti su- "war bride" lietuvaitei 
Susirinkimas įvyks Y.C.W, salėje, 109 Golden Gate Avė., San Francisco, 
Cal. Taip pap baigsime aptarti musu*rengiamo koncerto reikalusi

PIRMAS LIETUVISKaS KONCERTAS SAN FRANCISCO MIESTE, - •
' \ ‘ ’ ■■■ ‘ ■' r

-' *‘Birželio 29 d., 1946šeštadieni įvyks pirmasis BaLF rengiamas 
grynai lietuviškas koncertas Saiifraclsco mieste. Koncerto programai p 
pildyti pasižadėjo atvykt?, talentingi lietuviai iš Los Angeles: 
B. Starklene,vBatkiene, J- Žemgulis, R* Mason ir Hollywood’o šokėja. 
Genovaite Gražyte su savo, partneriu. - Planuoja atvykti ir prof. Ki Fakstas 
susipažinti su S. F» lietuviais.

Visi apylinkes lietuviai malonėkite patys dalyvauti ir pakviesti 
savo gimines i.r draugus. • Vakaro pelnas bus skiriamas šio karo nukente- 
jusiem.s lietuviams sušelpti. . Koncertas Įvyks Lenku salėje (Polish Hall) 
& 3040 - 22 Street, San FrancisŠo*-

Tikietus' galima’ gauti; iŠ anksto "K.L." redakcijoj, 2^21 Logan Sti-j 
Oeklihdj Calix', ir pas vigus BALF narius* Taip pat tikietai bus paH 
duodami tą patį vakarą prie įėjimo* -'Kaina $1.00. Bus geras baras, užx 
kandžiu ir šokiai po programos. " ■: . ■ . -
/ /> A- 4* /C /CWW ATOfWn WVWW
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NAUJI "KALIFORNIJOS--LIETUVIU" BIULETENIO PRENUMERATORIAI
Z

Nuoširdžiai dėkojame šiems vėliausiems rėmėjams bei skaitytojams 
e užsisakė musu biuleteni:

Mrs. & Mr.; W. Mitkus. •
Mrs. L. ‘Zaikis/
Mr. & Mrs. J. Zemgulis
Mrs. E. Samas
P. Labanauskas
A. Tamulis ' .
Mrs. F. Ambrose
Frank Lubinas

Miss-S. Samas 
J. Petrauskas

Patricia Liutkus 
Peter Paliulis 
B, Mukon 
Mrs. F. Mason. 
•Antanina Miles

M« Morosky 
Mr- & Mrs. A. Batkus 
George Rudelis
M. Mil-liunas

. R. Pocius
. :V, Archi s
.‘Monica Slatar

P. Kupraitis
A

. BENEFIT CONCERT AND DANCE 
• •• • ■ given- by :

•<
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UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF. AMERICA-, ING.
CHAPTER 109 - ' '• •

i

POLISH HALL 7
3040 Twenty-Second "Street t ’

t

Dooi*

f

SATURDAY EVENING, JUNE 29, 1946 
at seven o’clock

Prize-Nylon Stockings' \ Admission $1.00

<

i
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ALBERT KUČINSKAS has returned from his vacation. He had flown to 
Massachusetts to visit his sick mother. He also saw his two brothers 
who have returned from the armed services.

ALBERT YASAITIS bought a house in his-neighborhood. One of the 
, flats is now occupied by his newlywed brother Edward.

. ALBINA YASAITIS is engaged to R. GLESSNER, one of her co-workers 
from the Bank of America. . .

LAWRENCE BREKAS^ former aviator-bombardier, got married on June ISth,

FRANCES NUNEZ gave birth to a 6-lb. baby-boy on May 7th. He was 
christioned on June 9th and given the name of his father—Michael.

E  - . T _ —v-'J” -4— '■ -   .... '• 4 • ‘. ........ ... „ ......... t
.: ■ * ’■. . T '--p7

VINCENT BURDA underwent a serious operation. Now he is recuperatiing 
'.and feels much better. - ' <

ROBERT LANE, an ex-sergeant and a resident of San Francisco, brought 
home a Lithuanian bride—JADVYGA STULGA. She was a student of medicine___
in Lithuania until the second Russian occupation (Feb.,1944). Sne^who 
had experienced the first Russian occupation and their so-called ■ ’’free
dom", fled to the West, to the American and British occupied Germany, 
Those who wish to see hen in person and learn about the Independent and 
Sovietized Lithuania are- invited to come to the ULRA meeting at 109 
Golden Gate Ave, June 25, 3 P.M.5 in San Francisco.

GUSTAV SWANTNER from Berkley was inquired about by his nephew 
Valinskas who is now in Denmark as a refugee from "freed" Lithuania.

J. KAZE from Oakland was also requested to be located by his 
nephew J. Pranys, who is -now in Displaced Persons Camp of American Zone 

.’in Germany. ■■ ’

MRS. v. -BOGIN ALREADY HAS SENT'THE NECESSARY PAPERS for tmndgrqtdon. 
to U.S,., such as Affidavit of Support, to her niece J. Liesis. Miss 
Liesis, who was a young history teacher, is also a victim of communis
tic regime.now being spread in. Lithuania. . ;

We hope that others wil^likewise help their unfortunate relatives,

SOPHIA SAMAS,, a young American-Lithuanian from Chicago, will also 
participate at the meeting of June 23rd. She is a student at. the Art 
Institute of Chicago, and, everijthough she also works, she finds time 
to teach Lithuanian folk dancing. ’

J. VAL&NTIEJUS, a tall (6’4"), handsome marine from L.I., New York, 
visited. Skirtus on his way home for discharge. He served in northern 
China and told of the infamous communistic activities there. What is 
so remarkable about him, is that eventhough h.® is of the second genera
tion born in U.S., he speaks Lithuanian fluently. He intends to continue 
his studies in psychology.

’P. KUPRAITIS, a sailor also being sent home for discharge, visited 
his old friend Skirtus. He is a mild-mannered, dimpled boy from 
Boston, who graduated from the Institute of Commerce in Lithuahia. As 
far as he knows,'his parents and brothers'might-be liquidated in the 
’’feeed’’ Lithuania,




