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LIETUVIAI RAŠYTOJAI SVEIKINA “K. L.
Turime malonia pareiga pranešti, kad antrasis visuo

tinis Lietuviu Rašytoju Tremtiniu Draugijos suvažiavi
mas, ivykes 1947 m. liepos 11-12 d. Augsburge, pavede 
mums persiusti Tamstom toki Rastoju suvažiavimo 
nutarimą :

Gerbiamajai “Kalifornijos Lietuvis” Redakcijai
Šiemet, kai minime lietuviu knygos 400 metu suka

kti, matome, kokia didele reikšme turi spauda musu 
tautos gyvenime ir jos kovose uz savita kultūra ir 
nepriklausomybe. Jusu darbai ir Jusu žodis, kai Lietu
va slegia priespauda ir nelaisve, musu niaurios dabar
ties pastangose turi didinga verte. Lietuviai Rašytojai 
džiaugiasi Jujsu nepalaužiamu rūpesčiu lietuviu trem
tiniu atveju ir pasižada būti Jusu bendradarbiais.

Pasirase Faustas Kirsa
Suvažiavimo Prezidium Pirmininkas 
Jurgis Jankus, Henrikas Radauskas 

Prezidium nariai
Vlada Prosciunaite, Paulius Jurkus

ITHUANIAN WRITERS AT THEIR CONGRESS MEETING IN AUGSBURG
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LITHUANIAN TAG-DAYS IN LOS ANGELES

inc Second World War is over. Peace treaties have 
ocen signed, but tne world is tar trom complete peace 
and happiness. Miuionsot nomeless people in Europe 
are battling tor tneir existance. Starvation and misery 
on a disastrous scale awaiting them and particularly 
tne coming winter.

Among millions of distressed European war victims 
are many thousands ot Lithuanians, they are scattered 
over various parts of Western Europe. Many were 
taken trom tneir homeland by the Nazis to force-labor 
camps and atter tne collapse of Germany were freed 
by tne advancing allied armies. Others, escaping the 
Red terror fled trom their homeland west. With great 
hopes and expectations they are looking towards tneir 
homeland for the moment to return but the Red dic
tatorship has closed every possibility .To return to 
Lithuania now means immediate death or a slow ex
termination in the wild Siberian stepps.

in what position are these who made Germany and 
other countries their temporary homes? Lithuanians 
in the American and British occupational zones of 
Germany have been placed in camps and they have 
established themselves into isolated colonies and un
der extreme hardships resisting for survival and await
ing for any change which would decide their future.

Western Europe, including Germany, has been de
stroyed by constant bombings. There is no way of mak
ing any existance. The present formidable foes of 
these Lithuanians are hunger, lack of suitable shelter, 
medical aid and other vital necessities. These dis
placed Lithuanians need food, clothing, anything 
which would keep them alive. The clothing situation 
is so acute that either a child has to stay way from 
scnool while its mother washes and dries the family's 
lone shirt or goes to school wearing the shirt wet and 
so inviting serious illness and possible death.

Not only the food and clothing situation is disastrous 
for these people but there are no books, writing paper, 
pencils or any other school necessities for the children 
attending school of these unfortunate people. Books, 
newspapers, are needed for the grown-ups. Their reli
gious and cultural life is under great danger.

With the hearty moral support of the Archbishop of 
Los Angeles and wiith the kind permission of the 
Mayor of the city of Los Angeles, November 1st and 
2nd were the days set aside as United Lithuanian Re
lief Fund Tag-Days in Los Angeles. On these days the 
good people of Los Angeles and vicinity had the op
portunity to aid needy Lithuanians in Europe. These 
unfortunate victims of the war are looking toward us 
Americans for help. Help to survive and live. Any do
nation to the United Lihuanian Relief Fund helps to 
wipe the tears of many Lithuanians and their suffer
ing families.

J- T.

Kai per visa Amerika eina viesos rinkliavos del lie
tuviu tremtiniu šelpimo, kai badaujančiu ir beviltiškai 
vargstančiu broliu pagalbos šauksmo aidai vis didėja, 
kad geriau suprastume ju gyvybinius reikalus, si “Kali
fornijos Lietuvio7’ numeri skiriame del supazinimo su 
ju kultudiniu veikimu. Siame numeryje išimtinai visi 
straipsniai yra parašyti pačiu lietuviu tremtiniu, o 
klises pasiskolintos is ju laikraščiu.

Kartu reiškiame širdinga padėka “Žiburiu” redak
cijos nariui Vaclovui Roceviciui uz surinkimą medžia
gos ir visiems straipsniu autoriams.

“K. L.” redakija.



LIETUVIŠKA DAINA IR TREMTINIAI
»

Vai lekite dainos is vargo nupintos 
Is kaimo i kaima, pas jaunus, senus 
Paguoskite sirdis, nelaimiu sutrintas, 
Nušluostykit asaras, kelkit jausmus. 

(Vaičaitis)
Daina ir lietuvis-neatskiriami. Su daina žygiavo musu 

protėviai i žygi. Dainavo lietuvis, kai pasaulis lenkėsi 
pries jo galy be. Daina guodėsi, kai jo sali priešai nio- 
Kio?o. Dama išreikšdavo jis savo dziaugsma ir tik dain
oj jis surasdavo vilties ir nusiraminimo.

Anglijos pasiuntinys Lietuvai p. Harrison savo kny
goj Lithuania, Past and Present” šitaip issireiske: 
' Lietuvoje dainuoja kiekvienas ir daina yra viskam.” 
Linksmai skambėjo daina laisvoj ir nepriklausomoj 
tėvynėj, nenutilo ji ir okupantams sali užėmus; tik 
pasikeitė jos gaida.

Atsimenu, kai 1941 m. birželio 14-15 d.d. Naujoj Vil
nioj stovėjo vežamųjų esalonai; juos trėmė i nežinia ir 
varga; aplink stovėjo “melynkepuriu” sargyba, o is už
kaltu vagonu sklido daina. Lenkai, gudai is tolo klaus
ėsi dainos ir šluostėsi asaras, nes daina buvo graudi. 
Buvo tai skundas ir rauda.

Ir kai karo bangos tukstancius lietuviu isplese is 
gimtosios žemes ir isblaske svetimoj saly- daina liko 
svarbiausias nusiraminimo veiksnys.

Vos tik atsiradę Vokietijoj, tremtiniai ima rūpintis 
choru ir tautiniu grupiu organizavimu. Po sunkios 
dienos fabrike, rinkosi lietuviai dainuoti. Teviskes lau
ku daina primindavo jiems, ka jis turėjo ir ka prarado. 
Dainoj jie ieškojo vilties ateičiai. Juk dar karo audroms 
tebesiauciant 1944 m. vėlyva rudeni Vienoje buvo suor
ganizuotas “Ciurlionies” ansamblis. Likimas blaške ji 
is vietos i vieta, bet jo dainos niekas negalėjo nutildyti. 
Juk ir dabar “Ciurlionies” ansamblis labai sėkmingai 
garsina musu teviskes varda.

Lietuviu tremtiniu prisirisimu prie savo dainos ir 
visa kas lietuviška stebėjosi ir stebisi ne vienas. 1946 m. 
pavasari UNRRA’os iniciatyva Heidelberge buvo su
ruošta “Tautiniu dainų ir šokiu švente.” Pertrauku ir 
šokiu metu lietuviai, pasitraukė i sali, tyliai trauke savo 
daina. Buvau toliau nuo dainuojančiųjų ir sekiau koki 
ispudi musu daina dare svetimiesiems. Viena angle 
tada man pasakė: “Nežinau ne vieno žodžio lietuviškai, 
bet suprantu kiekviena daina. Joje as jaučiu meile ir 
prisirisima savo tėvu žemei. Žinau jie ne lupomis, bet 
širdimi.”

Is “Dainavos” ansamblio koncerto grįžusi viena len
ku laikrastininka paklausiau kaip patiko:

“O kaip trokščiau, kad ir mes taip sugebetumem,” 
buvo jo atsakymas. Tautiniu dainų ir šokiu ansambliai 
turi nepaprastos reikšmes Vokietijoje. Daina ir šokiu 
jie guodžia tremtinius, duoda jiems vilties gyventi; 
daina jie garsina Lietuvos varda svetimųjų tarpe.

IS LIETUVIU TREMTINIU RELIGINIO 
GYVENIMO

Vakaru Vokietijoj ir Austrijoj gyvena apie 64000 
lietuviu kataliku. Ju tarpe yra trys vyskupai ir apie 240 
kunigu. Visam religinian gyvenimui vadovauja Sv. 
Sosto paskirtas Tautinis Delegatas Kan. F. Kapočius.

OF KAUNAS LITHUANIA

Visose mokyklose, kuriu tremtyje yra, būtent: 24 
nazijos, 16 progimnazijų su 3262 mokiniais pradžios 
mokyklos, dėstoma religija. Mokyklose veikia mok
sleiviu organizacijos. Skautu organizacija turi 5600 
nariu ir '39 kapelionus. Leidžiami keletas laikraštėliu, 
kurie skautu yra mielai skaitomi.

Ateitininku moksleiviu organizacija, kuri Lietuvoje 
1930 metais Švietimo ministerio Sakenio buvo uždary
ta, tremtiniu Švietimo Vadyba šia organizacija pripa
žino tinkama mokyklos jaunimui lavintis ir vėl leido jai 
veikti. Moksleiviu ateitininku dabar tremtyje priskai- 
toma apie 800. Jie leidžia du laikraščiu: “Ateiti” ir “Ate
itininku Vada.” Juose daugiausia rašoma pasaulėžiūr
os klausimais.

Prie 11 vokiečiu ir austru universitetu, kur studijuo
ja lietuviai, yra paskirti studentu kapelionai. Apie 90% 
akademinio jaunimo yra praktikuojantys katalikai. 
Studentu ateitininku yra apie 500. Jie turi taip pat savo 
laikrašti, Studentu Žodi.

SONG AND DANCE PERFORMERS OF THE FAMOUS CURLIONIS ASSEMBLY



Tremtyje atgaivinta ir katalikiškoji akcija. Sudarytas 
akcijos centro presidiumas, kuriam vadovauja prof. A. 
Vasiliauskas ir Dr. J. Grinius.

Tremtiniu katalikiškoji spauda taip pat gausi: Nau
jas Gyvenimas, Tremtiniu mokykla, Žiburiai, Tėvynės 
Garsas, Musu Kelias, Tremtiniu Žinios, Lietuviu Žodis, 
Auka ir kiti. Priešingos religijai spaudos visai nėra. 
IsleistasNauj. Testamentas ir šiaip daug vertingu kny
gų, kuriu išleidimu daugiausia rūpinasi delegatura.

Žodžiu, kataliku veikla tremtyje yra gyva ir kūry
binga. Ieškoma nauju formų ir darniai sugebiama prisi- 
taikinti prie nauju gyvenimo sąlygų. Daromi įvairus su
važiavimai, konferencijos, kuriose svarsoma aktualus 
religinio gyvenimo ir krikscioniskosios pasaulieziuros 
klausimai.

DR. VYDŪNAS - PROMINENT LITHUANIAN

Page Four

WRITER

CHIMNEY OF FLOSSENBURG'S CREMA
TORIUM. NUMBERS INDICATE POLI
TICAL PRISONERS CREMATED, 2480 
LITHUANIANS INCLUDED.

OCTOBER, 1947—KALIFORNIJOS LIETUVIS



LIETUVIU TREMTINIU VOKIETIJOJE 
PERIODINE SPAUDA

BALANCE SHEET OF LITHUANIAN DP 
PUBLICATIONS

The Lithuanian DP’s in Germany, close to 80,000 of 
them, are living in the barracks of old Nazi concentra
tion camps and in makeshift shelters. They have lime 
food and insufficient clothing. Theirs is a primitive exist
ence. But these handicaps have not prevented them Lum 
printing newspapers, magazines and books; or escabnsn- 
ing schools and Drama and Art groups. All this they 
have accomplished while living in privation anu Lisecu- 
rity in a foreign land, with but the barest where.vidr.! 
and the least encouragement.

A bibliography of Lithuanian DP publications in Ger
many lists the following statistics: In 1946, Lithuanian 
DP’s were publishing 197 periodicals, 89 of which we.e 
printed by mimeograph, 34 by typewriter, and two b> 
hand! Many similar periodicals, too numerous to men
tion, had but an intra-camp circulation because of theL 
limited import. Most of the periodicals given here 
shared inter-camp dispersion. The content of these pub
lications touched every subject, from animal husbandry 
to hydrology and Molotov’s speeches. There was in 
struction and recreation, prose and poetry.

Spausdinto zodio badas
Išvaduoti is naciu nagu, lietuviai tremtiniai pajuto 

dideli trukumą spausdinto gimtojo zodio. Jie ne tik ne
turėjo beveik jokios lietuviškos knygos, bet ne jokio 
laikraščio, kuris butu galejes jiems padėti susigaudyti, 
kas vyksta plačiame pasaulyje, ir įgalinės juos svarstyti 
savo aktualiuosius reikalus. O tokio krašto kaip Lie
tuva žmonėms, kurie buvo iprate nuolat is laikraščiu 
sekti įvykius ir juose ieškoti atsakymu i rupimus klausi
mus, tai buvo tikra tragedija.

Sis trukumas juo labiau buvo jaučiamas, kad trem
tiną! karo sąlygų ir pirmųjų po karo dienu suirutes buvo 
visai dezorientuoti, kas reikia daryti, ko griebtis, kaip 
tvarkytis, buvo neteke savitarpinio ryšio, net seimos is- 
slaidytos ir negalinčios susirasti. Būtinai tad reikėjo 
ko nors, kas padėtu susiorientuoti, įgalintu sekti įvy
kius, informuotu rupimais klausimais, nurodytu kokias 
nors gaires, kaip esamose sąlygose tvarkytis bei ginti

“Žiburiu” kolektyvas: kairėje A. Salcius-korektorius, 
E. Aglinskaite-masininke, dešinoje J. Guobuzis-ad- 
ministratoriaus pavaduotojas (stovi prie žemėlapio) ir 
Juozas Vitenas-vyr. redaktorius ir leidėjas, sėdi (is 
kaires i dešine) V. Rocevicius-vyr. redaktoriaus pavą- 

savo teises ir egzistencija. Visai tad suprantama, kad 
jau pačioj pradžioj tremtiniu buvo didžiai susirūpinta 
savu periodines spaudos reikalu.

Sunkios leidimo sąlygos
Dcxug, žinoma, sunkumu sis darbas sutiko. Okupuo- 

ūjiiu Ki <xste is viso spaudos leidimas yra sunkus darbas, 
o taip sunaikintame krašte, kaip yra praėjusio karo su- 
i-c.iKmca Vokietija, tai dar sunkiau. Jau tik pačiu leidi
mu laikraščiams leisti klausimas sudarė didžiausiu sun- 
Kumu. Kartais nelengva buvo surasti net šiuo klausimu 
kompetentinga ištaiga, o ir suradus, klausimas nelen
gvai ouvo sprendžiamas. Vos karui pasibaigus, oku
pacines valdžios organai buvo labai atsargus, kad tas 
ar kitas dalykas nesukeltu naujo nerimo arba nepak
enktu j u vedamai politinei linijai. Pagaliau tremtiniai 
u^ms valdžios organams buvo dar maža tepazistami, 
k^s Verte dar atsargiau elgtis. Tad ir leidimai period
imams ar neperiodiniams spaudiniams buvo neleng
vai duodami.

is tu sąlygų kilo ir kiti sunkumai, pa v. cenzūros. 
Tremtiniu spaudai įvesta buvo cenzūra, kuri darba la
ma sunkino, komplikavo ir brangino. Pavyzdžiui, tam 
tikra laika amerikiečiu okupacinėj zonoj reikėjo visa 
spausdinama medžiaga versti i anglu kalba ir keliuose 
egzemplioriuose įteikti atitinkamai ištaigai patikrinti. 
Lengva sprąsti, koks tai buvo darbo apsunkinimas. 
Be to, buvo ir kitu suvaržymu—kai kuriais klausimais 
neleidžiama rašyti, ribojamas spaudiniu tiražas ir t. t.

Technines spaudos sąlygos nelengvesnes buvo. Jau 
vienas popieriaus trukumas sudarė didžiausiu sunku
mu. iNe karta laikraščio numeris tegalėjo būti išleistas, 
kc.i redaktorius, apvažiavęs nemaža dali Vokietijos, čia 
vienur, čia kitur sumedžiodavo po šimtą kita kg laikraš
tinio popieriaus. Pagaliau reikėjo lietuviškus leidinius 
spausdinti vokiečiu spaustuvėse. Ir tai sudarė ypatingu 
n . patogumu bei sunkumu. Vokiečiu spaustuves netur- 
e o lietuvišku rašmenų, o rinkėjai nevisuomet sugebėjo 
surinkti svetima kalba tekstus, dare daugybe klaidu. 
Bet tai dar ne visa. Tikras menas kartais buvo net i 
spaustuve isiprasyti, kad ji imtųsi spausdinti lietuviš
ka leidinį. Vokiečiu marke yra faktiškai infliacijos su
duotoms, redaktorius “DP klausimais” ir “Pasaulio įvy
kiu sukury” ir administratorius, V. Ratas-dailininkas • 
ir redaktorius meno klausimais ir A. Graziunas-redak- 
torius literatūros, kultūros klausimais ir “Lietuvoje” 
bei “Lietuviai pasauly.”
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Nugalėti čia suminėtoms ir dar nesuminetoms oficial- 
inems, techninėms ir finansinėms kliūtims reikėjo ne 
tik energingumo, bet ir tikro atkaklumo. Vis dėlto lie
tuviai tremtiniai nenuleido ranku ir savo reikalams su
kūrė, turint galvoj ju sąlygas, net imponuojančia savo 
spauda.

Darbo Pradžia
Žinoma, pradžioje nebuvo jokios vilties išleisti spaus

dinta laikrašti, todėl buvo pradėta leisti bent tokie, 
kokie buvo įmanoma—spausdinti rotatoriumi, sapiro- 
grafu, rasomaja mašinėlė ar net ranka rašyti. Tur but, 
pirmasis toks laikraštis—biuletenis buvo išleistas prie 
vieninteles to metu dar lietuviu tremtiniu Vokietijoje 
organizacijos “Lietuviu Sąjungos Vokietijoje” centro, 
isikurusio Wuerzburge. Tai buvo 1945 m. liepos 19 d. 
išleistas “Lietuviu Žinynas,” spausdintas rotatorium ir 
redaguojamas J. Butėno ir J. Griskos. Jo tikslas buvo 
teikti visas reikalingas informacijas ir padėti susiorien
tuoti nepaprastu sąlygų visiškai dezorientuotai trem
tiniu masei. Tuo pačiu metu beveik visose stovyklose 
buvo pradėti leisti informaciniai biuleteniai ir net 
platesnio masto laikraštėliai. Dažniausiai tai buvo vadi
nami sieniniais laikraščiais, nes del popieriaus ir kitu 
priemonių stokos dažnai tebuvo galima pagaminti po 
kelius egzempliorius tokio laikraščio, o dažnai ir tik 
vienui viena efizemplioriu. Bet tai tebuvo kukli pradžia. 
Neužilgo pasirodė ne tik žymiai geresniu ir dažnai jau 
nebe vienai stovyklai skiriamu rotatoriniu laikraščiu, 
bet ir spausdintu. Ilganiui įvairaus pobūdžio tremtin
iu leidiniu skaičius labai išaugo. Lietuviu Tremtiniu 
Bibliografijos įstaigos duomenimis 1946 m. Vokietijoje 
tremtiniai lietuviai leido 197 periodinius leidinius, is 
kuriu 37 spausdintus spaustuvėj, 89 rotatorium, 34 rašy
tus mašinėlė ir 2 net ranka rašytus. 35 spaudos technika 
nepazymeta.

Stovykliniai Leidiniai
Reika pastebėti, kad didele dalis čia pažymėtu lei

diniu, ypatingai ne spaustuvėj spausdintu, buvo skiri
ami paskiru stovyklų ar vietos organizaciniu sambūriu 
reikalams. Ju buvo ir tebera tiek daug, kad ir suminėti 
visus negalima. Platesnes reikšmes jie neturėjo, bet vis 
dėlto tremtiniu gyvenime vaidino ir tebevaidina žymu 
vaidmenį. Bendrieji stovyklų informaciniai biuleteniai, 
paprastai leidžiami kasdien, bent is dalies atstoja trūk
stamus lietuviškus dienrascius. Platesnio turinio lai
kraštėliai įgalina viešai svarstyti kulturinius vietos bei 
visuomeninius reikalus, iškelti aikštėn pasireiškiančias 
blogybes ir su jomis kovoti. Daug leidžiamu mokslei
viu ir ju organizaci ju—ateitininku, skautu—vietos kuo

pų laikraštėliu padeda lavintis musu jaunuomenei ir 
ugdo naujus plunksnos darbininkus.

Stovykliniu laikraštėliu reikšme ypatingai buvo di
dele, kol nebuvo platesnei visuomenei skiriamu laikra
ščiu, bet jos visai nemuštojo jie ir ligi sios dienos.

Plačiai Visuomenei Skiriami Laikraščiai
Salia siauros paskirties stovykliniu laikraštėliu, kaip 

minėta, tuojau buvo pradėta leisti ir platesnes paskir
ties pradžioj rotatoriniu, o vėliau ir spaustuvėj spaus
dintu laikraščiu. Is žymesniu rotatoriniu laikraščiu, sal
ia “Lietuviu Žinyno,” paminėtina Doerverdeno “Auš
ros Belaukiant,” Hanau “Lietuviu Žinios,” “Wiesba- 
deno Lietuviu Balsas,” Haffrugo “Kelyje Tėvynėn,” 
Kempteno “Alguvos Baras” ir kt. Nors greit atsiradus 
aispaustuvej spausdintiems laikraščiams, šie rotatorini
ai laikraščiai nespėjo suvaidinti didesnio vaidmens, bet 
ir jie buvo sviesus pragiedrulys niūrioj tremtiniu pad
angėj, o kai kurie is ju buvo ir visai rimto turinio ir 
davė nemaža vertingu straipsniu.
Pirmasis po karo spaustuvėj išleistas leituviu tremtiniu 
Vokietijoj laikraštis buvo 1945 m. rugpiucio 16 d. Has- 
sendorfe pasirodęs “Lietuvis.” Po jo tuojau eme rody
tis ir kiti. Ligi šiol vakaru sąjungininku okupacinėse 
zonose buvo išleisti šie spaustuvėj spausdinti laikrašči
ai, skirti platesnei visuomenei: 1) “Lietuvis,” savaitin
is, Hassendorf e (vėliau Doerverdene), 1945. VIII. 16, 
red. K. Kemezio ir S. Narkeliunaites; 2) “Musu Kelias,” 
savaitinis, Dillingene, 1945. IX. 1 d., red. D. Peniko, 3) 
“Aidai,” nereguliariai, Muenchene, 1945. IX. 1, red. Dr.
V. Bieliausko, (vėliau persiorganiz, i mėnesini kultur. 
zurnala), 4) “Žiburiai,” savaitinis, Augsburge, 1945. 
X. 5, red. J. Viteno, 5) “Musu Viltis,” savaitinis, Pui
doj, 1945. XII.24, red. A. Sidlausko-Vilainio, 6) “Tė
viškės Garsas,” savaitinis, pradžioj kaip bendro visu 
stovyklos tautybių laikraščio dalis, Schweinfurte, 1945.
VI. 14, red. Mr. Bavarsko ir S. Urbono, 7) “Mintis,” tris 
kartus i savaite, kurio laiku dienraštis, Memmingene, 
1946. II. 16, red. J. Vasaicio, 8) “Laisves Varpas,” dvis
avaitinis, Luebecke, 1945. XI. 23, red. F. Kirsos, 9) 
“Apžvalga,” tris kartus i savaite, Nuertingene, 1946.
VII. 15, red. A. Valantino ir K. Oskinio, 10) “Tremtin
iu Žinios,” savaitinis, Wiesbadene, 1946. IX. 15, red. H. 
Blazo, 11) “Lietuviu Žodis,” savaitinis, Detmolde, 
1946. X. 12, red. J. Kardelio ir Pr. Naujokaičio. Be čia 
suminėtu dar buvo spaustuvėj išleistu laikraščiu ir 
daugiau, bet jie buvo daugiausia vietinio pobūdžio ir 
platesnes reikšmes neturėjo.

/Pabaiga kitame numeryje/
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KODĖL MES NEGRĮŽTAME?
A. Mikulenas

Vokiečiu okupacijos metu dažnai Lietuvos miestu 
ir kaimu gyventojus suresdavo gaudymai jaunesniu 
vyru ir mergaičių darbams i Vokietija. Kaip kokie nu
sikaltėliai, sugaudyti gatvėse, ant kelių, išeidami is 
kino teatru ar kokiu pasilinksminimo vietų, pagaliau 
net bažnyčių šventoriuose, sugrusti uždarus vagonus, 
saugomi ginkluotu sargybiniu, jie buvo gabenami i 
Vokietijos pramones centru darbininku lagerius. Kas 
galėjo, spruko is tu lageriu, ir dažnai pešti, slapčiomis, 
lyg naktiniai valkatos, simtus kilometru slinko atgal i 
savo krasta, pas tėvus ir brolius, prie savojo darbo. 
Kai kuriems is ju pasisekdavo pabėgti, o kiti, sugauti, 
turėjo grizti atgal ar net sukliudavo i baisiuosius kon
centracijos lagerius, kuriose dažnai išvadavimo jau 
nebesulauke.

Tuo pat metu siauba sukeldavo gaudymai visuo
menes veikėju, vadovavusiu pasipriešinimui nacistinei 
okupacijai, gabenimas ju i koncentracijos lagerius bai
siesiems kankinimams ir išniekinimui. Tai buvo įvair
aus luomo ir įvairaus amžiaus žmones—profesoriai— 
mokslininkai, nemokyti darbininkai ir ūkininkai, buvo 
aukštieji valstybes pareigūnai ir ištaigu sargai, žurnal
istai, kunigai, studentai, seneliai ir jaunuoliai. Kas iš
liko gyvas iki išvadavimo ir ko nepakirto lageriuose 
gautose ligos, ir jie tebegyvena tremtyje, DP stovylose.

Mateme ir dar kitokiu vaizdu. 1944 m. rudeni, vok
iškiesiems okupantams is Lietuvos bėgant ir grįžtant 
bolševikams, siaubo apimtu žmonių mases trauke Vo
kietijos pasieniu, vis dar vildamiesi, kad karas pasi
baigs, kad Vokietija kapituliuos, i savo krasta svetimų
jų neleis, kad tada ir Lietuvos likimas bus isprestas pa
gal tiese ir teisingumą. Bet vokiečiu frontas nesustojo. 
Pasienio gyventojai ir ten subėgusieji gavo isakyma 
trauktis is karo veiksmu zonos. Mases lietuviu raudo
dami ir aimanuodami trauke per siena i nežinoma ate
iti ir, kas galėjo, verzesi i vakarines Vokietijos sritis, 
nes tik ten galėjo laukti vakavieciu sąjungininku išvada
vimo. Laukti jau nebuvo kada. Ju aimanos ir raudos 
jau maisesi su granatu kaukimu, orą raižančiu, lėktuvu 
užimu ir ju ginklu kalenimu. Dažnas buvo palikes 
viską, visa savo turtą bet daugelis nesesi didžiausia 
brangenybe—teviskes smilčių sauja, kuria vėliau taip 
daug kart laistė savo graudžiomis ašaromis.

Taip prisirinko lietuviu Vokietijoje mases. Kiek ju 
buvo dabar rusu valdomoje zonoje ir kas su jais atsiti
ko, niekas gerai nežino. Žino apie tai tik patys rusai ir 
gal but sąjungininku slaptųjų tarnybų žinybos. Bet jos 
dar neprabyla. Dar nėra atėjės laikas. Vakarinėse zo
nose gyvenantieji is retu pabėgėliu žino tik, kad jie 
buvo surinkti ir kaz kur išgabenti i rytus. Tuo tarpu 
vakarinėse sąjungininku zonose tokiu tremtiniu ir pa
bėgėliu yra apie 80.000. Yra įvairiausiu visuomenes 
sluoksniu žmonių—rašytojo, žurnalistu, profesorių, mo
kytoju, inžinierių, agronomu, buvusiu valstybes tur- 
nautoju nuo ministerio iki sargo, kariu nuo generolo 
iki eilinio, ūkininku, darbininku, yra pabėgusiu senel
iu, jaunuoliu ir vaiku, seimu ir pavieniu asmenų, sui
rutes metu nuo seimu atsiskyrusiu ir apie juos nieko ne
žinančiu. Tai vis tie, kurie pries keletą metu uždaru
ose vagonuose atvežti i Vokietieja darbams, kurie išėjo 
is koncentracijos lageriu, kurie 1944 m. raudodami 
paliko savo krasta su jos smilčių sauja prie krutinės.

Jei jus, laisvo demokratiško krašto žmones, nežino
tumėte nieko apie tas priežastis, kurios jiems neleidžia 
grizti namo, i savo teviskes, prie savo artimųjų, ar jus 
n be aiškinimu nepajustute tos didžiules situ besikan
kinančiu masių tragedijos? Kur girdėta pasauly, kad 
karo iškankinta tremtiniu n\ase negrįžtu i savaji krasta 
liktu vilkti sunkia benamiu elgetos dalia? Ir JAV trem
tinius smeiziancios propagandos yra minima, kad is 
Vokietijos po karo ja buvę gražinti i savo teviskes net 
7 milijonai. Tačiau užmirštama pastebėti, kad tai buvo 
prancūzai, belgai, olandai, norvegai, italai ir kt. vakar
iečiai. Is ju negriztanciu neatsirado. Visi negriztantieji 
yra nariai tu tautu, kuriu krasti yra rusu tiesiogineje 
valdomi ir is Maskvos prižiūrimi. Negrįžta lietuviai, 
valdžioje arba ju pastatytu komunistiniu vyriausybių 
latviai, estai, daugumas lenku, ukrainiečiai, jugoslavai 
ir 1.1. Šitas faktas taip pat daug sako.

Ir kaip jie gris, jei pazista bolsevikiu santvarka ir ju 
terorą. Kaip gris lietuvis, jei jis žino, kad savojo klasto 
jis vis tiek nematys arba tik labai trumpai tematys, o 
greit atsidurs baisiose katorginėse Sibiro darbo stovy
klose, kur dažno gimines ar net seimos nariai jau 1941 
m. atsidūrė. Esą, reika darbo ranku karo sugriautam 
kraštui atstatyti. Bet tremtiniai juk žino, kad lietuvišk
os darbo rankos atsiduria Sibiro taigose, o i Lietuva 
gabenami rusai. Kviečiami gristi kultūros darbuotojai, 
bet jie žino, kad lietuviai rašytojai yra tremiami, pro
fesoriai is universitetu salinami arba taip pat tremiami, 
o ju vieton sodinami nemokšos rusai, gerai nusimana 
tik bolsevistiniame katekizme. Pažino juos Lietuva jau 
ir 1940-1941 m.

Bolševikine propaganda skelbia, kad tik karo nusi
kaltėliai teisingai biją bausmes, o visi kiti gali grizti. 
Bet tremtiniai jau žino, kad ju santvarkoje pasidarys 
karo nusikaltėliu kievienas kaip 1941 m. pasidarė “li
audies priešu” kiekvienas, kuri, koki uolumą rodąs 
komunistėlis įtraukė i sarasus. Juk teismo ten nėra, 
kaltinamasis pagaliau sužino sprendimą tik ištrėmimo 
ar susaudymo diena, nematęs teisėjo, tik iškankintas 
tardytoju. Esą, fašistai negrįžta ir kitus sulaiką. Bet ar 
gali būti primetamas fašizmas, pav., seniesiems demo
kratiniu partijų lyderiams, kad is social-demokratams? 
O gal ir jie suvedžioti naivuoliai? Kas sulaikytu nuo 
grįžimo savo gyvenimą jau bebaigianti ūkininką, jei 
jo neimtu siaubas vos prisiminus anas baisiąsias pirmo
sios okupacijos dienas ir naktis? Reikia pamatyti kan
čias tu žmonių, kurie likimo atskirti nuo savo vaiku, 
žmonų ar vyru, bet jie negrįžta, nes žino, kad grize ir 
patys žus ir pagreitins savo mylimųjų pražūti. Kas ten 
griztanciuju laukia, tremtiniai pagaliau isitikino ir is 
veiklos sovietiniu agentu, važinėjančiu po stovyklas ra
ginti grizti. Beveik kiekvienas ju atsilankymas pasibai
gia grasinimais, reikalavimais pasakyti kalbančiojo 
pavarde, reikalavimais, suimti. Tik, aciu Dievui, ju 
palydovai amerikiečiai karininkai sauvaliauti neleid
žia. Daug ka sako tremtiniams ir aimanos tu rusu, kur
ie pagal susitarimus amerikiečiu buvo išduoti. Vežami 
i “tėviškė” daugelis tokiu bevelijo nusižudyti, negu 
patekti ten. O ar galima abejoti, kad jie pažino ta san
tvarka, kurioje buvo išaugę ar net pesene.

Kaip dešimtis tukstanciu latviu ir estu, šimtai tūk
stančiu lenku ir kitu tautybių, taip ir lietuviai trem
tiniai i pavergta ir teroro sukaustyta savo tėvynė negris. 
Jie geriau sunyks tremties varguose, kur vis dėlto gali 
nors be baimes išsimiegoti nakti. Žino, kad neateis joks 
nakties svečias ir neišveš kankinimams.
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LIEI'UVIU TREMTINIU VOKIETIJOJE ŠVIETIMAS
A. Graziunas" ‘

CULTURAL ENLIGHTENMENT
Lithuanian DP educational institutions are for the 

most part of the primary and secondary types. Most of 
the DP camps have kindergartens, numbering totally 
about 70, and in which are enrolledmore than 2,000 
children. Teachers number about 110.

The primary schools number more than 110 and are 
staffed by 360 or more teachers. These schools have a 
combined enrollment of 4,500.

The gymnasiums and pre-gymnasiums serve the needs 
of some 3,000 students, and their faculties exceed 600. 
Gymnasiums: 20. Pre-gymnasiums: 17.

As for institutions of higher learning, the Lithuanian 
DP’s have but one, being the Baltic University in Ham
burg, where there are some Latvians and Estonians also. 
Mainly, Lithuanian DP’s attend German universities. 
There are approximately 2,00 such students.

In the field of professional Drama, the most proficient 
and widely known troupe of Lithuanian DP s is the 
one in Augsburg. They call themselves the “Lithuanian 
Drama Theatre in Exile.” This troupe has an extensive 
repertoire and performs to packed houses.

Organizuota kulturini darba lietuviai tremtiniai Vo
kietijoje pradėjo tuojau, kai tik Vakaru Sąjungininkai 
juos išlaisvino is vokiškosios priespaudos, kuria jiems 
teko kentėti naciu viešpatavimo laikais. 1945 m. vas
ara, kada susikūrė visos didesnes tremtiniu kolonijos 
ir stovyklos, yra ir pradžia visokiariopo lietuviu trem
tiniu kultūrinio darbo. Taigi visa, ko ligi šiol Vokieti
joje lietuviai tremtiniai kultūrinėje srityje pasiekė, 
yra palyginamai trumpo laikotarpio—vos dvejų metu— 
darbo rezultatas. Vis dėlto ir per ta trumpa laika įvair
iose srityse lietuviai tremtiniai yra daug pasiekė.

Pirmoji sritis, i kuria nuo pat pradžios su visa enę^ 
gija lietuviai tremtiniai kibo, buvo švietimo sritis. To 
darbo imtis paskatino gyvas reikalas. Tremtiniu tarpe 
buvo ne tik daugybe darželio ir pradžios mokyklos 
amžiaus vaiku, bet ir tūkstančiai i vairiu klasių gim
nazijų bei kitu mokyklų moksleiviu bei ankstųjų moky
klų studentu. Reikėjo rūpintis, kad šio jaunimo moky
mosi laikotarpio metai nedingtu veltui. Ne mažiau ak

tualus buvo ir suaugusiu tiek bendrojo, tiek ir special- 
inio lavinimo reikalas. Is pat pradžių, mat, buvo su
prasta, kokios dideles svarbos turės ateity, vėl atstatant 
nepriklausoma Lietuva, kiekvienas lietuvis inteligen
tas profesionalas arba ir šiaip kvalifikuotas kurios nors 
srities darbuotojas. Tai parode pavyzdys, koki vaid
menį po pirmojo pasaulinio karo suvaidino ano meto 
tremties mokyklos Rusijoje išugdyta lietuviškoji švie
suomene, kuri ir buvo toji atstatomos nepriklausomos 
Lietuvos atrama. Dabar atstatant. Lietuvos nepriklaus
oma gyvenimą, tu inteligentiniu jegu reikes ne maži
au, turint galvoj, kiek sugriautas Lietuvos gyvenimas 
ir kad likusi tevyneje patriotine inteligentija yra masi
škai išžudyta. Tad ir reikėjo imtis visomis jėgomis tas 
inteligentinęs pajėgas bei šiaip specialistu kadrus ru
ošti. Antra vertus, reikėjo pasirūpinti, kad tremtiniai 
butu galinti tremties metu savo darbu ginti savaja eg
zistencija. O šiam tikslui reikėjo didele dali tremtiniu— 
negalinčiu tremtyje pritaikinti savo ankstyvesnių spec
ialybių ir nekvalifikuoto darbo darbininkus—mokyti 
tiek; bendrumu dalyku, tiek ypatingai nauju verslu ir 
specialybių,...............  ............. .

Visa šiam .reikalui tremtiniai ikure visa eile bendro
jo lavinimo bei.specialiniu mokyklų ir ivariausiu kursu.

Bendrojo lavinimo tremtiniu mokyklas sudaro vaiku 
darželiai, pradžios mokyklos, progimnazijos bei įvairus 
bendrojo pobūdžio kursai.

Vaikų darzel ai,. skirti priešmokyklinio amžiaus vai
kams auklėti, buvo įsteigti beveik visose didesnėse lie
tuviu stovyklose. Is viso ju veikia daugiau kaip 70 ir. 
juose apie , 110 auklėtoju auklėja daugiau kaip 2000 
vaikučiu. Vaiku darželiuose paaugę ir pralavinti, vai
kai pereina i pradžios mokyklas.

Pradžios mokykla yra dvieju laipsniu: pirmasis laip
snis—pirmieji ketveri metai, o antrieji ketveri metai— 
antrasis laipsnis. Antrasis laipsnis steigiamas ten, kur 
neveikia gimnazijos ir nėra, specialines mokyklos. Jo 
programa lygi gimnazijos 4 klasių programai. Baigė
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pradžios mokyklos pirmaji laipsni, mokiniai priimami 
oe egzaminu i gimnazijos I klase. Baigė antraji prad
žios mokykkios laipsni, po patikrinamųjų egzaminu pri
imami i V gimnazijos klase.

Pradžios mokyklų veikia daugiau kaip 110 su apie 
360 mokytoju ir apie 4500 mokiniu. Mokslas einamas 
pagal atitinkamas Nepriklausomos Lietuvos mokyklų 
programas: pirmojo laipsnio pradžios mokyklas pagal 
Lietuvos pradžios mokyklų 1-4 skyrių programas, o 
antrojo laipsnio—pagal 1-4 klases Lietuvos gimnazijų 
programas.

Progimnazijos ir gimnazijos tremtiniu stovyklose pra
dėtos steigti taip pat jau 1945 m. vasara. Vakaru Są
jungininku okupacinėse Vokietijos zonose isisteige 17 
progrimnaziju ir apie 20 gimnazijų, kuriu beveik visos 
tebeveikia. Jas lanko daugiau kaip 3000 mokiniu ir jose 
moko apie 600 mokytoju. .

Lietuviu tremtiniu gimnazijos yra astuoneriu mok
slo metu ir visos vieno tipo—su sustiprintu svetimu 
kalbu dėstymu. Svetimosios kalbos dėstomos visose 
klasėse. Anglu ir amerikiečiu zonose pirmoji svetmoji 
kalba yra anglu, o prancūzu zonoj—prancūzu kalba.

Tremtiniu gimnazijos, kaip ir pradžios mokyklos, 
laikosi Nepriklausomos Lietuvos mokslo programų, 
kiek pritaikintu tremties sąlygoms.

Per dvejus mokslo metus lietuviu tremtiniu gimnazi
jas baigė apie 600 abiturientu, kuriu didele dalis studi
juoja įvairiose aukštosiose mokyklose.

Gaila tik, kad išblaškytai po visa Vokietija gyven
dami, ne visi lietuviai jaunuoliai galėjo i atitinkamas 
mokyklas įstoti. Apie 1000 jaunuoliu negalėjo moky
klų lankyti, nes gyveno vietovėse, kur tu mokyklų ne
buvo.

Bendrojo lavinimo kursai, kuriu buvo suorganizuota 
daugomoje stovyklų, buvo gana įvairus. Daigiausia 
buvo suorganizuota kalbu,ypačiai anglu kalbos, kursu. 
Anglu ir amerikie ciu zonose tokie kursai veikia beveik 
kiekvienoje stovykloje, ir daugelis ju lankytoju jau gana 
gerokai tos kalbos pramoko. Bet buvo kursu ir kitu 
kalbu—prancūzu, ispanu ir kt.—žiūrint, kas kurios kal
bos krašte numato praleisti tremties dienas. Salia kal
bu kursu buvo ivairiose stovyklose suorganizuoti liau
dies universitetai ar šiaip bendrojo lavinimo kursai su
augusiems sviesti, kuriuose paskaitomis ir kitais budais 
dirbamas gana platus švietimo darbas.

Specialius mokslas tremtiniu stovyklose išplėstas 
beveik tiek pat, kiek ir bendrojo lavinimo. Specialini- 
am mokslui eiti tremtiniai yra suorganizavę eile speci- 
aliniu mokyklų ir labai daug ilgesniu arba trumpe
sniu kursu.

Specialines mokyklos yra žemesniosios ir ankstesnio
sios. I zemesniasias priimami mokiniai, baigė pirmaji 
pradžios mokyklos laipsni, o i aiikstesniasias—antraji 
pradžios mokyklos laipsni arba 4 gimnazijos klases. 
Kai kurios specialines mokyklos, del jose mokomos 
specialybes ypatumu, turi specialius cenzo nuostatus— 
reikalauja 6 klasių, (pav. gailest. seserų mokykla) arba 
net gimnazijos baigimo. Is tokiu tremtiniu sukurtu 
specialiniu mokylu paminėtina:

I. Žemes ūkio srity: žemes ūkio mokyklos Uchteje, 
Kemptene ir mišku techniku mokykla Hanau.

II. Technikos ir amatu: aukstesn. technikos moky
klos Nuertingene (perkelta i Schwaeb. Gmu- 
end) ir Augsburge, 2 amatu mokyklos anglu 
zonoje ir amatu mokykla Hanau.

111. Prekybos: aukstesniosios prekybos mokyklos 
Grevene ir Augsburge (1946 m.)

IV. Juru mokykla Flensburge.
V. Medicinos—sanitarijos: gailest. seserų mokykla 

Schwaeb. Gmuend.

VI. Dailės: dailės studijos dail. V. Rato Augsburge, 
dail. C. Januso Wuerzburge, dail. J. Kaminsko 
Hanau ir dail. V. Stancikaites-Abraitienes Gross 
Hesepe, o Freiburge Taikomosios Dailės Insti
tutas, vadov. dail. V. K. Jonyno.

VII. Dramos: dramos studijos Kassely, Detmolde, 
Ravensburge.

VIII. Baleto studijos: Kassely, Augsburge—Seligen- 
stadte, Seeberge, Erlangene ir Memingene.

IX. Muzikos mokykla Scheinfelde, vad. muz. Br. 
Budriuno.

Čia suminėta dauguma įvairaus tipo specialiniu mo
kyklų, kurios ligi šiol buvo įkurtos. Dauguma ju ir te
beveikia. Tik kai kurios del ypatingu sąlygų turėjo dar
bą nutraukti. Stovyklas kilnojant, isskirstant arba išvy
kus kitur mokomojo personalo nariams ar net mokini
ams, ne visuomet įmanoma mokyklas išlaikyti. Bet tai 
dar ne visuomet mokslą sutrukdo—mokytojai ir mokin
iai dažnai tęsia darba esamose mokyklose tu vietų, kur 
jie persikelia.

Specialinio lavinimo kursai yra dvieju tipu. Vieni is 
ju ruošia maždaug toms pačioms arba to paties lygio 
inteligentinems specialybėms, kaip ir atitinkamos spec
ialines mokyklos. Nuo tu mokyklų jie tesiskiria tuo, 
kad neturi nuolatinumo pobūdžio. Toks pav., skirtumas 
yra tarp gail. seserų kursu ir ju mokyklos. Kito tipo 
kursai savo lankytojus moko grynai techniniu special
ybių, ruošdami tu specialybių meisterius, amatininkus 
ar šiaip kvalifikuotus darbininkus.

Inteligentinems profesijoms ruosanciu kursu tarpe 
paminėtini ligi šiol jau buvę pradžios mokyklų moky
toju kursai Flensburge, vaiku darželiu auklėtoju kur
sai Detmolde, gailestingu seserų kursai Augsburge, 
Wuerzburge, Muldorfe ir kt., dainavimo kursai Det
molde is ne vienoj stovykloj surengti mašinraščio, buhal 
teri oš, kooperaci os ir net stenografijos kursai, mosi
antieji savo lankytojus biuru ir komerciniu ištaigu 
darbui.

Techniškoms specialybėms ir amatams beveik visose 
stovyklose buvo labai įvairiu kursu. Tarp dažniau reng
tu kursu paminėtini šoferiu, automechaniku, elektro
monteriu, radiomechaniku, vandentiekio ir kanalizaci
jos instaliatoriu, statybininku, dažytoju, medžio, meta
lo ir odos apdirbimo, fotografijos, kirpimo—siuvimo, 
rankdarbiu mezgimo, modisčių, kurpiu, knygrišybos, 
braižytoju ir kt.

LECTURING AT THE BALTIC UNIVERSITY IN PINNEBERG, GERMANY
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Žemes ūkio sritis taip pat nebuvo pamiršta. Buvo 
surengta žemdirbystes, sodininkystes, daržininkystes, 
bitimnkystes, kontrolasistentu ir kt. sios rusies kursai.

Nors ir per trumpa laika, specialines mokyklos ir 
kursai atliko ne mezesnes vertes darba, kaip ir ben
drojo lavinimo mokyklos.Užteks čia paminėti, kad dvie
jose amatu mokyklose mokėsi daugiau aip 200 mokin
iu, mišku techniku mokykla lanke apie 40 asmenų, juru 
mokykla išleido jau 25 naujus jurininkus. Salia nemažo 
skaičiaus jau anksčiau baigusiu įvairiose vietose kur
sus, paskutiniu laiku gailest. seserų mokykla išleido I 
savo laida, kuria baigė 34 mokines. Mokytoju kursus 
pernai baigė 14 asmenų. Prekybos mokykla Augsburge 
11 asmenų.

įvairiuose techniniuose kursuose jau ne tik šimtai, 
bet ir tūkstančiai tremtiniu įsigijo įvairias specialybes 
arba šiaip išmoko kvalifikuoto darbo.

Tai turi dideles reikšmes ne tik ateičiai, kai tremtiniai 
gales grizti i tėvynė ir ten pritaikyti savo žinias, bet ir 
šiandien. Daugelis technišku specialybių atstovu gavo 
darbo okupacines kariuomenes darbo vietese, o kiti net 
ir savarankiškai verčiasi. Gailestingųjų seserų kursus 
baigusios beveik visos dirba ligoninėse. Pagaliau musu 
baleto studijos Kassely absolventai net yra pakviesti 
i Kasselio valstybini teatra solo šokėjais. Tai rodo, kad 
tremtiniu specializacija, išskiriant gal negausius atsiti
kimus, nėra koks žaislas, bet tikrai rimtas ir praktines 
vertes darbas.

Aukstaji mokslą tremtiniai studentai eina daugiau
sia vokiečiu universitetuose, o taip pat nemaža dalis 
studijavo UNRRA universitete Muenchene ir Baltijos 
universitete Hamburge. Baltijos universitetas yra did
žiąją dalimi pačiu baltu-lietuviu, latviu ir estu-su kur
ta aukštojo mokslo ištaiga, nors ir su britu bei amerik
iečiu pritarimu bei parama. Lietuviai čia yra inese taip 
pat nemaža dali, kad si mokslo ištaiga galėtu veikti ir 
būti naudinga.

Is grynai lietuviu sukurtu aukštojo mokslo ištaigu 
reikia paminėti prof. St. Kolupailos Kemptene suor
ganizuotus hidrometrijos ir hidrologijos kursus ir ten 
pat veikianti aukstuju technikos kursu statybos skyrių.

Aukstaji mokslą Vokietijoje šiuo laiku eina apie 2000 
lietuviu studentu, kuriu nemaža dalis jau baigia studi
jas, o dalis jau ir baigė, įsigydami aukštojo mokslo di
plomus arba net mokslo laipsnius.

......

TYPEWRITING AND SHORTHAND CLASS IN AUSBACH, GERMANY

Reika pastebėti, kad visas sis darbas ir pasiekti re
zultatai juo daugiau nusipelno įvertinami, kad visa tai 
buvo atlikta labai sunkiomis sąlygomis.

Darba pirmiausia labai sunkino vargingas medžia
gines gyvenimo sąlygos. Maistas stovyklose buvo ne
pakankamas, o kai kur ir visai menkas. Tai ypatingai 
skaudžiai paliete auganti jaunimą, sudarydamas pavo
ju jos normaliam fiziniam issivystymui ir augimui. 
Patikrinant moksleiviu sveikata buvo rasta kai kuriose 
stovyklose moksleiviu, kuriems trūksta nuo 5 ligi 16 
kg ligi normalaus svorio. Suprantama, kad taip mintan
čiam jaunuoliui ir mokytis yra labai sunku. Be to. stovy
klose gyventojai gyvena labai ankstai. Ir moksleiviai 
ir mokytojai gyvena perpildytuose butuose, kas sunkina 
darba. Apdaras ne vienam taip pat sudarė dideliu rū
pesčiu. Mokyklų patalpos dažnai irgi šiam reikalui 
tinkamos. Yra gimnazijų, kurios jau dvejus metus dirba 
buvusiu vokišku kareiviniu rūsiuose, kur per mažučius 
langelius net pakankamai sviesos ir oro neįeina. Kitur 
vėl tenka dirbti kiaurais stogais lentiniuose barakuose 
ir panašiose patalpose. Labai trūksta ir mokyklinio in
ventoriaus bei kitu mokykliniu priemonių—suolu, lentų, 
žemėlapiu, rasomosiou medžiagos, vadovėliu, labora
torijų ir kabinetu. Visas tas dideles kliūtis galima buvo 
nugalėti tik įtemptomis pastongomis. Mokyklos pačios 
is visokio laužo, kurio tiek daug sugriautoje Vokietijo
je,gaminosi sau visokias būtiniausias reikmenis, moky
tojai gamino trūkstamų vadovėliu vietoj kursu kon
spektus ir taip darbas buvo varomas pirmyn. Speciali- 
nems mokykloms, kuriu darbas suristas dar dagiau su 
dirbtuvėmis, kabinetais ir laboratorijomis, darbas dar 
buvo sunkesnis, nes pokario Vokietijoj net paprasčiaus
iu irankiu negalima buvo gauti nupirkti, nekalbant 
apie sudėtingesnius aparatus ir įrankius.

Ne visuomet buvo susilaukta reikamos darbui para
mos ir is tremtinius globojusios UNRRA bei kitu ad
ministracijos pareigunu. Ne visuomet norėta mokslei
vius ir mokytojus net pripažinti dirbančiais ir atleisti 
nuo kitu stovyklos darbu bei skirti jiems visa tai, kas 
dirbantiesiems yra stovyklose skiriama, arba buvo rei
kalaujama mokytojus apkrauti mokyklose neįmanomu 
darbo valandų kiekiu ligi 44 valandų per savaite. Pa
galiau stovyklos dažnai buvo kilnojamos, del ko ne 
karta gražiai pradėtas darbas iširdavo, stovyklai iškel
iant arba isskirstant, ir naujoje vietoje reikėjo viską 
pradėti is naujo. Jei visose siose sąlygose buvo ištverta 
ir darbas toliau varomas, tai tik is vienos puses moky
toju ir moksleiviu pasišventimo dėka, o is antros puses 
ir labai daugelio tremtinius globojančiu ištaigu parei
gunu tikrai nuoširdaus noro jiems padėti. Jie dažnai 
pasalindavo susidariusius sunkumus ne tik del bendrai 
sunkios tremtiniu padėties, bet ir kliūtis, kurias kar
tais sudarydavo vienas kitas priešingai tremtiniams 
nusiteikęs administracijos pareigūnas. Ypatinga gi 
padėka šiuo atžvilgiu tenka lietuviams amerikiečiams, 
kurie, savo aukomis tremtinius labai žymiai parem
dami, daug padėjo ir tremtiniams moksleiviams bei 
mokytojams ir pačiai mokyklai.

Šiandien tremties mokykla jau yra žymiai apsitvar
kiusi, išleista jau siek tiek vadovėliu ir kitos būtinai 
reikamos literatūros, mokomasis personalas isitraukesi 
darba, prie sąlygų jau kiek imanoma prisitaikinta, todėl 
ji savo darba dirba vis su didesniu sėkmingumu ir ji 
gales dirbti, kol tremtiniams teks dabartinėse sąlygose 
gyventi, nors paramos ji labai ir labai reikalinga.
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LITHUANIA UNDER THE CLOAK 
OF RED DEMOCRACY

Testimony of A. Pilypaitis
“On Tuesday, about eleven or twelve o’clock, we were 

summoned to the career’s office. There we were instructed 
not to leave. About six o’clock in the evening an officer 
took my name and sent me to the sentry office. I went 
with another man named Heiman. Almost immediately 
afterward the same officer appeared and told Heiman and 
me to climb into a truck with eight soldiers. We were 
driven to Rainiu Wood by way of Luokės Road. We 
took ten spades with us. We arrived at the Wood—about 
four miles from Teisiai—and found three partly excavated 
pits. A camouflaged tank stood nearby, and a pile of 
vehicles and motors lay about 30 meters from the pits. 
The officer, who came with us, had us deepen the three 
pits. We dug, Heiman and I, and the eight soldiers. 
When we finished the work we sprawled out and rested 
for two or three hours. Then we returned to Teisiai career 
on foot. While we were at the pits no prisoners from the 
Teisiai career were present. We did not know why we 
had to dig the pits. When I returned to the career, the 
prisoners were gone. Many vehicles stood on Republic 
Street, near the career.”

Testimony of J. Adomaitis
“I ran into the sentry office for my cap. There was no 

order in the room and prisoners’ clothes and foot gear 
littered the floor. Then I ran into the kitchen to get my 
valise. There was even greater disorder in the kitchen. 
All kinds of articles of clothing lay scattered about. From 
the kitchen I stepped into the street, where the Red Army 
was on the move. Almost all of my fellow employees were 
there, too. Two militiamen and two Russian officers joined 
us, and we were told to follow them. We quickly reached 
the outskirts of the town, going on Luokės Road and then 
turning on Tryškiu Boulevard. We had walked about 
two kilometers when the Russian officers stopped a passing 
truck and had us board it. The truck drove us to Tryškiu 
Wood. We climbed out. I noticed that Vaitkus’ pants and 
shoes were splattered with blood. Kabaila told me that 
Vaitkus and Heiman had been present at the execution 
of the political prisoners. Also, Vaitkus, on Tuesday eve
ning, tied the hands and mouths of political prisoners, in 
the sentry office.”

TESTIMONY OF J. TISKIENE
“On Tuesday morning, June 24, I noticed that the 

guards had been doubled. In our kamara we were com
manded, first in Lithuanian then in Russian, to close 
our windows and not look out. That day I saw o fthe 
employees only Vaitkus. In the evening of the same 
day, while preparing for work, I saw that most of the 
employees were sitting on the kitchen steps, guarded 
by Russian sentrys. Then I understood that the em
ployees were under arrest. About three or four o’clock 
in the afternoon, Vaitkus and the vicious Communist, 
Doctor Gutman, were searching the kamaras for poli
tical prisoners ad taking them to kamara number 7. 
After dinner, about ten or eleven o’clock, we were 
again cautioned against opening windows and looking 
out. Offenders were to be shot at. We followed the or
der. In a little while, at dawn, Vaitkus’ voice could be 
heard from the corridor: ‘Men, prepare your things!’ 
We thought that the political prisoners were being 
shipped to Russia. We could hear each man being 
called and then led downstairs from kamara number 7. 
Each prisoner took about five minutes descending the 
stairs, so that the whole procedure lasted several hours.

The prisoners scramed, ‘Jesus! Mary! Where are you
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taking us!’ In the yard below, however, there was 
complete silence. We understood that the prisoners 
were being loaded aboard trucks and driven away 
only by the occasional roar of a filled truck as it 
pulled out. Not one of us dared look out the window.

“When all of the condemned were taken away from 
number 7, forty-three other inmates remained. The 
women amongst them cried. As soon as the crying sub
sided, I got up and peeked out the window. Two rows 
of Russian soldiers stood in the yard; near the gate 
stood a truck covered with branches of fir, a tarp hang
ing in the back. One prisoner was standing near the 
soldiers. His mouth was tied. Then I saw him mount 
a bench which stood close to the truck and duck in
side, under the branches, everal minutes later a second 
prisoner did the same. During that time there was no 
noise in the yard. Seeing a soldier pointing his Ifrie at 
my window, I quickly closed it and retired.”

TESTIMONY OF MRS. M. RADEVICIENE
“We first saw Russion sentinels in Teisia icarcer on 

June 23 and 24. Between the hours of ten and eleven 
in the morning, Vaitkus and Doctor Gutman, came up 
to the second floor to kamara number 5. They talked 
between themselves in Russian. From number 5 they 
took nine prisoners, three of them gymnasium students, 
to number 7. All were political prisoners. At the same 
time they brought other prisoners from the lower floor, 
probably from number 2, and put them in numbers 7, 
9, and 11. It took about an hour’s time. The prisoners 
made no noise. In the yard below, Russian sentries pre
vented us from looking out the window.

“It was already dark, about eleven o’clock at night, 
when Vaitkus began to muster the prisoners. The first 
one called was Korzas, who asked whether or not it 
was necessary to take along his food and clothing. 
Vaitkus told him to take all his personal belongings. 
Two or so minutes later Antanavičius, I think, was 
called; others were called and made to hurry, for it 
was explained that time was short. Vaitkus said, ‘Hur
ry, there is only a minute’s time.’ ~

“Vehicles roared below in the street’ as the prisoners 
were being led away. And from the floor below there 
were sounds of crying and groaning. We escaped when 
one of the men broke our kamara door down. We found ' 
the career empty and not a Russian guard anywhere.”

/To b? continued/
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LIETUVOS RAUDONASIS KRYŽIUS TREMTYJE
THE LITHUANIAN RED CROSS

The Lithuanian Red Cross in Germany had a difficult 
beginning, but it is now functioning better, thanks to the 
welfare organizations of the United States, especially the 
ones headed by Lithuanian-Americans. The Lithuanian 
Red Cross is helping the Lithuanian DFs financially, 
medically, and economically. However, such a task re
quires the support of Lithuanian-Americans here in the 
United States. There is an urgency for food, clothing 
and medical supplies.

Karo audru, visokiausiu pasaulio nelaimiu stumiami, 
gelbėdami savo gyvybes nuo žiaurios ir nepermaldauja
mos mirties, kenasdesimt tukstanciu lietuviu Vokieti
joje ir Austrijoje pasitiko liūdna ir skurdžia tremties 
dalia. Nors pasibaigus karo veiksmams tuojau vakaru 
demokratiškieji aliantai per UNRRA—os organizacija 
keliems milijonams benamiu ir vokiečiu naciu išvar
gintu tremtiniu istiese rūpestinga ir duosnia ranka, ta
čiau, laikui bėgant, tremtiniu materialinis skurdas di
dėjo ir vis daugiau atsirado žmonių, reikalingu ypatin
gos globos ir materialines paramos.

Gyvenimas ankstose, nehigieniškose patalpose, nuo
latinis maisto blogėjimas, jo neivairumas, ligoniniu sto
ka ir kitos blogos gyvenimo sąlygos pastebimai sil
pnino tremtiniu mases fizini atsparuma. Tuo pačiu lai
ku dalis tautiečiu del įvairiu priežasčių visai nekaltai 
buvo išskirti is UNRRA—bs globos ir pateke i sugri
auta vokiečiu ūki be nedraugingai vokiečiu malonei, 
šaukte saukėsi greitos ir realios paramos. Grize is karo 
belaisviu stovyklų lietuviai negalėjo tuo jau patekti i 
stovyklas, taip pat reikalavo paramos.

Kadangi siemš gyvybiniams kasdienybes klausi
mams spręsti ir sutvarkyti nebuvo vilties sulaukti pag
albos is kitur, tai radosi gyvas reikalas organizuoti savi
tarpine pagalba ir šalpa šiam darbui vadovauti ir vyk
dyti buvo atgaivintas rusu ir okupacijos sunaikintas ir 
1 ikviduotas Lietuvos Raudonasis Kryžius. 1945 m. lie
pos 1d. buvo sudaryta L. R. K. Vyriausia Valdyba.

L. R. K. savo darba tremtyje remia ir ji vykdo vado- 
vaudamsis Lietuvoje priimtu L. R. Kryžiaus įstatymu, 
vidaus tvarkos statutu ir tęsdamas laisvoje tevyneje 
susidariusias salpos darbo tradicijas.

L. R. Kryžius savo veikla tremtyje pradėjo neturė
damas jokio materialinio pagrindo. Visi Vokietijos 
tremtiniai buvo paraginti savo aukomis sudaryti bet 
koki pagrindą salpos darbui. Ir, reikia pabrėžti, kad, 
nežiūrint labai blogos tremtiniu materialines būkles, 
greitu laiku pavyko surinkti nemaža pinigu suma ir 
tuo paremti didžiausioj bėdoj atsiduriusius tremtinius.

Tremtiniu vargas didėjo tokiais skubiais šuoliais, kad 
ir gausios tremtiniu aukos nebegalejo patenkinti net 
mažiausios dalies salpos reikalaujančiu. O svarbiausia, 
bendruomene pradėjo jausti maisto produktu rubu ir 
ypatingai vaistu trukumą. Siu produktu Vokietijoje uz 
jokius pinigus nebuvo įmanoma įsigyti. Tuo budu L. R. 
Kryžiaus tremtyje veikla teko išpiešti žymiai plačiau, 
apimant daugeli kitu saliu, kur tik yra lietuviu. Su 
džiaugsmu reikia pabrėžti, kad L. R. Kryžiaus darba 
labai realiai ir širdingai parėmė Siaurės Amerikos Lie
tuviai.

Duosnios Amerikos lietuviu širdies, jautriai ir gausiai 
perėmusios savo brolius tautiečius nelaimes valandoje, 
tremtiniai ilgai neužmirš ir visada jaus gilaus dekingi- 
mo jausma.

L. R. Krvzius pirmiausiai uzmezge rysius su visomis 
Amerikos lietuviu organizacijomis, o svarbiausia, su 
BALF-u, kuris organizuodamas piniginius vajus ir 

rubu bei kitu gerybių rinkliavas sudarė tvirta pagrindą 
L. R. Kryžiaus darbui.

L. R. Kryžius salpos darba vykdo^s/dpdamas trem
tinius pinigais, rubais maistu ir vaistais.

Daugiausia pinigines paramos yra reikalingas mok
slus einantis jaunimas. Lietuviu tremtiniu bendruome
ne visosedidesniose stovy lose yra šuo ganizavusi savo 
gimnazijas, mokyklas, vaiku darželius, o lietuviai stu
dentai, nenorėdami leisti veltui laiko ir norėdami iš
naudoti susidariusias sąlygas pasinaudoti užsienio 
aukštosiomis mokyklomis, tęsia savo studijas. Šiuo me
tu veikia Vokietijoje5 du specialus tremtiniu universi
tetai ir, be to, daugelis studentu lanko vokiečiu univet- 
sitetus. Tiek visos sios mokyklos, tiek ju mokytojai ir 
profesoriai, o ypatingai mokslveiviai ir studentai, ne
turėdami jokios valdžios ištaigu globos, yra reikalingi 
dideles materialines paramos. Didžioji L. R. Kryžiaus 
piniginiu pašaipu dalis yra nukreipta moksleiviams ir 
studentams paremti; duodant jiems nuolatines pini
gines stipendijas. Šiuo metu visoje Vokietijoje ir Aus
trijoje L. R. Kryžius šelpia 1500 studentu. Čia dar tenka 
pridurti, kad visi šie studentai labai rimtai ir atsidėję 
tęsia savo studijas, ruošdamiesi įgytomis žiniomis būti 
naudingais Laisvos Lietuvos piliečiais ir savo jėgomis 
prisidėti prie karo sugriautos tėvynės atstatymo.

Lietuviai tremtiniai yra pateke i gana blogas gyven
imo sąlygas. Anksti butai ne visada aprūpinti būtiniau
sias higienos reikalavimai viėnpusiskas, nuolatos mažė
jantis maistas sudaro labai geras sąlygas plėstis ligoms, 
ypatingai mažamečiu tarpe. Todėl jaunimo nusilp
nėjimas, vaiku ligų didėjimas yra aiškiai pastebimas 
reiškinys tremties gyvenime, o vienintele kovos prie
mone su siUo reiškiniu yra maisto gerinimas. Jeigu 
UNRRA-os duodamas maistas yra vidutiniškai pakan
kamas suaugusiems žmonėms, tai vaikams jo trūksta 
ir ypatinga jo trūksta kūdikiams pieno produktu. L. R. 
Kryžius kreipėsi i BALF-a prašydamas paremti trem
tinius maistu. Buvo gauta nemaži kiekiai pieno ir kitu 
maisto produktu, kurie buvo išdalinti vaikams, ligo
niams ir fiziniai nusilpusiems. Paskutiniu laiku visa 
Europa, o yptingai Vokietija pergyvena milziniskus 
mč itii imo sunkumus ir si padėtis nuolat blogėja. Rei
kia laukti, kad ir tremtiniu maintinimas blogės. Todėl ir 
ateityje L. R. Kryžius kreipsis i višūs Amerikos lietu
vius ir BALF-a bei kitas organizacijas prašydamas su
aktyvinti maisto siuntas ir tuo budu prisidėti prie trem
tiniu sveikatingumo palaikymo.

Visoje Vokietijoje trūksta butiniąųsiu vaistu. L. R. 
Kryžius gavo siek tiek vaistu, kuriuos taip pat išdalino 
per ligonines ir per savo skyrius ligoniams.

Gyvenant istremime lietuviams yra labai aktualus 
pjrupinimo klausimas. Daugelis tremtiniu, paskubo
mis ar prievarta apleisdami savo namus,; nespėjo ir 
neturėjo galimybes pasiimti daugiau rūbu, o pasiimtie
ji jau spėjo nusidėvėti, todėl daugelis žmonių liko visai 
be jokiu rubu. BALF-as organizavo rubu rinkimą Ame
rikoje ir iki šiol yra pasiuntęs L. R. Kryžiui per 200 to. 
dėvėtu rubu ir siek tiek nauju medžiagų. Si parama bu
vo labai reikšminga tremtiniu masei ir šio męfu trem
tiniai yra pasetinai aprūpinti rubais. Dar ir’dabar labai 
trukstr vyriškos aprangos, nes daugiausia yra atsiun- 
ci ma moterišku ir vaikišku aprangos dalyku, o vyriš
ka aprcnga labiausiai nusidėvi ir jos pakeitimas yra 
b 'tinas. Todėl ateityje tenka kreiptis i visus Amerikos 
lietuvius, kad aukojant rubus, butu daugiau aukojama 
vyriškos aprangos.

Be tiesioginio salpos darbo dideli uždaviniai L. R. 
Kryžiui teko atlikti ir socialinėje srityje. Čia daug de-
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Padekite ’Kai. Lietuviui!’
Tuoj gražinkite atsiustu loterijos 

tikietu šakneles su $2.00. Laimėjimai: 
Radio, Laikrodis, Albumai, knygos. 
Del K.L. suvėlavimo loterija atideda
ma i lapkričio 30 d., 1947
L. R. Kryžiaus rūpesčiu karo belaisviai buvo pradėti 
dalimis paleisti. Pirmieji belaisvius paleido prancūzai, 
vėliau anglai ir pagaliou belaisvius paleido ir ameri
kiečiai. Karo belaisviai grizo is belaisviu stovyklų labai 
nuvargę ir iškankinti nes jiems teko išgyventi netik 
sunkia belaisvio dalia, bet taip pat ir vokiečiu nacional
ini terorą, nes jie buvo laikomi drauge su vokiečiais ir 
dažniausia ju priklausė vokiškai stovyklų administraci
jai. L. R. Kryžius teike siems musu tautiečiams pradine 
materialine parama ir taip pat daug dėjo pastangų 
juos visus įjungti i bendra tremtiniu gyvenimą ir patal
pinti juos i stovyklas.

Namaza tremtiniu yra astidure įvairiose ligoninėse. 
Didele dalis ju yra reikalinga ilgesnio ir pastovaus gy
dymo arba sanatorines priežiūros. Didžiausi siu ligon
iu skaičių sudaro džiovininkai. L. R. Kryžius turi juos 
visus suregistravęs ir kuo galėdamas jiems paded.. 
Ypatinga siu ligoniu globa, ju lankymą ir rūpesti, juos 
vykdo L. R. Kryžiaus Moterų Komitetas, kuris viekia 
prie vyr. Valdybos ir veik visu L. R. Kryžiaus skyrių.

Visam darbui vietos vydkti ir organizuoti L. R. 
Kryžius visose didesnėse stovyklose steigia savo sky
rius, o kur gyvena atskiri lietuviai, ten skiriami įgalio
tiniai. iuo metu Vokietijoje ir Austrijoje veikia apie 
80 L. R. Kryžiaus skyrių ir virs 20 vietos įgaliotiniu. 
Viso L. R. Kryžius turi 4170 nariu. Visu skyrių darba 
derina ir rysius su Vyr. Valdyba palaiko gen. įgaliotin
iai, kuriu 2 yra amerikiečiu ir po viena anglu zonai ir 
Austrijai. Visam L. R. Kryžiaus darbui šiuo metu vado
vauja ir rysius su užsieniais palaiko Vyr. Valdyba, kuria 
sudaro 8 nariai su pirmininku Dr. Domu Jasaičiu prie
šakyje. Pažymėtina, kad Dr. D. Jasaitis yra labai daug 
pasidarbavęs atgaivinant L. R. Kryzious darba trem
tyje ir šiuo metu nepaprasta energija ir pasišventimu 
šiam darbui vadovauja.

Sunku trumpu rašinėliu pilnai apibendrinti visa L. R. 
Kryžiaus darba ir jo veiklos sritis. L. R. Kryžiaus darbas 
yra isauges ir nuola tos auga, nes nuolatos auga ir 
benamiu tremtiniu vargas ir materialiniai nedatekliai, 
tačiau tikimės, kad ir toliau remiami viso pasualio lie
tuviu ir širdingai gelbėdami vieni kitiems bei rodvdami 
daug broliškumo ir krikscioniskos artimo meiles savo 
tarpe lietuviai laimingai pergyvens visas nelaimes ir 
bedas ir fiziniai nepaluze sugris i savo mylima tėvynė 
naudingam ir našiam darbui. O Lietuvos Raudonasis 
Kryzus organizuos pagalba ir parama jos reikalingiesi
ems ir tęs pasaulyje žinomas Raudonojo Kryžiaus kari- 
tatyvinio darbo tradicijas, iki jo centras bus perkeltas 
i Nepriklausomos Lietuvos sostine.

J. Dabreika.

WILLIAM MATUS
JEWELER

Fine Watch and Clock Repairing
Long Experience on All Makes of Watches

— All Work Guaranteed —
2935 East Anaheim St. Long Beach 4, Calif. 

Telephone 834-55

LIETUVIU KULTŪROS IR LABDAROS 
KLUBO VEIKIMAS

* Los Angeles Lietuviu Kultūros ir Labdaros Klubas, 
minėdamas dešimt metu sukaktuves, tikrai gali didžiu
otis iki šiol atliktais darbais. Jau pats klubo pavadini
mas nusako jo tikslą, kurio jis ir laikėsi—dirbo labdary
bei, nepraleides ne vieno kilnesnio tikslo nepastebejes 
ir neparemes savo gausiomis aukomis.

K. ir L. klubas šiuo metu turi apie 80 nariu gerame 
stovyje, tačiau reikia pastebėti, kad labai nedaug lanko 
susirinkimus, nedaugiau galima priskaityti kaip 30, 
kurie tikrai nuoširdžiai prirideda jei ne darbu tai auko
mis, o kiti vargiai istenga sumokėti nario mokesti, 
kuris tėra tik 10 et. per menesi Susirinkimai buna daro
mi kas menuo pas klubo narius. Dažnai nariai po sus
irinkimu padaro ir vaisęs, žinoma i tokius susirinki
mus atvyksta daugiau nariu ir svečiu.

Per pastaruosius penkis metus turėjome tokiu susir- 
inkmui, kad net nenorėdavome is jus skirstytis, bet 
pasitaikė ir asmeniškų nesusipratimu, kurie net paken
kė pačiam klubo veikimui. Tačiau, nežiūrint viso to, 
klubas yra atlikęs daug gražiu dalyku, pavyzdžiui nuo 
1943 m. sausio 1 d. iki siu metu spalio men 1 d. yra
paaukojęs siems reikalams:

1) Amerikos Raudonajam Kryžiui $ 145.00
2) Community War Chest $ 35.00
3) Lietuviu mokykloms per BALF $ 50.00
4) Bendram Amerikos Lietuviu Fondui $ 419.43
5) Pervežimui is Europos lietuviu našlaičiu $ 105.00
6) Amerikos Lietuviu Tarybai $ 55.00
7) Suvargusiems seneliams $ 39.00
8) Lietuviu Pasiuntiniui Londone $ 45.00
9) Lietuvai Vaduoti Sąjungai del knygų leidimo $ 55.00

10) Studijuojančiam kapitonui Labanauskui $ 120.00
11) Emigrantu Fondui per SLA $ 19.70

Viso $1088.13
Kadangi si klubo nariai daugumoje priklauso ir 

prie kitu panašiu organizacijų, kaip ALT, LVS, BALF 
ir pasizymeje stambesniais aukotojais, tad tuomi, kas 
nuveikta, reika būti pasitenkinusiais, o ateityje su lie
tuvišku nuoširdumu suglauskime eiles, kad musu klu
bo darbai kalbėtu patys uz save . . .

Tad mieli broliai ir seses, kurie dar nesate šio klubo 
nariais, padekite dirbti kulturini ir labdarybės darba.

Finansų sekretorius.
Petras Žilinskas,

ATSISAUKIMAS
Girdėdamas kad Jusu laikraštis pasiekia visus Amer

ikos kampus meldžiu patalpinti sekameiame “Kali
fornijos Lietuvyje” žinia apie įvykusia didele nelaime 
musu lietuviu parapijoj Kansas City.

Mes Kansas City, Kansas lietuviai įsigijome savo 
parapija 1913 metais. Vėliau pastatėme lietuviška mo
kykla ir pasikvieteme seseles musu vaikučius mokyti. 
Mums padėjo parapija sutverti kun. Jonaitis. Teko nuo 
pat isikurimo dienos daug sunkumu pakelti. Turėjom 
daug skolų. Paskutinis musu klebonas kun. F. Zekas 
išmokėjo visas skolas ir dar paliko banke $50.000 naujai 
bažnyčiai pastatyti.

Po kun. F. Zeko mirties del nežinomos priežasties 
Kansas City vyskupas Donnelly nutarė lietuviška baž
nyčia uždaryti ir liepia lietuviams įsijungti i slovaku 
parapija. As ir daugelis kitu esame lietuviai ir norime 
savo bažnyčia turėti ir Dieva garbinti savo prigimta 
kalba. Mes kreipiamės i visus Amerikos lietuvius kad 
jie mums padėtu atgauti savo lietuviška bažnyčia.

Bronius Strumilas
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Sv. Kazimiero Parapijos Kronika 
S Sv. Kazimiero Parapijos bazaras, vykęs spaliu 19 ir 
26 dienomis, baigėsi dideliu pasisekimu. Gauta gryno 
pelno 2004 doleriai. Visa si suma ir dar vienas tūkstantis 
is buvusiu siu metu parengimu pervesta i naujosios 
bažnyčios Statybos Fonda. Dabar fonde yra 11.000.00 
doleriu.

Bazaro metu veike loterija. Pirmąją premija-100 dol. 
laimėjo numeris 6553. Jis priklauso p. Kazimierui Lu
kšiui, 710 No. Van Ness Ave., Los Angeles, Californija.

Antrąją premija-75 dol. laimėjo numeris 12214, kuris 
priklauso Mary M. O’Maley, 2420-5th Avė., Los An
geles, Calif.

Treciąją premija-50 dol. atiteko numeriui 1499. Šio 
numerio savininkas yra Ray W. Hubner, 149 Bunker 
Hill Ave., Waterbury, Conn. Ketvirtoji ir paskutine 
atiteko numeriui 9759. Šia dovana, 25 dol., laimėjo p. 
Viktoria Gražiene, 2306 Hillcrest Dr., Los Angeles, 
California. Platesnis bazaro aprašymas tilps kitame 
K. L. numeryje.
® Ponai Slėniai, norėdami pagerbti savo mirusius tve- 
lius, irase juos i naujosios bažnyčios statybos fundator
ius, paaukuodami tam tikslui $200.00. Be to, naujosios 
fondan aukojo: p. P. Slėnis is Chicagos $20.00 ir K. N. 
$68.00. Visiem musu aukotojams tariame nuoširdžiau
sia aciu, skatindami ir kitus pasekti ju kilnu pavyzdi. 
Dabar fonde yra $8000.00.
# Fundatorių dosnumui atžymėti įvesta speciali kny
ga. Visi, kas tik kiek aukuos, vadinsis naujosios baž
nyčios fondo rėmėjai. Kas duos daugiau šimto doleriu, 
vadinsis-fundatoriais ir gaus specialius pažymėjimus. 
Aukavusieji tūkstanti doleriu užsipelnys garbes fonda- 
toriaus varda ir ju vardai bus įrašyti naujosios bažny
čios sienoje.
S Šie asmenys, tarpininkaujant parapijai, išdavė trem
tiniams affidavit of support: p. Dirgėla 5 asmenims, p. 
Esulun-2, p. Juozas Petrauskas-4, p. Strongiai-3, p. 
Dabrickas-1 ir Lojolos Universitetas-3.
® Rugsėjo 21 d. musu papapijos tretininkai turėjo 
savo švente. 8 asmenys padare profesija. Sventeje daly
vavo svečias Tev. Pranciškonas. Tretininkams vado
vauja didelis musu parapijos rėmėjas p. L. Fiedler.
@ Spalines pamaldos musu bažnyčioje yra kiekviena 
vakara 7:30 vai. Žmones uoliai renkasi. Meldziames, 
kad Dievas laimintu kova uz Lietuvos laisve, uz pasau
lio taika ir savus reikalus.
® Spaliu 4 d. p. Miskiai turėjo savo seimos mirusiųjų 
atminimo Misiąs. Daug žmonių susirinko pasimelsti. 
Po pamaldų parapijos svetainėje p. Miskiai visus daly
vius gardžiai pavaisino. Malonu, kad musu žmones ne
pamiršta gražiu lietuvišku papročiu.
® Spaliu 5 d. buvo mėnesinis moterų sajungieciu 
susirinkimas. Moterys nutarė visu kuo remti parapijos 
bazaro reikalus ir rūpintis ligoniais. Išrinktas ligoniu 
komitetas, kuris jau aplanke p. Valiene ir sergančia 
džiova p. Jakubeniene. Ligoniai tuo labai patenkinti.
(B Holy Name vyrai kas antras sekmadienis turi savo 
prmnklas ir susirinkimus su užkandžiais. Draugijon is- 
to’o Dr. J. Naujokaitis ir p. A. Skilius.
® Ponia Norkiene pries gimdymą labai sunkiai sirgo. 
Jau treciame menesyje gydytojai siūle daryti operacija, 
aborta, nes, esą, motinai reikes mirti. Norkiene, bū
dama giliai relinginga, atsisakė nuo gydytoju pasjiuly- 
mo, geriau rizikuodama savo gyvybe. Spaliu 7 d. ji pa
gimdė 7,6 svaru kūdiki ir pati liko sveika ir baigia gyti.

Ponios Norkienės didvyrišku elgesiu susidomėjo ir 
plati miesto visuomene.
S Ponai Morkai, seni musu parapijos rėmėjai, uzfun- 
dijo 99 dol. verties melyna-purpurini amota. Visi para
pijiečiai jiem uz tai labai dėkingi.
S Grudozio 28 d. North Star Auditorium bus para
pijos koncertas, kuri duos parapijos choras, vedamas 
varg. A. Šlapelio. Choras visu smarkumu prie koncerto 
jau rengiasi. Be to, bus vaikams eglute ir Kalėdų Sene
lis, kuris išdalys vaikams dovanas.

TĖVYNĖS MYLĖTOJU DRAUGIJOS susirinkimas 
ivyko spalio 5 d. Petro Žilinsko namuose. Nutarta kon
certą suruošti 1948 m. pradžioje. Tam išrinkta komisija 
‘ K. L.” korespondentu išrinkta Ona Luziene. Susirin
kimas nutarė korespondencijomis ir prenumeratomis 
remti “Kalifornijos Lietuvi.”

LIETUVIU KULTŪROS IR LABDAROS KLUBAS 
savo susirinkime, kuris ivyko spalio 13 d. pas Sareikius, 
apsvarstė savo koncerto reikalus. P. Nikunas savo kal
boje paaiškino apie muziejininku suvaziavima, kuris 
i vyks lapkričio viduryje Mexico City. Jis tame suvažia
vime atstovaus Lietuva. -

LIETUVIU PILIEČIU KLUBAS spalio 12 d. su
šaukė savo mėnesini susirinkimą pirm. K. Lukšio patal
pose. Sesi nauji nariai padavė prašymus įstoti is Pilie
čiu klubą. Po susirinkimo Irena Vidziuniene, namu sei
mininke, pavaisino narius uzkandzias ir gėrimais.

“KALIFORNIJOS LIETUVIO” koncerte, lapkričio 
(Nov.) 16 d., 1947, Patriotic Hall, 1816 Figueroa, tur
ėtu dalyvauti visi Los Angeles ir apylinkių lietuviai. 
Ruoškimės patys ir pakvieskime draugus bei gimines.

LIETUVIU TAUTIŠKAS PASALPINIS KLUBAS 
lapkričio 23 d. turės šokiu vakara Burke’s saleje, 5829/2 
S. Broadway. įžanga 60 centu. Pradžia 12 vai. vidur
dieni. Klubas kviečia visus dalyvauti siuose “Padėkos” 
šokiuose.

LILLIAN ANN TAMULINAS IR JOSEPH SAKO- 
WITCH VESTUVES.

Spalio 11 d., 1947, ivyko šaunios vestuves dviju Los 
Angeles jaunuoliu—Lillian Ann Tamulinas ir Joseph 
Sakowitz. Stasys ir Ona Tamulinas, tėvai jaunuosios, 
suruose priėmimo pietus. Sutuoktuviu ceremonijos 
ivyko S v. Rapolo kataliku bažnyčioje, prieimo pietus 
buvo Inglewoodo Moterų klubo patalpose.

(Ona Luzas) 
LINKĖJIMAI

Linkime geriausio pasisekimo jaunavedžiams Al
donai Zinis is Jamaica, Long Island ir Jack Wewer is 
San Diego, California.

Sveciuodamosi pas savo gimines Frank ir Nancy 
Speecher Los Angeles, Calif., Aldona sutiko savo gy
venimo drauga.

Jaunavede Mrs. J. Wewer sugrįžo laikinai i savo 
namus Long Island ir vėliaus mano su savo vyru apsig
yventi saulėtoj Kalifornijoj.
40 METU LOS ANGELES MIESTE

Jau turime Los Angeles mieste lietuviu, kurie čia gy
veno virs 40 metu. Nesenai redakcijos nariams teko sve
čiuotis pas ponia O. Brisgill, kuri sukaties proga pi
ruose puikus pietus. Brisgiliene yra labai darbšti veiks
ią Ii. tuviu organizacijose ir “Kai. Lietuvio“ garbes 
sksitytoja.

Taip pat “K. L.” redakcia aplanke Adolfas Mackun- 
rs, kuris i San Francisco, Kalifornija atvyko 1901 me- 
t is. Po keliu metu, atvykęs i Los Angeles, dirbo kaipo 
siuveirs ir 1903 m. su Po v. Shidlausku atidarė savo 
siuvykla. Mackunas yra narys SLA ir Laisves klubo, 
kuriame yra buvęs per 7 metus valdyboje (tuo metu tik 
tos dvi organizacijos ir tebuvo Los Angelyje.)
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DAINININKE LIUCIJA ZAIKIENE
Liucija Piliponyte Zaikiene yra gimusi Chicagoje, 

bet augo ir mokslus lanke Lietuvoje. 1941 m. birželio 
15 d., kai Rusijos kariuomene isiverze i Vilnių, ji baigė 
ten gimnazija. Uz keletos menesiu, kaip Amerikos pi
lietei, per dideles kliūtis pasisekė kartu su Amerikos 
konsulato personalu atvykti i Amerika.

r.iimiin dalvvavn r>p».ęfatvmA 'Z.vmaiiS

veikalo “Faraono.” Atvykusi Amerikon Liucija Zaikiene 
mokė Ateitininku draugoves šokėju grupe. 1943 m. si 
grupe gavo pirma prizą Chicago Sun Harwest Festi
valyje Soldiers Field, Chicago, Ill. Ateitininku šokėju 
grupe, vadovaujant L. Zaikienei, dalyvavo tautiniuose 
festivaliuose ir daugelyje ŪSO klubu bei lietuviu par
engimuose.

Dainavima L. Zaikiene pradėjo Chicagoje, vėliau 
baisa lavino Bostone, o dabar San Francisco mieste.

K. of L. MEETING, 10-26-47
On Sunday, October 26, 1947, at one of their regular 

meetings, The Knights of Lithuania were privileged to 
hear an eloquent address by Mr. Joseph Peters, former 
editor of the “Vytis” and locally a prominent lawyer. 
Mr. Peters exhorted the members to hold Lithuanian 
tradition in higher esteem and work towards estab
lishing a stronger organization in the West.

In the future, K. of L. meetings are to feature pro
minent men of every phase of life as guest speakers. It 
is hoped that this will cause many of our less active 
“members” to take an interest in the organization. 
_________________________________-RICK.

PAMATYKIME LIETUVIŠKAS FILMAS
Visi rezervuokime paskutini lapkričio sekmadieni 

del siu filmu. Rodymas ivyks Loyola High School au- 
ditorujoje, 1901 Venice Blvd., Los Angeles, Cal. 
Pradžia 4 vai. vakaro.

■ ■ “ ’ ■ I
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

Members of ULFRA (BALF) held their monthly 
meeting at the Bogins’ home on October 5th. The meet
ing was presided over by Skiman, and, as usual, Julia 
Liesis was the secretary. A report was given by Joe 
Urbonas on the financial situation of the Club. The 
concert gave about $40.00 profit. Half of it was desig
nated to keep in the treasury to cover the expenses of 
food parcels being sent to the DP’s and the other half 
to go to the DP Press Fund.

As they had promised, members donated their day’s 
wages for the benefit of Lithuanian refugees which 
will be sent to the ULFRA’s main office in New York. 
Mr. and Mrs. J. Yasaitis added another $5.00 to the 
$5.00 they had given at the last meeting. Mr. and Mrs. 
S. Skiman gave $10.00, Mrs. J. Shopes sent in $8.00 (at 
the previous meeting she gave $16.00 for individual 
food packages to be sent directly from our branch)— 
her total amounts to $24.00. Others donated their share 
earlier which already has been announced.

After the meeting Mrs. V. Bogin treated all present 
with a delightful dinner. During the meal members 
had a chance to relax and discuss matters on various 
subjects. The true hospitality of Mrs. V. Bogin, her 
son Peter is well known to members and friends and is 
appreciated.

PERSONALS
JULIA LIESIS has been accepted as a post-graduate 

student to the University of California. Sne majored in 
history and intends to keep that up, stressing more in
terest in archeology. Besides, she will take advanced 
courses of Slavic languages.

PETER BOGIN is visiting his brothers in Chicago 
and Detroit. We hope he won’t decide to remain in the 
midwestern states for we need good Liths in California 
more than anywhere else.

SIGMUND SKIMAN has been kept quite busy with 
special duties by his employing company—The Allis- 
Chalmers. During the State Fair in Sacramento, he was 
one of those in charge of the exhibition of Allis-Chal
mers products, and now, beginning November 14, he 
is being sent to a conference in Seattle, Washington.

MRS. ALBINA GLASNER-YASAITIS was visited 
by the stork around September 27th and he left her a 
baby boy. We congratulate the mother with the new 
citizen and wish them luck and happiness.

MRS. MARTHA ZAHN-KAZE also had a date with 
the stork. The result was—a baby boy of 8 lbs. 5 oz. 
born October 19th. Both mother and son are doing 
well. Congratulations!

MRS CECELIA GOOLDRUP gave birth to a baby 
girl on October 22nd. The baby weighed 8 lbs. 11/2 oz. 
she has been named Clara-Ann and has a little brother 
Freddie, who is already 20 months old. Heartiest con
gratulations to the happy little family and best wishes 
for health and success.

MISS ELIZABETH CHERNOWSKI has gone East 
for a visit; then she is coming back to California to get 
married, and plans to settle down in Los Angeles. She 
intends to be in L. A. in time for the “Kalifornijos Lie
tuvis” concert, given on November 16th, at the Patri
otic Hall, 1816 So. Figueroa Street.

THE S. F. FOLK DANCERS and a few members 
of ULRFA (BALF) are organizing a group excursion 
to L. A., and they are also getting ready for their ap
pearance at the “K. L.” concert. Those who would like 
to join the party, call BAyview 1-9988.

THE SKIRIŪSES have moved from Oakland to Los 
Angeles. Those who wish to contact them, please write 
to: 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, California.
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COME!
TO THE GREAT

CONCERT - DINNER - DANCE
GIVEN FOR THE BENEFIT OF

California Lithuanian Journal
• .. J ■■ ■ ■■" • . . . .

—KALIFORNIJOS LIETU VIS-
SUN. NO V. 169 5:30 P.M.

PATRIOTIC HALL
1816 S. FIGUEROA, LOS ANGELES, CALIF.

Prominent local and San Francisco singers, dancers & musicians 

will compose the programme

REMEMBER THE DATE!
BRING YOUR FRIENDS!

7'.., ;

• **• V

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