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Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 d. vienu balsu nu

tarė kreiptis: | Rusijos,Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo 

pareiškiau:
Lietuvos Taryba,Vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos 

pripažintaja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos 
nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais,skelbia atstatanti nepriklau

somą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių,kurie 

yra buvę su kitomis tautomis.
Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybė g pama

tus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti 
kiek galima graiciau sušauktas steigiamasis seimas,demokratiniu budn 

visų jos gyventojų išrinktas.
Lietuvos Taryba pranešdama apie tai ................ .....

vyri ausytei,prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.
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Vokietijoje menines dalies redaktoriui, uz paruos
ima naujo musu žurnalo antgalvio.

—"K.L." Bičiuliai.

PERTVARKYTA "K.L." REDAKCIJA 
IR ADMINISTRACIJA

1948 m. sausio 11d. ivykes "Kalifornijos Lietu
vio" Bičiuliu susirinkimas pertarke "K.L." redak
cija. Tas pertvarkymas buvo reikalingas sparčiu 
tempu augant "K.L." skaitytoju skaičiui ir tobuli
nant turini. "K.L." lietuviška dali redaguos A. F. 
Skirius, o angliška dali-advokatas Jos. C. Peters 
(Petraitis). Administracijos pareigas sutiko eiti pon
ia Brone Starkiene.

"Kalifornijos Lietuvio" Biciliu valdybon išrinkta 
pirm. Kun. J. Kučinskas, vice-pirm. A. Regis ir sek.- 
izd. B. Starkiene. Žurnalo leidėju nuo siu metu pas- 
irasys "K.L." Bičiuliai.

DIDŽIULIS VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMAS 
Amerikos Lietuviu Tarybos Los Angeles skyrius 

vasario 15 diena, sekmadieni, rengia.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 30 METU 

(1918-1948) SUKAKTIES MINĖJIMĄ šitokia 
tvarka.
1) . 11 vai. St. Vibiana's Cathedral, Second and 
Main Str., iškilmingos pontifikalines Sv. Misios, 
kurias laikys J. E. Vyskupas T. Manning, D.D. Pam
okslo sakys J. M. Loyolos Universiteto Rektorius 
Edvardas J. Whelan, S.J. Gieduos Lietuviu parapi 
jos choras.
2) . 12 vai., tuoj po pamaldų, Patriotic Hall, 1816 
S. Figueroa, iškilmingi pietus (kaina $1.25).
3) . 2val. P.M. toje pačioj saleje ivyks iškilmin
gas Nepriklausomybes Šventes minėjimo aktas, dal
yvaujant aukštiems svečiams, kurie pasakys progai 
pritaikintas kalbas. Menine dali išpildys garsios 
dainininkes Mrs. Bartush-Swaggart ir Mrs. Janu- 
saukskas ir Lietuviu parapijos choras. įėjimas tik 
50 centu.

Kiekvieno garbingo lietuvio pareiga yra minėjime 
dalyvauti ir savo auka paremti Lietuvos laisvinimo 
darba. Tad dalyvaukime patys ir atsiveskime savo 
draugus bei pazistamus.

—ALT Los Angeles Skyrius.

DRAUGIJŲ KORESPONDENTU DĖMESIUI
Susirinkimu aprašymai ir pranešimai apie paren

gimus turi būti prisiunčiami kas menesi iki 15 dienos. 
Kiekvienas klubas raginamas išsirinkti nuolatini kores
pondentą. Visos tikrai lietuviškos patriotines, religines 
ir pasalpines draugijos bei klubai kviečiami rašyti. Jei 
kuris klubas ignoruos, tai vėliau pilami šmeižtai ir 
kaltinimai “viensaliskumu” “Kalifornijos Lietuviui” 
nelips.
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VASARIO 16-JI IR MES
Visos tautos brangina savo laisve. Lietuviu tauta lai

mėjo sau laisve per kančias ir pasisventima. Uz ka lie
tuviu tauta kenčia niekas nežino, jokios kaltes ji neturi, 
jokiu svetimu žemiu ji neuzgrobe ir niekam karu negra
sino. Visi lietuviai Vasario 16-ja diena brangina ir šven
čia su iškilmingumu. Kas nemoka branginti laisves, 
tas nevertas jos. Musu tauta yra dirbtinai suskaldyta i 
dvi dali, bet dvasioje yra vieninga ir niekad taip nesi
jautė stipri, kaip dabar. Visu mintys ir darbai turi būti 
nukreipti, kad atstatytu laisva, nepriklausoma ir demo
kratiška Lietuva, o tokia tėvynė visi norime matyti ir i 
ja sugrįžti. Šios idėjos visus mus jungia ir jau pusiau 
diktatūrinio režimo niekada negalime prileisti, nes 
mažai valstybei tas perdaug brangiai kamavo.

Musu tautos istorija labai plati ir garbinga, tai mes 
pelnytai galime didžiuotis, bet taip pat ir pasimokyti, 
kad be demokratijos diktatūros pančiai bus nuolat 
žvanginami. Šiandien visi nuoširdžiai pasižadėkime, 
kad bendrom jėgom atstatysime Lietuva didele ir gar
binga, kur asmens laisve ir tautos gerove bus aukščiau 
statomi uz politinius užsimojimus, bet teisėtai išrinkta 
vyriausybe bus visada gerbiama ir visos tautos palai
koma. Primesta valdžia ir mažumos imperatyvas bus 
paniekinti, kaip kad ir iki šiol kad buvo. Visos tautos 
šiandien siekia laisvos demokratijos, tad tikėkime, jog 
ir mes susilauksime, bet bukime pasiruošė ja sutikti ir 
mokėkime ja branginti. Minkstesnio galvojimo žmones 
nuolat prikaišioja demokratinei santvarkai, bet tai ker
tama saka, ant kurios mes sedime. Mes jau pasimo
kėme ir, atrodo, neleisime jau tyčiotis is tu idėjų, kas 
žmones daro laimingesniais ir stipresniais del savo 
tėvynės. Konkurencija tarp partijų buvo ir bus, tai 
kvaila kova, kas nori ta panaikinti, bet tai turi būti 
naudingas nuomonių pasikeitimas ir garbingas lenk
tyniavimas, kaip daugiau tautai pasitarnauti. Visi kiti 
tautai leidžiami nuodai turi būti jau dabar panaikinti 
ar ju veikimas paralizuotas. Šiandien musu tauta kenčia 
nuo tu nuodu, kurie skiepijami prievartos budu mari
nant tauta, tai didžiausias pasityčiojimas is demokra
tines santvarkos!

Mes esame, kaip minėjau, suskaldyti, bet visame 
žemes rutulyje yra lietuviu ir visi geros valios tautiečiai 
brangina šia diena ir širdyje jungia savo mint s su kitur 
gyvenančiais o ypač tėvynėj kenčiančiais, kuriems at
imtos net prigimtosios teises garantijos, o kad 
s vesti šia diena-neleidzia ir pagalvoti. Galima kuna 
pančiais sukaustyti, bet dvasios niekas nepajege su
kaustyti. Mes žinom, kad ne vien iškilmes nulemia 
tautos laisve, bet nuolatine aktinga dvasine resistencija, 
kuri išauga i tikra kova, kada duodamas tautai ženklas. 
Kas ta ženklą duos, turime pasitikėti, o vieninga kova 
duos daug laimėjimu. Kas norojo apgauti tautos laisva 
apsisprendimą, tas šiandien jau pasmerktas mirti. Ne 
gražus žodžiai ir tautos migdymas, atneš laimejima, 
bet kova, vien kova del kilniųjų idealu! Turime ir 
žmones, kuriems suteikta laikinoji teise pasaukti mus 
kovon, o čia jau dabar reikia ruoštis, nes dažnai buna 
ir netikėtinumu. Kai laukiame dideliu įvykiu, o tai dar 
labiau turime sustiprint gretas. Kovos broliai vėliau 
mokes įvertinti, kas atliko savo garbingas pareigas, ir 
kas tik kaišiojo stabdžius.

Išmokome vargti ir kentėti, tad galime pasitikėti, kad 
tokioje aplinkoje išauginome ir kilniu asmenvbiu, kur
ios jau šiandien visiems pasididziavima sukelia. Kiek
vienas pilietis tautai brangus, tad sis sąmoningas visu 
veikimas, nukreiptas planingam tautos atstatymui,

1918 m. Vasario 16.
Tai ne jura įaudrinta tolyje uzia,
ne varpai tai siūbuoja, ne bugnu, tai dužiai,
ne Kęstučio trimitai piliakalnus ardo,
nei sutvysko žaibai is pakilusio kardo,—

Tai minėtina diena garbingo vasario 
suskardeno lyg triubos sidabro ir vario, 
ir lyg žaibo sublizgo spanginamas piuvis: 
“Sužinoki, pasauli: jau laisvas lietuvis.”

Taip, lietuvis jau laisvas. Pajutęs tai karta, 
jis nūn žino: gyventi vien laisvėje verta, 
ir niekam ne uz ka neužleis jau tos laisves, 
nors išpiešti jai pragaras priešą pulkais ves.

Taip, lietuvis liks laisvas. I kova stos liutu.
nors jie jurom uztvintu, kalnais uzgriutu. 

Paskandinti, prislėgti, sutriuškinti gali 
ir užgrobti, pavergti, nuniokoti sali,—

Bet valia liks laisva. Degs dvasia kaip žibintas, 
ir garbe, ir dainom kaip gėlėm apipintas.
Ežerai tvyuliuos, padavimais ir girios,
kad lietuvis per amžius liks laisvas, nors mires.

Taip, numirt sugebės kaip senoliai lietuvis.
Bet nedziaukites, priešai. Jisai dar nezuves,— 
dar gyvens ir kovos, ir islaisvins Tėvynė, 
ir sugėdins belaukiančia laidoti minia.

M. Vaitkus

duos geriausiu rezultatu. Tauta prisikels is kančių ir 
pasityčiojimu ir pražydės, kaip baltosios gėlės, tokia 
nekalta ir graži, kaip naujagimio siela. Musu tautos 
mesianizmas yra begalo kilnus, kaip Dievas atsiuntė 
palaima izraelio tautai, taip ir mes galime tikėtis to, 
kai žemiškos jėgos pasidaro per silpnos nugalėti pik
tąjį siauba.

Kai niekšas kartuvėse kabos, kai triumfo ir par gales 
marša sugros, tada išsklaidyti lietuviai tėvynėn žygiuos 
pasveikinti broliu, pasveikinti austančio ryto! Garbe 
didvyriams zuvusiems uz tėvynės laisve.

Adv. Kazlauskas

DR. JONAS BASANAVIČIUS—FATHER OF 
LITHUANIA'S INDEPENDENCE
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1918 mt. Vasario men. 16 d. Lituvos Valstybes Tar

yba paskelbė LIETUVA - NEPRIKLAUSOMA VAL
STYBE.

Vasario 16-oji—labai svarbus reiškinys kovoje del 
Lietuvos savarankiškumo ir laisves. Norėdami tai ger
iau suprasti, turime bent trumpai peržvelgti Lietuvos 
istorija.

1385 mt. Jogaila sudaro Sąjungą su Lenkija ir, gal
ima sakyti, nuo to laiko prasideda Lietuvos kova del 
savarankiškumo Tiesa, Vytautas išlaikė Lietuva stip
ria ir galinga, bet su jo mirtimi prasideda Lietuvos 
smukimas. Vytautas nepaliko įpėdiniu ir todėl kilo kiv
irčai del Lietuvos sosto. Lenkai stengėsi paimti Lietuva 
savo globon, bet tam smarkiai priešinosi Lietuvos did
ikai. Švitrigaila buvo išrinktas Didžiuoju Lietuvos 
Kunigaikščiu be lenku ponu žinios ir sutikimo. Tiesa, 
Švitrigaila neilgai teissilaike D.L.K. vietoje, bet jo iš
rinkimas aiškiai parode svetimiesiems, kad lietuviai 
nenori ir nesutinka būti svetimųjų valdomi.

1440 mt., žuvus D.L.K. Zigimantui, Lietuvos didikai 
krašto valdovu pasikvietė Jogailos sunu Kazimiera. 
Lenkijos karaliui Vladislovui žuvus, 1444 mt. Kazimier
as užima Lenkijos sostą. Taigi pagaliau išsipildė lenku 
troškimai: Lietuva ir Lenkija buvo vieno valdovo val
domos.

Kazimierui valdant, Jonas Goštautas suredagavo 
Lietuvos Statutą. Buvo tai labai svarbus inasas Jtiytu 
Europos kultūrai, bet dar svarbesnis jis lietuviu kovos 
del savo teisiu ir savarankiškumo liudytojas.

(Norėdami apsaugoti Lietuva nuo svetimųjų uz- 
pludimo lietuviai i Statutą ideda dėsni: Nei vienas 
svetimsalis neturi teises turėti Lietuvoje dvaru, nei už
imti aukštesniu valstybiniu vietų.)

Mirus Kazimierui D.L.K. buvo pakviestas Kazimiero 
sūnūs Aleksandras. Aleksandras buvo paskutinysis 
atskiras Lietuvos valdovas. Jo broliui Lenkijos karaliui 
mirus, jis užima Lenkijos sostą ir nuo to laiko iki Re
spublikos žuvimo (1795 mt.) lietu va ir Lenkija vieno 
valdovo valdomos. Lietuvos didikai, tuomet vadovavę 
valstybes gyvenimui, stengiasi išlaikyti krašto savaran- 
kiskuma.

1569 mt. Liubline sudaryta Unija. Liet, didikai tam 
smarkiai priešinosi, bet smulkioji bajorija troško Uni
jos. Mat, juos viliojo Lenkijos bajoru “aukso laisve.”

XVI šimtmetyje didieji Lietuvos savarankiškumo 
gynėjai buvo Radvilos. Vakaru Europoj sklinda naujos 
religijos: Liuterio ir Kalvino mokslai. Radvilos grieb
iasi naujo ginklo—pakeisti Lietuvos religija (Liet, ir 
Lenkija buvo katalikiškos valstybes). Jie kviečia nau
jos tikybos skelbėjus,remia protestantu dvasininku 
vadovaujamas mokyklas, spausdina protestantiškas 
knygas. Ypatingu Kalvino mokslo rėmėju buvo Mykal- 
ojus Radvila Juodasis.

15’72 mt. mirė Zigimantas Augustas-paskutinysis Ge- 
diminaiciu dinastijos valdovas. Jis nepaliko įpėdiniu. 
Lenkai karaliumi išsirenka Prancūzijos karalaiti Hen
rika Valois. Lietuviai rinkimuose nedalyvavo. Naujai 
išrinktam karaliui jie pastate savo reikalavimus ir pa
grasė, kad jei karalius nesutiks su ju pageidavimais, 
jie nepfipazinsia jo D.L.K. Henrikas Valois daug žadė
jo, bet pažadu netesejo. Liet.-Lenk. valdovu jis išbuvo 
vos viena žiema. Mat, mirus jo broliui Prancūzijos kar
aliui, Jis grizo i Prancūzija ir uzeme Jos sostą.
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Po jo valdovu buvo išrinktas Septinpilio Kunigaik
štis Steponas Batora. Ji renkant, lietuviai ir vėl pastate 
savo reikalavimus. Steponas Batora mėgo Liet, ir sau
gojo jos teises. Jam mirus, i Liet.-Lenk. sostą buvo 
daug kanditu. Is ju stipriausi buvo: Zigimanto Augus
to sesers Kotrynos sūnūs Zigimantas Vaza ir Austrijos 
kunigaikštis Maksimilijonas. Pajutę, kad pergale kryp
sta i Zigimanto Vazos puse, lietuviai prisistato su savo 
reikalavimais. Be ko kito, jie reikalauja Lietuvos Sta
tuto IlI-ios laidos patvirtinimo. Zigimantas bijodamas 
kad lietuviai neparemtu jo priešininko patvirtina Sta
tutą. (Buvo tai kiek papildytas Jono Goštauto redaguo
tas statutas).

Zigimantas Vaza buvo Švedijos karalaitis, bet jo dede 
Karolis paglemžė jo sostą. Zigimantas pradeda karus 
del Švedijos sosto. Karai tęsęsi jo ir jo sunu viešpatav
imo laiku 1655 mt. didesnes švedu kariuomenes grupes 
isiverze i Lietuva. Tada didysis Lietuvos Hetmonas— 
Jonušas Radvilla nutraukia visus rysius su Lenkija ir 
1655 mt. rugpiucio men 17 d. (1655). Kėdainiuose pas
irašo Lietuvos ir Švedijos Unija. Ta sutartimi jis tikė
josi apsaugoti Liet, nuo švedu kariuomenes plėsimu 
ir svarbiausia isgelbeti is pražūtingos Unijos su Lenk. 
Švedai sutarties nesilaike, o 1656 mt. Nauju Metu 
diena Tikocino pily mirė Liet, teisiu gynėjas Jonušas 
Radvila. Liet, gi liko sąjungoj su Lenkija.

Paskutinis Vazų kilmes karalius—Jonas Kazimieras 
Vaza atsisakė nuo sosto. Valdovu buvo išrinktas lenku 
didžiūnas Mykolas Kaributas Visniavieckis. Jam vieš
pataujant didžiule turku kariuomene užpuolė Lenk, 
pietus. Lenkai prašo pagalbos, tuo pasinaudodami liet, 
reikalauja, kad kas trecias seimas butu saukiamas Lie
tuvoje. Tai ir vėl kovos del savarankiškumo pasireiš
kimo.

1772 mt. Rusija, Austrija ir Prūsija pirma karta ap
karpo Liet.-Lenk. žemes.

Pajutęs krašto nelaime tuometinis krašto valdovas— 
Stanislovas Augustas Poniatovskis bando daryti krašte 
reformų ir tuo budu gelbėti valstybe nuo pražūties. 
Sušaukiamas seimas, kuris be pertr aukos dirbo keturis 
metus. 1791 mt. gegužes 3 d. buvo paskelbta nauja 
konstitucija. Liet, ji buvo žalinga. Išlaikiusi savo sant
varka, teises, vyriausybe, kariuomene, atskiros kuni
gaikštijos varda, dabar Liet, turėjo tapti Lenk, dalimi. 
Liet. Nepriklausomybes salininkai tam priešinosi ir 
prisidėjo prie rusu organizuojamos Targovicos kon- 
fedaracijos. 1793 mt. Vilniuje buvo sudaryta Laisvos
ios Lietuvos Kunigaikštystes Konfederacija.

1793 mt. Rusija ir Prūsija antru kartu pasidalino Liet. 
—Lenk, zememis, o 1795 mt. Rusija, Austrija ir Prūsija 
galutinai panaikino Liet.-Lenk. valstybe. Lietuviai 
kartu su lenkais kovoje pries priespauda 1794, 1831 ir 
1833 mt. sukilimuose.

"PORTRAIT PAINTER"—BY VYT. KASIULIS



19 amz. vidury padėtis Liet, keičiasi. Tautos gyveni
mui ima vadovauti is valstiečiu tarpo kilę inteligentai. 
Jie užima didiku ir bajoru vieta, kurie pasipuošė sveti
momis plunksnomis svetimus dievus garbino. Nauju va
du vedama, mirčiai paskirta tauta ima kelti galva. 
"Ausros,” "Varpo,” "Tėvynės Sargo,” "Apžval
gos” ir kitu kaikrasciu išjudinta Liet, ruošiasi naujam 
gyvenimui.

1905 mt. revoliucija pajudino caristines Rusijos pam
atus. Pajutę tai, Lietuvos šviesuoliai susauke Vilniuje 
pasitarima, kuris buvo pavadintas Didžiuoju Vil
niaus Seimu. Jame dalyvavo 2000 atstovu. Jie reikalavo, 
kad Liet, butu suteikta Autonomija-Savyvalda. Caro 
valdžia sukilimą numalšino. Tačiau daug kur ji turėjo 
nusileisti. Taip Vilniaus Seimo reikalavimai nebuvo 
įvykdyti, bet buvo leista mokyklose dėstyti tikyba liet, 
kalba, steigti privačias mokyklas su liet, dėstomąją 
kalba, kurti švietimo ir kultūros organizacijas. Dabar 
jau Liet, ruošiasi laisvam ir nepriklausomam gyveni
mui.

1814 prasidėjo Did. Karas. Griūva didžiosios valsty
bes ir kyla naujos. *

Pagaliau ir Lietuvos laisves valanda ismuso.
1918 mt. VASARIO men. 16 d. VILNIUJE LIETU

VOS VALSTYBES TARYBA paskelbė pasauliui, kad 
LIETUVA—LAISVA ir NEPRIKLAUSOMA VAL
STYBE.

Tarybos pirmininku buvo Antanas Smetona (Pasku
tinysis Liet. Prezidentas) Nepriklausomybes akta tarp 
kitu pasiraso ir Lietuvos laisves pranašas Dr. Jonas 
Basanavičius.

Paskelbus Nepriklausomybe Liet, vargai ir kovos del 
laisves nepasibaigė: krašte siautė vokiečiu armijos liku
čiai, is rytu skverbėsi bolševikai, i Liet, laisve kėsinosi 
ir jos pietų kaimynai, buvę sąjungininkai - lenkai.

Narsus kariai apgynė teviskes laukus ir is karo griu
vėsiu kilo nauja tėvynė.

Per 22 laisvo ir nepriklausomo gyvenimo metus lie
tuviai irode, kad jie buvo subrendę valstybiniam gyven
imui.

Visoje valstybėje ivestas savas pinigas, litas, labai 
branginamas ir užsienyje. Padaryta žemes reforma: iš
dalyta dvarai. Kaimai isskirstyti vienkiemiais. (Prie 
pat demarkacijos linijos dar buvo like rėžiu). Sodybos 
pasipuošė naujais pastatais. Ūkininkui i pagalba jau 
daug kur atėjo masinos.

Lietuva-zemes ūkio kraštas ir todėl visa jos prekyba 

ir pramone buvo paremta žemes ukiu. Lietuvos grūd
us i užsieni eksportavo "Lietūkis.” Mėsos apdirbimu ir 
eksportu rūpinosi "Maistas.” Pieno dirbiniais - Pieno
centras.” Audiniu didžiausi fabrikai buvo: "Drobe”, 
"Kauno Audiniai” ir Plunges drobių fabrikas. Cukraus 
gaminimu rūpinosi "Lietuvos Cukrus” bendrove, (čia 
reikia pažymėti, kad Liet, cukraus fabrikai buvo vieni 
is moderniausiai įrengtu cukraus fabr. Europoj).

Odos pramonėj labiausiai įskilęs buvo Siaubu mies
tas, turėdamas net 3 odos fabrikus. Batu gamybos cen
tras irgi buvo Šiauliai. Ten buvo didžiausias avalynes 
fabrikas "Batas.”

Lietuva jau prasidėjusi įsigyti prekybos laivus, kad 
pati galėtu išvežioti savo prekes.

Visame krašte buvo praplėstas gelzkeliu susisie
kimas, tiesiami plentai ir vieškeliai.

Ypatingai dideli šuoli pirmyn Liet, buvo padariusi 
švietimo srity. Buvo gerai organizuotas pradžios mo
kyklų tinklas. Kiekviename didės niame mieste veike 
gimnazija. Mažesniuose miesteliuose veike progim
nazijos Visame krašte buvo daug amatu ir šiaip specia- 
liniu mokyklų.

Aukštosios mokyklos buvo: Kaune—Universitetas at
gavus Vilnių, dalis universiteto persikėle ten.) Dotnu
voje—Žemes Ūkio Akademija Klaipėdoj—Prekybos ir 
Pedagoginis Institutai, Kaune—Meno Mokykla, Kėd
ainiuose—Matininku mokykla, Kaune, Klaipėdoj—kon
servatorijos.

Mokyklų pastatai daugumoj buvo nauji, moderniai 
ivengti. Naujai statomos Medicinos Fakulteto Klinikos 
Kaune turėjo būti pavyzdžiu musu kaimynam, (to 
neirodem—uzejes karas planus suardė).

Lietuva turėdama vos 3 milijonus gyventoju turėjo 2 
operas: Kaune ir Klaipėdoj (vėliau Vilniuj). Pasku
tiniu laiku tearto grupes buvo veik visuose didesniuose 
miestuose.

Visas kraštas puosesi naujais, gražiais pastatais. An
glu pasiuntinys Lietuvai. Harrison sako, kad Kauno 
pastatai išdidžiai galėtu stovėti Europos didmiesčiuose. 
(Lithuania - Past and Present by Harrison).

Lietuva yra Europos kryžkelėj ir musu kaimynai nel
eidžia mums ramiai gyventi.

Šiemet 30-a karta minėsime 16-aja Vasario. Lietuvoj 
priešai seimininkauia. Tačiau jie negales pavergti lie
tuvio. Šimtmečiais kova uz lasve ir nepriklausomybe 
vedes, lietuvis tik laisvoj tėvynėj tenurims.

-J. L.
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Dipl. prek. V. Rocevicius
Geografine Lietuvos Padėtis ir jos istorine raida yra 

du labai svarbus faktoriai, kurie padėjo suformuoti 
ukiskaji Lietuvos veidą. Lietuva, būdama kryžkelėje 
tarp didžiųjų Vakaru ir Rytu valstybių, dažnai buvo 
karo arena kaimynėms vokiečiu, rusu bei lenku taut
oms. Vieni ju verzesi prie Baltijos juros neuzsalanciu 
uostu, kiti kitokiais imperialistiniais uzmaciais karu 
naikino Lietuvos ūki. Nespėdavo kraštas atsigriebti 
nuo prauzusiu karo audru, kai kiti karai vėl užklup
davo. Kai 1790 m. Lietuva neteko savo politines nepri
klausomybes ir tapo Rusu Imperijos vakaru užkampis, 
tada jos ekonominis gyvenimas visai apmirė. Caristine 
Rusija sąmoningai stengėsi lietuviu tauta ir kultūriš
kai ir ekonomiškai slopinti. Kai visur Rusijoj jau devy
nioliktojo amžiaus antroje puseje dygo fabrikai, augo 
įmones, ilgėjo geležinkeliu sakos, Lietuvos ūkis vos 
rode gyvybes ženklu. Rusai gerai suprato, kad pirma 
reikia tauta ekonomiškai nuslopinti, o tada tautinis ir 
dvasinis pajėgumas pats palus. Lietuviams nebuvo 
leista įsigyti didesniu nuosavybių, net kiek pelningesnių 
laisvųjų profesijų žmones negalėjo savajame krašte 
verstis praktika ir buvo siunčiami i Rusijos giluma.

Kilo pirmasis pasaulinis karas. Didžiųjų pasaulio 
valstybiu-J. A. V., Anglijos ir Prancuzijos-paleistieji 
laisvo apsisprendimo sūkiai, jiems įgyvendinti teikta 
parama ir Lietuvos savanoriu krauju atpirkta nepri
klausomybe išjudino Lietuvos ūki is mirties taško. Sun
kios buvo pirmosios nepriklausomo gyvenimo dienos. 
Vos pora metalu apdirbimo fabriku Kaune, odų apdir
bimo įmones Šiauliuose, keliolika didesniu malunu bei 
bravoru įvairiose Lietuvos vietose, vos keli šimtai kilo
metru geležinkeliu, neišbrendami keliai, išgriauti mies
tai, išdegintos sodybos - tai buvo visas palikimas prade
dant nepriklausomojo gyvenimo periodą. Bet visa tauta 
visomis jėgomis kibo i atstatymo darba. Griebta visos 
gyvenimo sakos, nepamiršta nei ekonominio gyvenimo. 
Besikuriančiai naujai valstybei buvo reikalinga lesu. 
Užtrauktos kelios užsienio ir vidaus paskolos, kuriu 
suma iki 1927 m. sudarė 8, 5 mil. litu. Sugrize is už
sienio turtingesnieji lietuviai steige įmones, pirko is 
svetimtaučiu ukius, organizavo bendroves. Ypatingai 
dideli vaidmenį čia suvaidino Amerikos lietuviai, kur
ie, atgavus nepriklausomybe, su kapitalais sugrįžo savo 
senojon tėvynėn arba, ir ten gyvendami, visokiausiais 
budais ja reme. Vien Lietuvos laisves paskolos s-ton 
gauta is Amerikos lietuviu 18, 5 mil. litu. 1922 m. įvesta 
savoji lito valiuta / vienas litas lygus 0,150-462 gr. gry
no aukso arba*,l Amerikos aukso doleriu /, kuri viena 
is nedaugelio valiutu Europoje per visas ekonomines 
krizes išliko pastovi ir nenuvertinta. Valiutos pastovu
mas ir tvirtumas laidavo musu pasitikėjimą užsienyje, 
sudarant prekybines sutartis bei atliekant įvairiausias 
prekybines tranzakcijas. Ekonominis Lietuvos gyven
imas išjudėjo is mirties taško.

Lietuva, būdama beveik išimtinai žemes ūkio / žemes 
ukiu vertėsi 79,4%, pramone 8,7%, prekyba ir susis
iekimu 3,3% ir kitomis profesijomis 8,6% , pirmutiniu 
uždaviniu pasistatė atstatyti ir tinkamai išplėtoti žemes 
ūki. Pravesta žemes reforma, kuri neracionaliai naudo
jamus dvarus išdalino prie žemes nn\irisusiems ūkin
inkams, sukuriant tuo budu 34.925 nauius ukius. Lie
tuva tapo vidutiniu ir smulkiu žemes ukiu kraštas, nes 
33% sudarė nuo 10-20 ha ūkiai, 27% nuo 5-10 ha ir 
19% nuo 20-50 ha. Pravesta melioracija, nusausinant 
416 tukstanciu ha ir investuojant i ta darba per 40 mil. 
litu Per kursus, paskaitas, per spauda, per įvairius 
punktus bei ratelius, per kooperacija ūkininkai buvo 

raginami ir mokomi geriau trėsti laukus, įvesti geres
nes sėjomainas, racionaliau išnaudoti kiekviena žemes 
pėda. Padarytos pastangos Lietuvos derliu labai pak
ele ir priartino prie vidutinio Europos derliaus, pav., 
vidutinis derlius per 1937/8 m. is vieno ha dvigubais 
centr sudarė: kviečiai 13,95; rugiai 11,9; miežiai 12,7; 
avižos 11,45; bulves 124,95; cukriniai runkeliai 201,00, 
linu pluoštas '3,4. Kai caristines Rusijos valdymo laiko
tarpy dažnai Lietuvos gyventojai neissiversdavo savo 
maisto produktais, tuo tarpu pirmojo nepriklausomojo 
gyvenimo dešimtmety susidarė dideli pertekliai, kur
iuos galėjo eksportuoti užsienin. Turint galvoje, kad 
kiekvienam gyventojui vidutiniškai per metus tekdavo 
717,46 kg javu ir 904 kg bulviu suvartojimas / 1937/8 
m. 615.350 dvigubu centneriu/. Išaugo ir gyvuliu, 
ypatingai raguočiu skaičius, kuri is 6O4.000 1920 m. 
pasiekė 1.304.000 1932 m. Pakelta pieno, sviesto, sūrio, 
kiaušiniu, gyvu kiaulu, bekono produkcija. Užsienin 
eksportuota:
* 1924 m. 1937 m.

sviesto 524 tonos 15.058 tonos
gyvu kiaulių 43.537 vienetai 137.674 vienetai
bekono 10.518 tonu

Prasidėjo gyva užsienio prekyba. Geresniam ir sklan- 
desniam grudu, mėsos, pieno produktu, linu eksportui 
buvo įsteigtos dideles, suvaidinusios Lietuvos ekon
ominiame gyvenime lemiama vaidmenį pusiau val
diškos, kooperatyvines, akciniu bendrovių formoje 
bendroves: LIETŪKIS, MAISTAS, PIENOCEN- 
TRas, LINAS, SODYBA. Ju uždavinys buvo surinkti 
is visos Lietuvos susidariusi perteklių, ji paruosti rin
kai, perdirbti ir pasiusti i užsieni.

Tam reikalui kooperatyvu sąjungą Lietūkis turėjo 
apie 20 savo skyrių, virs 100 kooperatyvu, 2 elevator
ius, 19 standartiniu grudu sandeliu. Lietūkio prekybos 
objektai buvo, is vienos puses, supirkti grudus, bulves 
bei sėklas, is kitos puses, aprūpinti ūkininkus varto
jimo prekėmis bei ūkio padargais ir mašinomis. Pas
kutiniais pries antraji pasaulini kara metais /1937-9/ 
Lietūkis buvo tiek issipletes, kad apėmė beveik visas 
svarbesniąsias prekybos sakas ir 19'37 m. padare per 
70 mil. apyvartos. Vienas didžiausiu Lietūkio nuo
pelnu Lietuvos ūkiniame gyvenime yra tai, kad par
uošė lietuviu prekybininku kadra, kuris išėjo i savar
ankiška prekybini gyvenimą.

Akc. B-ve MAISTAS buvo didžiausia ir tvirčiausia 
mėsos ir jos produktu gamybos bei eksporto imone. Ji 
tiesiog per savo supirkimo punktus supirkdavo is ūkin
inku gyvulius bei paukščius ir juos gyvus arba perdirb
tus/ kumpiai, bekonas, taukai, konservai / eksportuo
davo i Anglija, Prancūzija, J. A. V., Palestina, i Anglu 
bei Prancūzu kolonijas Afrikoje. Pav., 1939 m. pagal 
tarptautini žemes ūkio metrašti is Lietuvos buvo ek
sportuota: / dvigubais centneriais / 23.450 galvienos, 
600 saldytos, konservuotos avienos, 18.550 kiaulienos, 
103.350 bekono bei sūdytos kiaulienos. Visas mėsos ek
sportas ėjo išimtinai per Maista. Eksporto verte, pav., 
1936 m. buvo 43 mil. litu. Maistas turėjo penkis did
žiulius fabrikus Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Pan
evėžy ir Tauragėje, kuriose per diena galėdavo pas
kersti per 5.000 kiaulių.

Kooperatyviniu pieniniu sąjungą PIENOCENTRAS 
apėmė apie 200 veikiančiu kooperatyviniu pieniniu, 
prie kuriu buvo suorganizuota per 2000 grietinės nug
riebimo punktu. Per 1937 m. ūkininkai pristatė per 400 
mil. kg pieno, is kurio pagaminta per 16 mil. kg. svies
to. Tais pačiais metais sviesto buvo eksportuota 15.- 
058 tonos uz 41 mik litu, ir kiaušiniu 74 mil. vienetu 
6 mil. litu.
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Akc. B-ve LINAS pasistatė sau uždavinį linus, kur
iems Lietuvoje augti tinka ir žeme ir klimatas, ir gaun
ama rusis prilygsta geriausiu pasaulio linu, savo fabri
kuose apdirbti ir kaip pusiau žaliava arba pagamintus 
audinius eksportuoti arba išplatinti vietos rinkoje.

Kitos panašaus masto ir uždavinio bendroves, kaip 
Sodyba, Lietuvos Cukrus, Lietuvos Muilas, Parama, 
Auto bendrove taip pat inese dideli inasa i Lietuvos 
ūkini gyvenimą.

Šios, ypatingai pirmosios keturios milziniskos įmones 
padėjo Lietuvos produktams išsikovoti tinkamas rin
kas ir palankesnėmis bei pigesnėmis kainomis užpirkti 
Lietuvos ukiui reikalingu žaliavų bei vartojimo prekių. 
Šios bendroves, vyriausybes ir privatus asmens sudarė 
ir pagrindą Lietuvos prekybiniam laivynui, kuris jau 
1939 metais sudarė keliolika prekybiniu su didesniu 
kaip 1000 br. reg. tonu tonažu. Nuolatinis laivu sus
isiekimas su didžiausiais Europos miestais, kaip Lon
donas, Hamburgas, Amsterdamas, Roterdamas, Stet- 
tinas, Bremenas vyko is neuzsalancio Klaipėdos uosto. 
1937-38 metais per Klaipėdos uosta ėjo beveik per 80 
viso eksporto vertes atzv./ ir 70 importo vertes atžvil
giu/

Analizuojant, kokiomis prekėmis ir ju eksporto verte 
Lietuva buvo žinoma pasaulio rinkoje, gausime si 
vaizda. 1937 m. buvo eksportuota:

1. Sviestas 19,88% uz 41,4 mil litu
2. Rūkyta, sūdyta ir konserv. mesa 11,62% uz 

24,2 mil litu
3. Linai ir pakulos 11,52% uz 24,0 mil litu
4. Miško medžiaga 10,95% uz 22,8 mil litu
5. Kiaules 7,83% uz 16,3 mil litu
6. Celiuloza 7,11% uz 14,8 mil litu
7. Sėmenys 3,41% uz 7,1 mil litu
8. Kiaušiniai 2,83% uz 5,9 mil litu
9. Arkliai 2,35% uz 4,9 mil litu

ir kitos smulkesnes pozicijos, kaip neisdirbta oda, fan
era, dobilu sekios, švieži mesa, galvijai. Jos metais is 
metu keitėsi, kaip keitėsi ir pati eksporto verte, pav., 
1936 metais javu buvo eksportuota uz 14,6 mil. litu 
arba tai sudarė 7,67 viso eksporto vertes, o 1937 m. 
tik uz l,6mil. litu arba 0,77.

1920 m. eksporto verte sudarė 55,2 mil. lt.
1923 m. eksporto verte sudarė 146,8 mil. lt.
1930 m. eksporto verte sudarė 333,7 mil. lt.
1934 m. eksporto verte sudarė 147,0 mil. lt.
1937 m. eksporto verte sudarė 208,3 mil. lt.

Toks didelis eksporto, lyginant 1930 ir 1937 metus, 
sumažėjimas ivyko del pasaulines ūkio krizes ir del 
Lietuvos užsienio prekybos pertvarkymo. Pries 1930 m. 
didesne eksporto puse ėjo Vokietijon. Del Lietuvos at
žvilgiu varytos Vokietijos politikos ir Lietuvos noro 
tapti nepriklausoma nuo vienos kurios valstybes, us- 
sienio prekyba išplėtė ir su kitomis Europos valsty
bėmis., ypatingai su Anglija, i kuria po 1934 m. ėjo iki 
50 ir daugiau procentu viso eksporto, sumazejant ek
sportui i Vokietija.

(Bus Daugiau.)
MANO MIELAS

As laiškuti gulbei iduosiu, 
Kai isleks ji rudeni tolyn. 
Baltasparnei tyliai pasakysiu, 
Kas giliausiai man smenga širdin— 

Ka broleliai vasaruže veike, 
Kaip balavo bręstanti rugiai . . . 
Ak, žodeliai pasakyti permenki, 
Reik su kanklen išdainuoti tai—

Pučia vejas ten nuo Jusu krašto, 
Pučia diena, pučia nakti jis— 
Kad galėt jis pasaka pasekti
Tavo nuotykius ir visas paslaptis ...

Ka veiki tiek dienu dienužių, 
Ar dar plaka man Tavo sirdis? 
Gal paskendo priesaika juruzen, 
Gal ulioji ten dienas—naktis . . .

Pažiūrėki i žiedeli maža, 
Savo laimei paaukojai du . . . 
As sapnuoju vasaruže gražia, 
Rudens vejas negi butum Tu?

-J. S.
(Sis yra žmonos laiškas ,rašytas is Lietuvos tremtin

iui vyrui, dirbančiam Kanados snieguotuose miškuose. 
Tai pirmas laiškas po trijų metu nesirasymo ir nežino
jimo, ar jis dar gyvas ir kur randasi?)
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KAIP SENAI GYVENA ŽMONES LIETUVOJE
Prof. Dr. J. Puzinas

Kazin ar rasime pasaulyje bent viena tauta, kuri nesi
domėtu savo krašto praeitimi, savo sentėviu darbais. 
Kiekvienas žilosios senovės paminklas mus domina, 
vilioja. Visiems rupi atspėti praeities paslaptis. Ir 
kiek daug tu paslapčių esama: ten pabalyje nakti ug
nele vaikščiojanti, čia senos pilies bokšte girdėti de
javimas, ana kur pravažiuojant pro milžinkapi būtinai 
ratas nusmukęs . . . Vidulaukeje stūkso didingas pilia
kalnis. Kas tai yra, galvoja žmogus, ar čia gamtos pad
aras, ar žmonių ranku darbo vaisius. Seni žmones pasa
koja, kad ta kaina milžinai kepurėmis supylė, kad kal
ne seniau buvusi graži pilis, bet užkeikta prasmegusi 
su savo valdovais ir pavaldiniais. Tik kartais vidurnakti 
šviesia mięnesiena, pasirodas karalius, pazvanginas 
kalavijais ir vėl dingstas.

Liaudis, norėdama atspėti praeities misle, apipina 
beveik kiekviena senovės vieta įvairiausiais padavimais 
apie milžinus, užkeiktas karaleites, paslėptus lobius ir 
t. t. Tie padavimai liaudyje ilga laika atstojo to krašto 
ar apylinkes istorija. Tačiau mes dabar jau nebesiten- 
kiname gražiais liaudies sukurtais padavimais, mes 
norime praskleisti praeities uždanga ir pamatyti ja 
tokia, kokia ji is tikro yra buvusi.

Istoriniu laiku praeities isryskinimas nesudaro labai 
dideliu sunkumu, nes čia mes turime daugybe šaltin
iu: metraščiu, dokumentu, atsiminimu ir t. t. Bet kaip 
gi nustatyti, kas vyko priešistoriniais laikais, is kuriu 
mes neturime jokiu rasto šaltiniu? Tuos ankstyvuosnius 
žmonijos istorijos laikus nagrinėja proistores, arba ar
cheologijos mokslas. Kas istorikams yra įvairus doku
mentai, ta pat priesistorikams yra senovės radiniai, ap
tinkami priešistoriniuose kapinynuose, piliakalniuose, 
sodybose ir kitose vietose. Proistores mokslas, nagrin
ėdamas ir tyrinėdamas tuos įvairius radinius savo meto
dais, jau gali atkurti gana ryšku priešistoriniu laiku 
vaizda.
klausima: kaip senai gyvena žmones Lietuvoje? Atsa-

Si karta įskelsiu pati pagrindini musu proistores 
kyti i si klausima tiksliomis datomis, kaip kad mes 
esame prate storijoje, neįmanoma. Ankstyvosios proi
stores kultūros laikotarpiai matuojami ne metu ar de
šimtmečiu, bet net tūkstantmečiu tikslumu. Tik vėl
iau, istoriniu laiku prieangyje, atskirus senovės kultūr
os radinius ar įvykius mes jau galime įterpti i daug tik
slesnius laiko rėmus.

Benagrinedami pirmųjų Lietuvos gyventoju pasiro
dymo klausima, turime kviestis talkon gamtos mokslus, 
ypač geologija (žemes praeities mokslą). Sis mokslas 
sugeba atversti žemes rutulio istorijos lapus ir išskaityti 
juos, kaip kad kiti mokslininkai išskaito ir išaiškina 
įvairius senovės irasus. Geologija mums sako, kad musu 
krašto vaizdas nebuvo visuomet vienuodas, bet jis labai 
daug kartu keitėsi. Tas priklausė nuo dažno klimato 
keitimosi. įvairiuose žemes istorijos laikotarpiuose kli
matui, mainosi augalai ir visa gyvija. Lietuva bent kelis
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kartus buvo juros uzsemta. Dabartinis Lietuvos krašto
vaizdis, kaip pamatysime, yra vėlesniu žemes istorijos 
įvykiu padarinys.

Klimatas, kaip minėta, įvairiuose musu žemes istori
jos perioduose buvo nevienodas. Neliesdamas tolimes
niu žemes istorijos laikotarpiu, tepriminsiu pries mili
jonus metu buvusi vadinamaji tretini laikotarpi. Tuo 
metu siaurine Europa sudarė dideli sausazemi (kon
tinentą), kurs vėliau nugrimzdo ir jo vietoje atsirado 
davartine Baltijos jura. Šitame laikotarpyje vyravo šil
tas subtropinis klimatas ir buvusiame sausazemyje, da
bartines Baltijos srityje, augo bent keliu veislių palmes, 
magnolijos, laurai, baksodijos ir kiti tam klimatui bu
dingi augalai. To meto neįžengiamose giriose buvo iš
plitę dideli miškai gintarmedziu, is kuriu gausingu sa
ku per ilgus amžius yra susidaręs ir musu garsusis 
gintaras.

Klausimas, ar žmogus buvo tretinio laikotarpio liu
dininkas, tuo tarpu tebera neisprestas. Lig šiol nerasta 
nei paties žmogaus liekanų, nei jokiu darbo įrankiu ar 
šiaip kokiu nors žmogaus buvimo pėdsaku. Neabejo
jamu duomenų apie žmonių buvimą turime tik is se
kančio, vadinamojo ketvirtinio periodo, ledynu laiko
tarpio. Tačiau musu krašte, kaip ir visoje siaurinėje bei 
rytinėje Europoje, žmonių gyvenimo pėdsakai nesiekia 
tokiu tolimu laiku, kaip kitose pasaulio dalyse: Azijoje, 
Afrikoje ir vakarinėje bei pietinėje Europoje. Vyriaus
ia priežastimi buvo skirtingos klimato sąlygos, vyravu
sios musu krašte ledynu laikotarpyje.

Tretinio laikotarpio gale, geologu (žemes praeities 
tyrinėtojai) apskaičiavimu maždaug pries sesis simtus 
tukstanciu metu, temperatūra del galutinai neišaiškin
tu priežasčių visoje zemeje krito ir pradėjo susidarineti 
ledynai. Musu krašto subtropinio charakterio augalams, 
vėliau ir bet kuriam gyvybes pasireiškimui, atėjo galas. 
Milžiniška gamtos katastrofa artėjo. Kritus tempera
tūrai, bei krituliu kiekiui didėjant kaskart vis labiau il
gėjančios žemos metu Skandinavijos kalnuose ir ap
skritai šiaurėje iškritęs sniegas nebeistirpo. Skandin
avijos kalnuose, vėliau ir zemumuose, susidarė mil
žiniški ledynai pamažu eme slinkti įvairiomis kryptim
is: i Atlanto vandenyna, Siaurės jura ir i Baltijos ba
seiną. Ledynau, pamažu beslinkdami tukstancius metu, 
užklojo didelius Europos plotus. Ledynai savo didžiau
sio išplitimo metu (priešpaskutiniame ledyne, kuris 
baigėsi maždaug pries 180,000 metu) buvo padengė 
ne tiktai Skandinavija, Pabaltijį, bet taip pat labai dide
lius Rusijos, Lenkijos, Vokietijos ir kitu kraštu plotus. 
Vakaruose ledynai denge Airija ir Anglija, isskyrus 
pastarosios maža pietine dali i pietus ir pietų vakarus 
nuo Londono. Nuo Londono ledynu riba ėjo iki Reino 
zociu ir toliau iki Nymwegeno Olandijoje. Vokietijoje 
pietine ledynu riba ėjo maždaug per sias dabartines 
vietas: Krefelda, Duisburga, Dortmuda, Holzmindena, 
Goslara, Weimara, Dresdena ir toliau iki siaurės Kar
patų. Toliau ledynai denge Ukraina net i pietus bei 
pietų rytus nuo Kijevo. Rytuose ir siaurės rytuose le
dynai buvo nuslinke iki Uralo. Apskaičiuojama, kad 
Siaurės Europos ledynai buvo uzkolje 6,5 milijomus 
kvadratiniu kilometru plota. Ledynu storis siaurinėje 
Baltijos juros srityje seke iki 2000 metru, o pietineje- 
nemaziau kaip 1000 metru.

Alpiu kalnuose buvo susidaręs kitas ledynas, kurs 
padengė Alpiu apylinkes. Tarp situ milžinišku Siaurės 
Europos ir Alpiu ledynu teliko ledu nepaliesta, paly
ginti, maža Europos dalis: pietine Rusija, Dunojaus 
slėnis Vengrija, Austrijos bei Čekoslovakijos dalys, pie
tine bei pietų vakarine Vokietija, Belgija, Prancūzija ir 
Ispanija, isskyrus pastarosios kai kuriuos kalnus, kur 
butą vietiniu ledynu.
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Siaurės Europos ir Alpiu ledynoi ketvirtiniame lai
kotarpyje buvo didžiausi Europoje ir, kaip apskaičiuo
jama, truko apie 600,000 metu. Tačiau tas ledynu lai
kotarpis nebuvo nenutrūkstamas šalčiu periodas. Kli
matas per ta ilga laika nevisada buvo vienodas, Atšilus 
orui, ledynai tirpdavo ir traukdavosi atgal. Tie šiltieji 
laikotarpiai vadinami tarpledyniais periodais. Padidė
jus vidurinei metinei temperatūrai ir istripus ledams, 
zemeje vėl prasidėdavo gyvybe. Laisvi nuo ledu žemes 
plotai apaugdavo klimatui atitinkamais augalais, pas
kui kuriuos atsekdavo tam pačiam klimatui prisitaikė 
gyvuliai. Ir žmones vėl galėdavo gyventi laisvame nuo 
ledynu krašte.

Atsalus orui, vėl pradėdavo susidarineti ledynai. 
Visi gyviai arba išnykdavo, arba pasitraukdavo i ledy
nu nepaliestas sritis . . . Žeme vėl užsiklodavo stora 
ledynu mase. Tie begaliniai ledynu toliai, ju raukšlėtas 
paviršius be žmogaus ir jokiu gyviu turėjo būti labai 
klaikus. Žiema ledynu tyla nutraukdavo garsus ledo 
sprogimai. Siltesniuose metu laikotarpiuose is ledynu 
verzesi gausybe dideliu ir mažu vandens sroviu, kurios 
tai kriokdamos, tai lengvai čiurlendamos b ego i ledynu 
pakraščius. Kai kurie mokslininkai mano, kad mes 
dabar gyvename tarpledyniniame laikotarpyje. Aps
kaičiuojama, kad kirtus vidurinei metinei temperatūrai 
5 ar dar keliais laipsniais, vėl susidarytu sąlygos ledy
nams formuotis ir tada vėl dideli Europos plotai butu 
padengti ledynu . . .

. Pagal paskutiniuosius Lietuvos geologu tyrinėjimus 
nustatyta, kad Lietuvoje yra buvę nemažiau kaip trys 
ledynu perodai su dviem tarpuladyniais laikotarpiais. 
Vadinasi, Lietuvo buvo ledynu pridengta nemažiau 
kaip tris kartus. Paskutinysis ledynas buvo nepalygin
amai mažiau išplitęs ir jo riba ėjo per Vakaru ir Rytu 
Prusus Gardino bei Vilniaus link, o nuo čia toliau per 
Ašmena iki Berezinos.

Ilgus tukstancius trukęs ledlaikis labai paveikė anks
tyvesni Lietuvos zemevaizdi. Ledynai beslinkdami ar
de žemes pavirsu ir visa nesesi su savimi. įvairiu rusiu 
granitas ir kiti akmenys buvo atplėšti nuo Skandinavi
jos ir is dalies Suomijos uolu masyvo ir atvilkti i Lie
tuva. Kartais ledynai atvilkadavo i Lietuva ir stambias 
uolu atplaišas (pav., Puntuko akmuo ir kt). Ledynu 
atvilktoji įvairi medžiaga, pavyzdžiui, mergelis, grau
žas, smėlis, akmenys ir t. t. padengė visa Lietuvos 
žemes pavirsiu. Žemaičiuose tu sanasu storis siekia net 
per 200 metru. Taigi, visas Lietuvos žemes paviršius 
su kalvomis ir slėniais, upėmis ir ežerais, smėlynais ir 
žvirgždynais, yra ledynu, ypač paskutiniojo ledyno, 
padaras.

Is sios apžvalgos matome, kad Lietuvoje labai ilgus 
amžius nebuvo galimos jokios sąlygos žmonėms gy
venti. Kai ledynu nepaliestuose Europos kraštuose, 
ypač Prancūzijoje, pietų vakarinėje Vokietijoje ir kitur, 
jau pries kelis simtus tukstanciu metu gyveno žmones 
ir visose savo gyvenimo srityse zenge, nors ir lėtu, kul
tūros pažangos keliu, visas Pabaltijys ir dideli siaurines 
bei rytines Europos plotai ilga laika buvo padengti 
ledynu. Tad kada gi galėjo įkelti koja i Lietuva patys 
pirmieji žmones?

Kalbėdami apie ledynus buvome primine, kad ne 
visa laika jie buvo užkloję musu krasta, kad atšilus orui 
ir ištirpus ledams krašte vėl prasidėdavo gyvybe. Kai 
kada tie tarpledyniniai periodai trukdavo labai ilga 
laika ir klimatas yra buvęs net kiek šiltesnis uz dabar
tini. Taigi, sąlygos žmonėms gyventi galėjo būti visai 
palankios. Tarpledyninio laikotarpio sluogsniu aptikta 
bent keliose Lietuvos vietose, taciu žmonių gyvenimo 
liekanų lig šiol dar nerasta. Galimas daiktas, kad atei
tyje kada nors ir bus surasta kokiu nors žmogaus gyven
imo liudininku, tačiau tos viltys negali būti dideles, 
nes paskutini karta uzslinke ledynai vėl pakeitė Lietu
vos žemes pavirsiu ir greičiausiai sunaikino bet kokius 
tarp ledyninio laikotarpio žmonių gyvenimo pėdsakus. 
Taigi, įvairios to meto žmonių gyvenimo liekanos ledy
nu buvo nustumtos i jo pakraščius, arba vandens nun
eštos tolyn. Tik ypatingai retais atvejais vietomis tegal
ėjo išlikti nesuardyti tarpledyninio laikotarpio sluog- 
sniai, bet ir jie yra padengti įvairioje gilumoje ledyno 
sanasomis.

Pačiu seniausiu žmogaus gyvenimo pėdsaku turime 
tik is to laikotarpio, kada ledynai tirpo ir galutinai 
traukėsi is musu krašto. Kada gi tat vyko? Paskutiniuo
ju metu mokslininkai nustatė, kad maždaug pries 18,- 
000 metu Lietuva jau buvo laisva nuo ledynu ir kad 
tada galėjo pasirodyti patys pirmieji žmones. Lietuvoje 
tuo tarpu is šio ankstyvojo laikotarpio radiniu dar ner
asta, bet ju aptikta musu artimoje kaimynystėj e-Vakaru 
ir Rytu Prūsuose. Ten surast kauliniu ir raginiu įrankiu, 
padarytu is budingo ano meto gyvuliu atstovo-siaures 
elnio ragu bei kaulu. Kadangi Lietuvos geografine 
padėtis yra labai panaši ir klimato raida ėjo beveik tais 
pačiais etapais, todėl nėra abejones, kad ir i Lietuva 
maždaug tuo pačiu metu galėjo atklajoti patys pir
mieji žmones. Tie patys ankstyvieji žmones i musu 
krasta atėjo greičiausiai is pietiniu ar vakariniu sričių 
paskui betirpstanti ledyną. Maždaug pries 18,000 metu 
pasirodžius pirmiesiems žmonėms, prasideda Lietuvos 
priešistoriniai laikai.
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LOOKING AROUND CALIFORNIA
BY PETER M. BOGIN

In this article I would like to introduce to our 
readers the so-called ‘‘Mother Lode” country, where the 
first gold was discovered in this region (at Sutters 
Mill) and where most of Californias gold came from.

“Mother Lode Country” is situated on the western 
slopes of the Sierra Nevada mountains, from the crest 
of the ridge in the east to San Joaquin Valley in the 
west, and from Grass Valley in the north to Merced 
river in the south. The heart of this region is around 
the town of Sonora, which is located in the beautiful 
pine forests, at an elevation of two thousand feet. 
Twelve miles from Sonora is a little town of Columbia, 
the best preserved town of the long-gone-by gold rush 
days.

Let’s pretend that we re making this trip from San 
Francisco. As we start toward this region, we first 
drive across the Bay Bridge into Oakland. Driving from 
Oakland, we cross two small ridges of mountains from 
which we are almost blown off the highway, as it is 
always very windy in these mountain passes. Descend
ing from these mountains, we get into the broad San 
Joaquin Valley which is the agricultural basket of 
California. Here, most of California’s produce is grown. 
However, the wind almost always dies down towards 
evening, and during the day, of course, it cools off the 
Valley, as it would be very hot if it wasn’t for the wind. 
As we cross the Valley, we pass through miles and 
miles of peach, apricot and almond orchards, alternated 
with vineyards. Our way leads through the town of 
Modesto, which is about 100 miles east of San Francis
co. This is a dairy producing region, and much of Cali
fornia’s butter and other dairy products come from 
here. As we drive further east, we start getting into 
the foothills of Sierra Nevada. Here the orchards gra
dually disappear and we find ourselves in the cattle
raising country, where the grain fed beef cattle are 
put on so-called “dry feed” for several months in or
der to condition it for the market. This is a rolling hill 
country, mostly covered with grass and scattered with 
California oaks. Here, 112 miles out of San Francisco, 
we can make a short detour and drop into a small his
toric town of KNIGHTS FERRY. This town is located 
on Stanislaus river and is one of the first towns estab
lished during the gold rush days. It’s a sleepy little 
town, now very little, as a matter of fact, there are only 
two grocery stores, but during the rush days, its popu
lation was up to 2500, it had a bank ,stores, etc. Here, 
several fortunes were made just by ferrying people 
across the river, before the bridge was built. Here, we 
can also take a look at an old iron jail, dating back to 
1850 and also look at an old firehouse with its horse- 
drawn fire equipment, dating to the same period. As 
a matter of interest to some fortune hunters, last sum
mer, some 115 dollars in gold coin was accidentally dug 
up near the river, coins dating back to 1850 or so. It 
was either burned by some gold miner, or else it might 
have remained there from one of two bad floods that 
washed the town down the river in 1862-4.

However let me caution any readers that might at
tempt to go treasure digging in California, never to in
hale or try not to inhale the dust that comes up from 
digging dry soil in California or Arizona, especially at 
the end of the dry summer season. This dust contains 
microscopic spores of a certain mold, which causes a 
disease of lungs if inhaled. This disease is called medi
cally “coccidiodomycosis” or San Joaquin fever or

desert fever, and it is quite severe and sometimes fatal.iHj

It is not widespread, but it is well to be cautious.
Now as we leave Knights Ferry we head into the 

mountains further east. The terram here is more hilly 
and we are continuously ascending. First we pass pas
tures sparsely dotted with California oaks, but as we 
drive further the oaks are replaced with pines growing 
among great boulders. The pines thicken into a pine 
forest and driving through it tor about forty miles we 
get into the town of Sonora.

Sonora is a beautiful little town, its homes scattered
on hills among the pine forests. It has several historic 
buildings which are still standing, that date back to 
the gold rush days. The country surrounding it is quite 
similar to the country you see in the picture “The Trail 
of the Lonesome Pine’, and there were some movies 
made around Sonora. It is a shopping and recreation 
center for the surrounding country. Sonora has a com
plete shopping center that stretches along the main 
street for about 7 or 8 blocks. It has several fine hotels
and 3 movie houses.

Climate in Sonora is really delightful; the air is dry 
and clean, the elevation, above sea level, is just enough 
so that it has pleasantly cool evenings and nights that 
you can sleep, and days which never get extremely hot. 
fhe winters are very mild, with some rain and very 
little snow. The country around Sonora is a vacation 
area and there are many resorts and motels scattered 
among the pine-clad mountains.

Having looked over Sonora, we will head toward 
Columbia, twelve miles from Sonora. One thing we 
can note while driving towards Columbia is that on 
both sides of the highway there are scattered great 
boulders, of very odd shapes, some as big as a small 
house, all finely polished, these are remnants of the 
glacier area of long, long ago. Tall pines grow among 
these boulders, making a weird but beautiful land
scape.

As we drive into Columbia, on the right of us we see 
an old brick building—the “Columbia Hotel.” We peek 
through the door into the saloon and find ourselves 
back in 1860. We see an old bar, and old kerosene 
lamp swinging from the ceiling, and some furniture 
dating back to that period. As we drive further along 
the main street, on the left we see an old Wells Fargo 
building, which has its old sign. This particular build
ing and the main street appear on one of the Standard 
Oil color prints that were distributed two years ago. 
Further we see the Stage Drivers Inn, which is still 
doing business, and around it you can always see a 
couple of oldtimers that were born in Columbia, or saw 
it in its prime, when gold was flowing free and it was a 
rip roaring, high living, gold rush town. If we care to 
listen to them, they’ll tell us some tales of the bygone 
days, and for a quarter they will also sit for a picture 
with their gold pans and dressed in typical gold miners 
costume.

There are many other historic buildings along the 
main street; each building has a sign tha tgives its age 
and history. Two years ago Columbia was made into 
a State Park by Governor Warren of California, so that 
it will remain a permanent monument of California 
gold rush days. By the way, let me remind the readers 
that in 1949, California is going to celebrate the cen
tennial of the gold rush—1849 to 1949, and many cele
brations are planned for the summer of 1949 in Col
umbia, Sacramento, San Francisco, Los Angeles and 
many other towns. So we are hoping to see you in 
person.
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LITHUANIA UNDER THE CLOAK
OF RED DEMOCRACY

Case 15. Butkevicius, Adolph. Mouth secured with 
a rope. Right eye gouged out. A lacerated zigzag 
wound, 2.3cms. deep, in the frontal bone and occiput. 
Cranium and face mutilated. Left eye, temporal region, 
chest, and foot beaten.

Case 16. Unidentified. Marked contusional blotches 
about the body. A jagged wound, 2.1 cms deep, pene
trating the parietal bones. Both feet severely beaten, 
extensive loss of blood.

Case 17. Unidentified. Marked contusional blotch
es about the lower part of the body. A wound between 
the occipital and parietal bones, extending latitudin
ally and penetrating the cranium suture, giving seep
age to the brain. Temporal skin sląshed norizontally, 
bone fractured. Lost blood coagulated. A 0.65 caliber 
bullet wound in the abdomen. Genital organs beaten, 
attended with extensive loss of blood.

Case 18. Unidentified. Marked contusional blotch
es about the body. Left half of the frontal and parietal 
bones missing. Brain case drained. Left eye gouged 
out. Body severely beaten, bloodied throughout.

Case 19. Krizanauskas, Bronius. Face pulped, at
tended with extensive loss of blood. Parietal bones 
comminuted. A wound, 2cms in diameter, between the 
frontal and parietal bones, giving seepage to the brain. 
Contusional blotches about the extremeties.

Case 20. Guzauskas, Frank. Marked contusional 
blotches about the lower part of the body. Hands tied 
behind the back. A wound, 8.8 cms deep, between the 
left temporal bone and ear, giving seepage to the brain. 
Bones fractured. Lower jaw comminuted.

Case 29. Unidentified. Marked contusional blotch
es about the body. A wound in the center of the frontal 
bone, giving seepage to the brain. Cranium mutilated 
and comminuted. A clean-cut wound, 15.10cms deep, 
in the skull. Genital organs beaten.

Case 22. Unidentified. Contusional blotches on the 
chest. Genital organs beaten. Left hip bone fractured, 
attended with loss of blood. Shins beaten. Hands tied 
behind the back. Mouth bitted with a cord. Cranial, 
frontal, and occipital bones comminuted. A wound, 10.- 
12cms deep, in the body.

Case 23. Unidentified. Shirt bloodied. Contusional 
blotches on the neck and abdomen. Genital organs 
(penis) beaten, attended with loss of blood. A wound, 
4.7cms deep, in the instep of the left foot, bones com
inuted within the wound, (probably caused by the 
blow of an axe). Hands tied behind the back. Right 
elbow beaten. Skull demolished from a point 2cms 
above the left corner of the right eye. Brain removed. 
Upper jaw bone comminuted.

Case 24. Unidentified. Contusional blotches on 
the chest and abdomen. Skin of the abdomen macer
ated. Determination of the extent of the beating of the 
body impossible on account of the advanced decom
position of the flesh. Jaw and parietal bones cleaved 
to the base of the skull. Skull comminuted.

Case 25. Unidentified. Contusional blotches on the 
abdomen. Body macerated. Genital organs beaten, at
tended with loss of blood through the penis. A bullet 
wound transpiercing the body between the ribs of the 
left side.

Case 26. Sakelis, Sigmund. (Identified by John 
Sakelis and Dr. Zilyte.) Contusional blotches on the 
abdomen and genital organs. Genital organs beaten, 
attended with loss of blood. Shins beaten. Right breast, 

side and back beaten, attended with loss of blood. Left 
side of parietal and occipital bones comminuted, 
wound 2cms in dimension.

Case 27. Motuzas, Vince. (Identified by Mrs. Mo
tuzas.) Contused areas of the skin macerating 
Back and right side beaten. Genital organs beaten, 
scrotum swollen. Mouth bitted and chin forced down 
upon the neck with a cotton band. Left eye dislodged 
from its orbit. A wound, 16.8cms deep, in the right 
side of parietal bone, bone fragments missing. Brain 
removed.

Case 28. Bučius, Kostas. (Identified by S. Avelis). 
Wounds on either side of the body. Genital organs 
beaten, attended with loss of blood. Hands tied be
hind the back. Shins beaten. An oblong wound (stab), 
6.2cms deep, extending from the left of the median 
line of the skull. Frontal bone comminuted. Loss of 
blood from the left eye.

Case 29. Unidentified. Marked contusional blotch 
es on the neck, chest, and abdomen. Genital organs 
beaten. Extremety of the left foot beaten. Skin of the 
right foot macerating. Macerated skin sloughing from 
the hands. Frontal and parietal regions macerating.

Case 30. Unidentified. Contusional blotches on the 
abdomen. A wound (stab), 4cms wide, to the right of 
the apendix, extruding an intestine 20cms long. A 
wound 1cm deep, in the right buttock. Hands tied be
hind the back. Right knee beaten, attended with loss 
of blood.

Case 31. Unidentified. Extensive loss of blood 
through wounds in the chest and other parts of the 
body. Genital organs beaten, attended wih loss of 
blood. Skin of the hands macerated. A wound (stab), 
3cms deep, above the right ear. Frontal region beaten, 
attended with loss of blood. Eyes dislodged from their 

orbits.
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WE WANT TO BE FREE
(On the Occasion of the 30th Anniversary of 

Lithuania’s Independence.)
“We were born Lithuanians, and Lithuanians we 

want to be,” sings these striking words in his verses, 
the great Lithuanian poet, writer and philosopher, 
Vydūnas, expressing the determinaton for every Lithu
anian to stick to his nationality and country The poet’s 
words should deeply pierce our hearts celebrating this 
year, the 30th anniversary of Lithuania’s Indepen
dence. Thrty years have elapsed since the declaration 
was made known to the world that Lithuania is free 
again. Many Americans here in the United States have 
obscure ideas about the fact of Lithuania’s determina
tion for regaining her freedom. Many really do not 
know, or do not seek to understand the great injustice 
done to this little nation when the great red conqueror 
overwhelmed Lithuania.

This year especially the Lithuanians will observe 
their day of Independence with greater and ardent 
love for their homeland. Louder than ever they will 
exclaim to the world—We want our freedom! Save us 
from extermination! And why should they not? They 
have the right to do so!

The occupation of Lithuania by the Sovietts in June, 
1940, was a treacherous violation of the international 
law. The agreement of 1939 between Hitlerite Ger
many and Soviet Russia meant the subjugation of Li
thuania under the red rule. Neither America, nor 
Great Britain, nor any other democratic country re
cognized this occupation. And further more, the free
dom of our country was expressed, signed and guaran
teed by all the great powers, in the Atlantic Charter 
and that meant all nations, whether small or big, should 
be free.

After World War I, Lithuania was declared as a self- 
governing State. But that day was not actually the be
ginning of Lithuania’s history of Independence. It 
was not the first appearance of Lithuania as an inde
pendent country among the peoples of the world. Li
thuania was a sovereign country centures ago, and as 
such no make up of the Versailles peace treaty after 
the first World War.

Soviet Russia has guaranteed many times, the intact
ness of Lithuania’s Sovereignty. Where is her word of 
honor? Where is her respect of international law? 
Every agreement she signed with Lithuania has been 
violated. The first Lithuanian-Soviet pact of 1920 in- 

1948 ~

Another year has passed us by
The good year — ’47,

The bent old man with the long grey beard 
Has left and gone to heaven.

A bright new year is now set free 
This year is — ’48,

He’s chuck full of ideas
For things that men can create.

He’s a cheerful little fellow
And his reign ’ll be peaceful, you’ll see, 

’Cause he doesn’t like to fight or war
He wants mankind to be free.

But alone he can’t achieve success, 
Though he has a lot of resistance

To keep from doing things that are wrong 
He’ll need the people’s assistance.

So what say that we pitch in, 
And make this New Year great,

So that no one will ever forget or regret, 
The year nineteen forty-eight!

—Viola Mae.

THOUGHTS OF KINDNESS
If you have a friend,
Be thoughtful, be kind.
Tinge his heart with good words, 
Which he will keep in mind. 
If he has done a great deed, 
Always speak his praises, 
Why should his deeds pass unmentioned, 
When they have brought so many graces? 
If in his sadness and tears, 
A bit of thought-ness is needed, 
Be so humble as to share
His grief, his joy, as you meet it.
If you scatter your seeds of kindness
Thru life till die happy end,
You shall reap the harvest,
As your life will never lack a friend.

Jean Grazis.

sured full independence to Lithuania and renounced 
all pretexts of Soviet Russia towards independent Lith
uania. The Non-Aggression treaty of 1926, which stress
ed the fact that neither of the countries will use force 
against each other or violate each others integrity. The 
Lithuanian and Soviet Mutual Assistance Pact of Octo
ber 10th, 1939, again promised an intact and indepen
dent Lithuania. Here especially, Soviet Russia strongly 
emphasised the fact of non-interference into Lithuan
ia’s internal affairs. Soviet Russia never kept her sol

emn word.
Furthermore, all the best Lithuanian inteligentia has 

been annihilated—murdered or exiled to the wild Si
berian force-labor camps. Many other Lithuanians 
have been deported for extermination. Nobody can 
see them, write to them, and no international body is 
allowed to extend any aid to them. Hordes of Soviet 
Asiats and other Orientals have taken their homes. 
Justice is calling for punishment for such unhuman ac
tions of the Soviets.

Under the domination of Soviet Red Facism, reli
gious persecution is on a full scale. Lithuania’s Catho
lic Faith, her dearest heritage and a part of her nation
al life, for which she fought through centuries, is sup
pressed. Priests murdered and exiled, Churches de
stroyed or closed, no religious teaching anywhere, in
stead Communism, so strange to the Lithuanian heart, 
is propagated.

Lithuanian, one of the oldest languages in the world, 
similar to the ancient Sanscrit, has been extinct out of 
Lithuanian life and Russian is compulsory. We Ameri
cans as well as many other civilized countries claim 
for the preservation of monuments of culture and civil
ization. It is our burden duty to preserve one of the 
greatest cultural monuments of civilization—the Lithu
anian language. As many linguists say, even if for no
thing else, just for her language, Lithuania should be 
preserved.

May the 30th anniversary this year of Lithuania’s 
Independence be to us a greater impulse to claim to 
the world for justice. We want our freedom. We are 
entitled to it. And every good-will American will agree. 
We are not begging for what is ours, we are demand
ing it by justice. Thousands of young Lithuanians lost 
their lives for Lithuania’s Independence. Many hard- 
shins had to be undergone for many years to ach’eve 
the great progress made during Lithuania’s days of In
dependence. Lithuanians do not deserve the present 
treatment. Thev are people loving peace and freedom, 
they are entitled to become independent again and to 
tb their rightful place among other freedom loving 
nations. —K. J. T.
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T^umbos Pastabos
Nauja Mulkintoju Agentūra

Po ilgu derybų su Sovietu Rusijos valdovais, pagal
iau Tautu Sąjungą isteige savo “informacijų centra” 
Maskvoje. Sovietai sutiko ta centra įsileisti tik su sąlygą 
kad tam centrui vadovautu Sovietu ambasados sekre
torius Vašingtone. Ka tas reiškia? Aišku. Tautu Sąjun
gą, gerais norais vadovaudamos, bet eidama klaidingais 
keliais, isteige dar viena “spraga” komunistu propagan
dai (melams) skleisti.

SLAMSTYNAS
Kanados spaudos pranešimu, Sovietu Rusijoje per 

pastaruosius 30 metu išleista apie vienuolika bilijonu 
knygų. Daugiausia tai Marx, Engels, Lenin ir Stalin 
rasiniai. Ju knygos spauzdintos virs šimto kalbomis. 
Reiškia, bolševikai, po priedanga švietimo, stengias 
geroka pasaulio dali paprastomis saslavomis - komun
istu propaganda užpilti.

NAIVUMAS
Praeita vasara vienas kongresmonu važinėjęs Euro

poje matomai igavo įspūdžio, kad Rusijos bolševikai 
visai nesupranta atomines bombos jėgos ir galybių. 
Jisai nuoširdžiai pataria vyriausybei rusams pademon
struoti, išsprogdinant tokia bomba kur nors Sibirio 
tyruose.

Mintis gera, tik nurodytoji vieta tokiems “įrody
mams” visai netinka. Mat Sibiro tyruose bolševiku 
nėra, jie Maskvoje. Taigi, aišku Maskva yra tinkam
iausia vieta tokios bombos galimybėms irodyti.

“TEISĖTA” VAGYSTE
Sovietu Rusija paskelbė savo “pinigu pakeitima.” 

Savaites bėgy, visi turintieji pinigu, privalo naujais 
pakeisti. Jie gaus nauja rubli uz dešimts pirmiau turėtu 
rubliu.

Atrodo, kad Maskvos didžiūnai sumanė dar viena 
priemone “teisėtai” žmones apvogti. Dar nebutu taip 
baisu jei jie tik savuosius taip skriaustu, bet tasai ju 
“pinigu pakeitimas” ir pavergtai Lietuvai yra taikomas.

KOMUNIZMO APIBUDINIMAS
Pastaruoju laiku tūla organizacija pravedė lenktynes 

komunizmui apibudinti. Vienas lietuvis pasiūlė sekan
ti apibudinimą (definicija):

“Communism is an international conspiracy of zealots 
against democracy and the individual human rights 
and liberty. It is a social cancer on the American Way 
of Life.”

KODĖL MŪSIŠKIAI TYLI?
Kai kurie Amerikos laikraščiai pradėjo spausdinti 

Stanislaw Mikolajeyzk ugningus straipsnius. Jisai nuš
viečia bolševiku žiaurius ir žmogaus garbei ir laisvei 
pragaištingus elgesius. Kadangi p. Mikolaczyk yra 
buvęs ne koksai aristokratas, bet lenku žemdirbiu par
tijos vadas, todėl jo rasiniai pasieks tulus sios salies 
sluoksnius ir pagelbės komunizmo baisumus suprasti.

O o o o *
Pamirštant paties p. Mikolajczyk artimos praeities 

įvairius “vingiavimus”, neabejotina, kad jo rasiniai daug 
naudos demokratijai padarys. Ypatingai jisai turi gera 
proga daugiau simpatijos Lenkijai surasti. Jau savo 
pirmame straipsny jisai daug rašo apie Lenkijos vargus

O o * o o
Isvietinti Lenkijos valstybes vyrai, pateke laisvon 

Amerikon, nesnaudžia. Buvęs ambasadorius Ciechan- 
owski važinėja su prakalbomis, ji lydi žymus Amerikos 
visuomenininkai ir aukšti pareigūnai, ir jie kviečia 
žmones klausti, ka jisai apie Rusijos bolševiku šunybes 
sako. Ta ja proga pasinaudodamas jisai daug ko gero 
pasako ir apie Lenkijos reikalus. Lenkijos vadai rimtai 
ir neatlaidziai dirba parengiamąjį darba ir pasiruošia 
savo salies laisvinimui.$ * o * *

Kai kurioms Lietuvos žymenybėms irgi pavyko is 
bolševiku nagu pasprukti ir Amerikon atvykti. Čia 
buvo atvykęs a.a. Prezidentas Smetona; dabar čia turi
ma buvusi prezidentą Dr. Grinių; taipgi buvusiu auk
štu Užsienio Ministerijos pareigunu. Tarp vėliausia 
atvykusiu randasi prof. Kreve-Mickevicius, kuris yra 
buvęs aukštu pareigunu bolševiku sulipdytoje vald
žioje Lietuvoje. Dabar sakos pabėgės nuo bolševiku. 
Pries kiek laiko vienas musu laikraščiu ilgais straip
sniais įrodinėjo p. Mickevičius nukrypima kairėn. Bet 
jisai vis tyli. Palyginamai jie visi čia atvykę tyli “it pele 
po šluota.” Kodėl? Bijoma ko? Neisdristama teisybe 
pasakyti. *****

Dabar Amerikoje esantieji buvę aukštieji Lietuvos 
pareigūnai irgi galėtu sios salies spaudai daug ko pasa
kyti apie bolsevikijada ir kokia skriauda “raudonasai 
tvanas” Lietuvai padare. Uz įdomius straipsnius Amer
ikos laikraščiai gerokai apmoka. Eidami i spauda ir i 
žmones, mūsiškiai irgi galėtu keleriopa nauda padaryti; 
pakelbetu Amerikiečiams bolševiku tikslus ir priemones 
suprasti; pasakytu daug ka apie Lietuvai padarytas 
skriaudas, tuomi daugiau Lietuvai užuojautos su
rastu, Lietuvos prieteliu skaičių padidintu.

—J. Baltis.

! The Grand National stadium of sports and gymnastics at Kaunas Lithuania.



LOS ANGELES
Sv. Kazimiero Parapijos Kronika
• Gruodžio 14 diena Holy Name vyrai turėjo siu metu 
paskutini susirinkimą. Perrinkta nauja valdyba, kurios 
priešaky atsistojo Zigmas Kruminas, R. Mason ir D. 
Slėnis. Susirinkime buvo aptarta daug svarbiu reikalu 
ir nutarta Kalėdų švenčiu proga sušelpti viena pabė
gėli, pasiunciant jam uz 10 dol. maisto siuntini, kas 
menesi daryti susirinkimus, turėti savo intencija Sv. 
Misiąs, eiti bendros Komunijos ir t. t. Draugijon įstojo 
p. K, Acas.
• Gruodžio 21 diena RKSA Los Angeles skyrius turė
jo savo susirinkimą. Išrinkta nauja valdyba, kurion 
ieina p. Vilkiene, p. St. Paltus, p. Varkaliene, p. Z. 
Tikniene ir p. Marbach. Kuopa žada pradėti smarkiai 
veikti.
• Siu metu Kalėdos praėjo pakilioj nuotaikoj. Pamal
dose dalyvavo daug žmonių, ėjo Sakramentu. Pamoks
lus sake misijonierius Tėvas J. Kidykas. Tai buvo 
trecias šio misijonieriaus apsilankymas Los Angeles 
lietuviu kolonijoj. Jisai gėrėjosi didele Sv. Kazimiero 
parapijos pažanga ir lietuviu organizuotumu. Is savo 
puses losangelieciai nuoširdžiai dėkoja gerb. Tėveliui 
uz apsilankyma, gražius pamokslus, religini patarnav- 
ima ir prašo taip pat ateity ju nepamiršti. Dėkui!
S Šiais metais Los Angeles lietuviai Kalėdų švenčiu 
proga Sv. Kazimiero parapijai suaukojo 665.00 dol. 
auku. Pernai buvo tik 300 dol.
• Gruodžio 28 d. parapijos choras, vedamas gabaus 
mužiko p. A. Šlapelio, davė pirmutini savo koncertą, 
kuris praėjo su negirdėtų pasisekimu. Programoje buvo 
choro dainos, duetai, kvartetai ir solo dainos. Be to. 
buvo Kalėdų eglute ir Santa Claus. Patys vaikučiai de- 
kliamavo, grieže smuiku ir dainavo. Programa pravedė 
p. Remdzius ir p. Tuynell. Koncerte dalyvavo apie 400 
publikos. Gauta 363.36 dol. gryno pelno. Uz tai didelis 
aciu muzikui A. Slapeliui, mieliesiem choristam, para
pijos komitetui, seimininkėms ponioms Mitkienei, Dir- 
gelienei, Varkalenei ir Brizgelienei. Ponams Maisien- 
ams uz brangia dovana ir visiem prisidejusiem prie šio 
koncerto pasisekimo ir jame dalyvavusiem.
S Per Kalėdas staiga širdies liga mirė Povilas Sliakis, 
55 metu amžiaus. Palaidotas Kalvarijos kat. kapuose. 
Velionis buvo prakt. katalikas ir uolus liet, parapijos 
pastangų rėmėjas. Paliko liūdesy žmona, sunu ir dukra. 
Reiškime gilia užuojauta.
£ Sausio 4 diena p. Z. Tiknienes namuose i vyko kat. 
moterų sąjungos susirinkimas. Išrinkta nauja valdyba, 
kurion ieina ponios Dovidoniene, Petraitiene, Tikniene, 
Deringiene ir Miskiene. Be to, išrinkta ligoniu lankymo 
komisija, aptarta veikimo reikalai, ypač pasižadėta 
remti naujusjparapijos planus. Kalėdų švenčiu metu 
kuopa pasiuntė 42 svaru maisto lietuviams klierikams i 
Vokietija. %
9 Po dvieju parapijiečiu susirinkimu pagaliau nutar
ta pirkti nauja parapijai vieta. Ji yra East Hollywood 
distrikte, St. George and Evans Streets. Si vieta turi 
170x117 pėdu. Ant šio sklypo stovi didoka presbiter
ionu bažnyčia (sale), klebonija su 6 kambariais, dviem 
autos garažas ir dar tuscias sklypas. Uz visa šia nuo
savybe susitarta mokėti $35.500 dol. Jei viskas eis gerai, 
naujosios vietos atidarymas numatomas kovo 7 d., per 
Sv. Kazimiero atlaidus. Senoji vieta parduodama uk

rainiečiams katalikams. Parapijos komitetas ir visa kol
onija gyvai darbuojasi, kad naujosios vietos atidarymo 
iškilmes pasiektu visais atžvilgiais. Kitos smulkmenos 
bus paskelbtos vėliau.
• Persikėlus parapijai i nauja vieta, Los Angeles Lie
tuviu Parapijos adresas butu sitoks, St. Casimir’s Cath. 
Church, 2704 St. George Street, Los Angeles 27, Cali
fornia.
• Bažnyčios statybos fondan aukojo šie asmenys, p. 
Drabickai - 500 dol., p. Žukauskai - 500 dol., p. Mis- 
kiai - 300 dol., p. Dirgėlai - 200 dol., p. E. Žilinskaite - 
100 dol., p. Kruminai - 100 dol., p. Naginiai - 65 dol., 
p. Jociai - 50 dol., p. T. O. Ambrozai - 50 dol., p. Nor
eikos is San Francisco - 50 dol., p. Miksis is Chicagos - 
25 dol. ir p. Baibalai is Mich. - 25 dol. Visieįn šiem 
musu parapijos geradariams tariame nuoširdžiausi 
aciu ir maldaujame dangiškos palaimos visiem ju dar
bams ir užmanymams.
• Ponai P. M. Dirgėlai įamžino savo atminima i Los
Angeles Lietuviu parapijos, istorija, nupirkdami uz 
600 dol. nepaprastai gražu tabernakuli, kuris bus var
tojamas naujoj bažnyčioj. Visa parapija savo duosnies- 
iem zmoniems yra nepaprastai dėkinga. Reikia pasa
kyti, kad ponai Dirgėlai savo parapijai jau yra paauko
ję 1300 dol. Beto, jie visada remia savo tautiečius trem
tinius ir yra 5 asmenų seimai išdavė affideivitus. Tokie 
žmones yra visos musu kolonijos pasididžiavimas. Tad 
džiaugiamės ir dėkojame. <
> Gruodžio 25 d. i musu kolonija is Švedijos atvyko 
adv. V. Kazlauskas. Netrukus atvyks ir jo žmona, kuri 
laikinai sustojo Chicagoj. Ponai Kazlauskai yra jauni 
žmones, pilni talento, veiklus ir nuoširdus patriotai. 
Dabar dar laukiame dr. A. Šerkšno su seimą ir muziko 
Ąžuolaičio su žmona.
Q Los Angeles Vyčiu kuopa rengiasi Blynu Baliui, 
kuris ivyks North Star Auditorium, 1631 W. Adams 
Blvd., February 8.
0 Per 1947 metus buvo 5 kūdikiai pakrikštyti, 6-sios 
jungtuves ir 3-jos laidotuves. Per visus metus S v. Kazi
miero Lietuviu Parapijos bažnyčioje išdalinta 9000 
komuniju. Gauta 18.540.50 dol. iplauku, išlaidu buvo - 
7.314.17 dol. Lieka gryno pelno 11.276.33 dol.
S Los Angeles Arkivyskupo Kurija per Tikėjimo Pla
tinimo Direkto-riu gerb. kun. W. J. Duggan lietuviams 
kunigams tremtyje davė mišių stipendijų uz 1677 dol. 
® 30 Metu Lietuvos Nepriklausomybes proga, Vas
ario 15 d. Los Angeles Arkivyskupo Katedroje 11 vai. 
bus iškilmingos pamaldos, kurias laikys J. E. Vyskupas 
T. Manning ir pamokslą pasakys Loyolos Universiteto 
Rektorius Kun. Edward J. Whelan, S.J. Dalyvaus lie
tuviu choras ir solistai. Po to Patriotic Hall 12 vai. bus 
pietus ir 3 vai. iškilmingas minėjimas.

A. A. POVILAS SLIAKIS
Velionis mirė gruodžio 25 d., 1947 m., buvo palaido

tas gruodžio 30 d. ir dabar ilsisi Kalvarijos kapinėse.
Negalint jam padėkoti tiems, kurie suteikė paskutini 

patarnavimą, mes atmindami jo prasisalinima is musu 
tarpo, dėkojame kun. Jonui Kučinskui, kun. Jonui Tam
uliui ir tėvui Kidykui uz gedulingas Sv. Misiąs ir visus 
ju patarnavimus. Dėkojame Sv. Mišių ir geliu aukoto
jams, grabnesiams ir visiems dalyvavusiems šermenyse 
ir laidotuvėse.

Nuliude liekame
Sliakiu ir Mieželiu Seimą.
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KULTŪROS IR LABDAROS KLUBO VEIKIMAS
Lietuviu Kultūros ir Labdaros Klubas yra draugiška 

organizacija, visa savo pelną skirianti lietuviškiems 
reikalams, daugiausiai aukavusi isvietintiems musu 
žmonėms.

Gruodžio men.ivyko metinis susirinkimas, kuriame 
buvo perrinkta valdyba 1948 metams. Taip pat rimtai 
svarstyta įvairus klubo reikalai, raginta daugiau atydos 
kreipti i savo nariu reikalus; kai juos ištinka liga ar ne
laime, padėti jiems kiek galima.

Dumsu seimai susirgus, buvo nutarta duoti jam Kal
ėdų dovana. Mrs. Achas sukolektavo is klubo nariu 
$9.18 del James Reeves finansines pagelbos. Mrs. F. 
M iškiš užkvietė klubą savo rezidencijon 579 S. Fraser 
Ave., East Los Angeles, i savo metini banketą. Ji yra 
šauni virėja ir vaisinga, duos klubui skanius pietus. 
Ten ivyks ir klubo susirinkimas. Pajamos bus skiriamos 
del susenusiu žmonių ir isvietintu lietuviu Europoje, 
pasiuntimui maisto ir drabužiu. Vietinis komitetas siun
tinėlius (ne per BALF) ,bet ndividualiskai.

Gegužes 9 d., Motinos Dienoje, nutarta suruošti pik
niką su pietumis ir kitais pamarginimais.

Klubo naujaja valdyba sudaro: pirm. J. Uzdavinis, 
pirm. P. Atko, fin. Sek. P. Žilinskas, izd. M. Shereikiene, 
prot. rast, bus vėliau renkama. Apie klubo susirinkimus 
pranešama atvirukais.

-PAUL ATKO.

HOLY NAME SOCIETY
Holy Name men of St. Casimir’s parish installed of

ficers for 1948 at their monthly Communion breakfast, 
after the 8:30 Mass, January 11. Rev. John Kučinskas, 
Chaplain, conducted installation ceremonies.

Officers for the new year are: Zigmontas Krumin, 
president; Bernard Naginis, vice-president; Richard 
A. Mason, secretary; and Daniel Slėnis, treasurer. Re
tiring president is Frank Dargela.

A membership drive is now under way and all the 
men of the parish are invited and urged to join. For 
further information, simply contact any one of the ex
ecutive committee. 
_____________________________________ —Rick.

PRITYRĖ MOKESČIU APSKAICIUOTOJAI 
(Income Tax Service)

Prie lietuviškos spaustuves “Bonnie Press” yra atid
aryta nauja ištaiga (ofisas), kuri lietuviams patarnaus 
apskaičiuojant įvairius mokesčius (Federal Income 
Tax, State Income Tax, Social Security Tax, Admission 
Tax, Sales Tax, etc.)

Del patarnavimo vakarais ir sekmadieniais prašome 
patelefonuoti PLymouth 4-1377 ir paskirti pasimatyma.

Šioje ištaigoje dirba prityrė mokesčiu srityje asmens, 
dirbę del valdžios kelis metus, apskaiciupjant ivairus 
mokesčius.

JEI NORITE GREIČIAU GAUTI “REFUND 
CHECK”, NELAUKITE KOVO MENESIO, BET 
TUOJ ISPILDYKITE FORMAS. PATARTINA VIE
TOJE W-2 formos pildyti 1040, nes tada mažiau teįvy
ksta klaidu ir greičiau gaunama “refund check.”

Nuo kovo 1 iki 16 d. ištaiga bus adara iki 9:00 vakaro, 
šiaip kasdien adara nuo 9:00 AM iki 5 PM - 9204 S. 
Broadway, L. A. 3, Calif.

JANUARY 18,1948
The Knights of Lithuania had their annual meeting 

January 18.
New officers selected were: Mr. Joseph C. Peters, for

mer editor of Vytis, and very active member of Council 
24 in Chicago; Frank Gilbert, Vice Persident; Stella 
Birbal, Secretary; Helen Varkalis Treasurer (re-elect
ed ); Richard Mason, Correspondence; George Radaus
kas, Sergeant-at-Arms.

Pre-Lenten Dance and “Blynu Balius” with an In
formal program will be given Feb. 8, 1948 at North 
Star Auditorium, in Los Angeles.

Music by Stanly West and Orchestra. All welcome 
for a gala time!

The next meeting to be held at the New Parish Hall 
on Evans and St. George St., Los Angeles, Tuesday 
evening, March 9, 1948.

—Adele Kučinskas.

. A FEW NEWS ITEMS

Mr. and Mrs. Stanley Jocius announced the engage
ment of their daughter Lou, to Arthur White. Lou is 
not only an active member of St. Casimir’s Choir, but 
also an officer of the Knights of Lithuanian Club. She 
is also a champion bowler for which she has won sever
al trophies. Our congratulations!

We were all sorry to learn of the death of Mr. Paul 
Sliakis, a member of St. Casimir’s parish. All our sym
pathy goes to the family.

We also have among us, Mrs. Klimas and her 
daughter Audrey, who after spending a year in Los 
Angeles, went back to Chicago, but have returned 
again to live here indefinitely. Audrey is now a mem
ber of the Choir as well as the Knights of Lith. Club.

We all regret the departure of Mr. and Mrs. A. Brūz
ga and two daughters, Cindy and Joan. Mr. and Mrs. 
Brūzga were both active members of the parish. In 
fact, they were one of the first families who helped 
build St. Casimir’s into a parish as it is today.

Jean Grazis.

A LITHUANIAN
What does the word Lithuanian mean?

For what does it really stand?
It’s more than just what one calls a man 

That was born in that beautiful land.
It stands for a person who’s honest and clean 

Who worships our good God above, 
One who’s considerate and seldom mean 
Who for Lithuania has really true love.
It’s a person who shows respect for others 

One who’d help a friend in need,
Who feels as though all men were his brothers 

And forever is trying to do a good deed.
It stands for a person who’s laughing and jolly 

Who likes to dance and to sing, ■
One who’s not easily lost in folly

In whose house does gaiety ring.
But to list all their virtues is not easily done 

It would take me many a day,
So, I’ll just end right now, saluting them all 

And saying,—Lithuanians Hurray!
—Viola Mae.
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December 7, 1947, the San Francisco group of Lith
uanians were visited by Mr. J. Valaitis and Mr. V. Bel
eckas. Movies of life in Lithuania before and during 
the war were presented. There was also a short film 
showing life of the many Lithuanian Displaced Per
sons in Germany. Sixty Dollars was contributed to the 
ULRA (BALF) from the group to aid the DP’s in 
exile.

Rev. John Kidykas visited San Francisco on the 19th 
and 20th of Dec. His visit was greatly appreciated by 
the San Francisco Lithuanians.
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ENDENCE

PRE-LENTEN DANCE AND PANCAKE BALL 
February 8, 1948 

At North Star Auditorium 
1631 West Adams Boulevard 

Los Angeles, California
Varied Programme of Songs, Folk Dances, 

Humorous Skit, Refreshments, 
Dancing, Drinks. ...

Music by Stanley West Orchestra.
Come one, come all for a gala evening of 

fun, laughter and polkas.

Admission: 75c Time: 4:30
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