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Sį leidinelį pradedame su pri
tarimu Los Angeles ir San Francisco 
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrių 
Tačiau be jokių fondų ir be’reme 
sąrašo. Laikraštėlio pasisekimas 
priklausys nuo kiekvieno lietuvio 
bendradarbiavimo parašant apie savo 
Šeimos bei draugu gyvenimą, Įvykius 
bei mums pranešant savo pazyštamu 

f antrašus. - . A
nos Angeles mie-į Taip pat prašome iš kiekvieno 

j Kalifornijos lietuviu klubo bei ■ 
' ’ ’ '* vieneto išrinkti ar paskirti po ’ ’

viena korespondentą, kuris kas mez“ 
nuo aprašytų įvykusius susirinkimus 
vakarus, parengimusir net apie i 
narių svarbesnius; įvykius. Galima 

j fornijos lietuviai dar neturį ne vi^asytl lietuvių ar’’anglu kalbose - 
kurioje jums tik lengviau išsireik
šti . 

>liz

Kalifornijos lietuviai, būdami 
plačiai išsisklaidg tūkstančio mylių Tačiau l 
ilgio ruožu nuo San Diego iki Ores- v 
cent City, tarp Ramiojo Vandenyno 
ir Nevados dykumų, neturi progos■ 
vieni su kitais susitikti,ir susi
pažinti.' Iki Šiol Kalifornijos lie
tuviai dar neturi nė vienos tankes
nes savo kolonijos., 
ste yra vienintele Kalifornijoje 
lietuviška parapija, į kurių retkar 
ciais suvažiuoja ir aplinkinių rnies 
telių lietuviai, tačiau dar nėra su 
sibūr§ vienoje vietoje ir nesudaro 
didesnės kolonijos. Taip pat Kali-

nes savo mokyklos ir nė vieno'perlo 
dir. io leidinio. •

leidžiamas ne pelno su-
valdžios metimu., -kiekvienas^redakcijos narys

____ ____ ________ __ ir bendradarbis rašo neapmokamai, 
taip pat nemažai yra iš-į Gautos pajamos is prenumeratų ir

vts namus, prekybos įmones 
darbus,^kiti dirba fabrikuose ir 
krautuvėse, ‘ ‘ “
sisklaide įvairiose Kalifornijos 
aukso, vario kasyklose bei apęlsiniĮ, 
vynuogių, kriaušiu ir slyvų, ūkiuose. 
Tarp ju "yra tokie "’toli atstumai,- kač. 
net retkarčiais susitikti neįmanoma. 
Taip kad net gėri pažystami ir drau
gai bei gimines per.kelerius metus 
neturi progos susieiti ir pasidalin
ti įspūdžiais, žiniomis is Lietuvos.

"Kalifornijos Lietuviu" menesinic 
mimiografuoto leidinėlio'‘tikslu’ir 
bus duoti progos vieni kitus arčiau

ip bendradarbis rašo neapmokamai

aukų bus skiriamos spausdinimo, 
siuntinėjimo išlaidoms padengti, 
o jei dar kiek liks pinigu, inves-

Tad lauksime jus.u a

Redakcija.
A

"KALIFORNIJOS LIETUVIAI"
t

nizuoti

kuri
nesižino kas esj--Amerikos lietuviai 
lenkai ar rusai. 0 po s-io karo, .po 
padidėjusiu mišriu vedybų gal kiti 
jau pradės,'save vadinti kiniečiais, 
pilipinieciais ar net japonais.....

A -Monthly Bulletin.
a < n ? ■Qnh-.-ift i s t: i •

Anthony F. Skirius

Oakland Calif* •

Julius Made jauskis

t
Calif . f

L1



The February 16th to Lithuanians means the same as the 4 th of 
ly to Americans. 1 
independent state, 
under the pzaristi*

S, Lithuania was declared as an 
150 years. Lithuania was suppress
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Lithuania in agre
t
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red.
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NOW 

oppression•

Russi a 
and some parts of it onr 
once again, Lithuania i

1* tea

n"FAHST "ELECTION" OF THE "
Through press,; radio, the Bolsheviks carried on a shameful 

propaganda that the Lithuanians of their own free accord have incorpor
ated themselves into the Soviet Union; themselves have sleetėd a-'. 
Communist regime; and that the Lithuanians themselves invited the- Russiai 
Red Army. In short, the Lithuanians have choked themselves with their 
own hands. But this claim is far from true.

On June of 1940, the elections took place in Lithuania under the 
Russian supervision. The candidates were chosen by the Communist pr-h ;:ys 
there were no other candidates for-choice*. .

Urns were placed in.a few sections of the town to receive the bal ■ * 
Of the general population, only here and there was'found one wh> 

::z:hed/! casting into the urn an empty, unmarked or scratched-up bailor * 
Ti-.-n a person deposited his ballot, his passport was stamped, "voted." 
He vho aid not vote was branded "the people’s enemy," ' _

Mo.■of the people who refused to vote were later deported into " 
deep oRu-ssJ a during th 

•i*'■yj.-'i oti 7 4- .'x-P ’4-1-1

Hh

mass deportations that started on June' 15. 
election, more than 100%, was announced by'the 

Soviet ’Jews Agency in London papers fully 24 hours before.the closing: 
0.? tno ■ ’"polls. " ‘ • ■ ' '

SECOND . "ELECTIONS" OF THE "PEOPLES ’SEIM". -. ' ’ . •
■ On February 10, 1946, Russian "pplitruks" carried out second * ' 

elections.jThis time the methods were' the same as the first time. 
Eventn-ac-gb there .was the danger of being "branded,"there were 1*638.6-5-1 
people who did not votej according to the Associated Press from Moscow;. 
The largest percentage of empty vote-s were accounted for the Baltic 
states.

"The people’s enemy" (those who did not vote) do not get regular 
passports. Instead they are issued either the pink two-page certifies 
tes, or the green one-page certificates. Those with green certificates 
are deported deeper into Russia for hard labor. The* ones with pink 
certificates get ration books with less points.

WHAT CHANCE DO LITHUANIANS IN LITHUANIA HAVE?
There, is no freedom of speech, press, need 
The causeof Lithuania’s freedom is now in 

nan Lithuanian people 
takes. :■

The weapons are few, but important: constant and widespread 
publicity in every possible form; material and moral suiport of the. 
groups which are leading the fight for Lithuania’s freedom; and co- 
ordination of action and sincere cooperation and harmony between group

The* ones with pink

or religion, , 
the hands of the AirierV 

to lead, direct and carry oh--no matter how Ion.
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Kas buvo pas mur pernai nuveikta, tai jau plačiai aprašyta lietuviš
kuose laikraščiuose. Pradėsiu nuo siu metu pradžios.

• • K > x K

Ne visi vienodai trade jo Naujus tetjus: vi^ni pradėjo nuo maldos, prašy
dami Dievo palaimos šiems metams ir padėkodami Dievui už suteiktas malo- 
nespraejusiais metais, o ypatingai, kad užsibaigė kruvinas karas: kiti 
pradėjo Naujus įmetus šokiais, o buvo ir t-okių, kurie,sutikę Naujus Metus 
šokiais, dar spėjo ateiti išklausyti ir Šv. Mišių.

Galima pasakyti, kad siu metų sausio mėnuo yra Šokių menuo, nes’ nebu
vo nė vieno sekmadienio, kuriame nebūtų vienos ar kitos lietuviškos or
ganizacijos šokia vakarėlio, sujungto su užkandžiais, alučiu, etc* 
Švento Kazimiero'parapija neatsiliko nuo kitų organizacijų ir sausio kO 
dieną surengė šokių vakara. uažymetina, kad^vakaras pavyko labai gerai, 
nes buvo skaitlingas. Buvo’ paimta graži sale* geras orkestras ir paga - 
minta gardžių valgiu. :

DAUGIAUSIAI IASiDARBAVe ASMENS, .- . v * •
uabai gražiai pasidarbavo sekančios seimininkės,: Emilija Mitkienė, 

Emilija Šleinienė? kareijoną Dirgeliene, Ona Margienė ir Martina Varka
lį enė\ Ši kartą Monika Sllaterienė dėl ligos negalėjo darbuotis virtuve- 
je. bet padirbo tokiu du geru sūriu, kad jie atnešė virš 20 dėl.pelno. 
Kitos moterėles prikepė skanių pyragų; -jubiliate (80) metu Ona Lužicne 
ir Domicėlė xiruminicne, o Emilija bliaklene iškepė labai skanu kugeli.

Vyrai irgi nemažai prisidėjo prie pasisek5.no vakarėlio. Z.Krumenas 
ir Prahaf Dirgėlas patarnavo prie pardavinėjimo gėrimo, ir pa,žymėtina, 
kad patys būdami blaivūs, nenugirdė ir publikos,’kas man labai patiko, 
noa as nenoriu bažnyčiai tokio pelne, kuris daro žmogaus sielai žalos. 
Kitas darbus atliko Povilas Grazis (kasininko), Danielius Slėnis ir Po
vilas Slinkis.prie įžangos tikietų, o mūsų darbštusis Jonas Romasauskas 
prie drabužiu apsaugojimo. Nors mums brangiai atsiejo salės išnuomavimas 
orkestras ir visi leidimai (8102.00), vienok padaryta parapijai gryno 
pelno 116*00 doleriu.

PROF. KAZIO PAKŠTO KALBA*
Turiu čia priminti, kad mūsų vakarėlis buvo paįvairintas gražia pro 

fesoriaus Kazio laksto prakalba, kuri buvo įdomi ir raginanti klausyto 
jus dirbti sietuvos išlaisvinimui. Kazys Pakštas praėjusį rudenį Įvyku
siame .Amerikos Lietuviu ^engresu Chicago je dalyvavo kaipo muęų purapi r. 
jos delegatu. Taip pat Eidukaitis IŠ Bilbao, Gali davė keletą geru min-- 
čiųį ypač, kad visi Amerikos piliečini-li^tuviai klebentų Baltuju’Rūmų 
duris, reikalaudami Lietuvos Nepriklausomybes atstatymo. '

PARAPIJOS CHORAS MTTĖJO VASARI f 16 KILNU , ,
Noriu dar papasakot.! apie mūsų cnora, kuius labai rimtai ruošėsi pri< 

paminėjimo Vasario 16 dienos. Cnoras ne tik kas sekmadieni atvyksta gie
doti per Sv.foįšias , bet dar ir ketvirtadienio ..vakarais dalyvauja Sven-r 
tojoje Valandoje, o po to .dar pora valandų praktikuoj.isi-ir mokosi..

■ Mūsų choro ikurejrx ir dabar svarbiausia rėmėja yra Brone Starkiene. 
kuri nors toli’gyvena, bet visados atvyksta, kad savo gražiu balsu su
stiprintu mūsų chorą. Svarbiausiu dalyku chorui yra turėti gera vargo--7 
nininks;- '“*es tuo atžvilgiu esame laimingi, nes turime L įbai gabia muzi
kę-panele Genovaite Gražiuto , kurt nors kasdien dirt a Hollywoodc kaipo 
artiste-šoke-ja, tačiau nes ir ‘iii savo poilsio laiko pngrcjirini vargom w x w f y X t# v ’
choro pamokymui. Jj yra tiki-.i pasisvontuci parapijos gerovei.

pasisek5.no


__v . . -Krlifornijos I i*. •

Prie pagerinimo mūsų choro nemažai prisideda talentuotas muzikas- 
.ajmiikininkas-Juozas-Zeragulis, kuris turėdamas ir gerą balsą, remia, mūsų 
chorą. Musu Choro nariai: Margarita,.Morauskaitė, Elena ir Rusija 
Varkalaitės, Teresė Vaitkute, Stasė Šimkute, Emilija Masonienė ir
Izabelė Abi. Kotryna Malinauskiene, kuri turėdama nepaprastą baisa, 
noriai dalyvauja chore, nors trys maži valkai jos neleidžia išeiti :Vs 
namu, bet jos gerasis vyras jas augo vaikus. Ir choristu vyru skalbia.. 
nemažas, nes be Juozo Žemgulio, turime Joną Romasr-usku, Juozą Šliakt, 
Juozą Drangini ir Praną Skamaraką.'

• A
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Turime aideli nuostuolį netiktai mūsų chore, :-<t. ir parapijos veikėju 
tarne. Sunkiai susirgo Zuzana M a r k ū ?.i i e n ė, In.'.i j atvykus: " 
is Ci^yelando, Ohio, žymiai prisidėjo prie parapijos progreso. Be jos 
neapsiėjo ne tik nė vienas parapijos ■■ parengimas . bet dar finansiniai 
prisidėjo prie Įtaisymo zokraštijos, ofiso,etc..

Dar viena ligoriĮ turime, tai D.G. Prelotą K K TJ S A, kuris dėl svei
katos apsigyveno Kaliforųijoje, bet turėjo pasiduoti Sunkiai operacijai 
garsioje Šv.Luko ligoninėje, Pasadena) Gal. Acių Dievui, operacija pa
sisekė gerai. .Ligonis sveiksta ir musų kolonija džiaugiasi, kad D.Gerb. 
Pralotas A-rušas ilgai darjsu mumis būti ir remti mūsų veikimą, nes mes 
labai Įvertiname j.o nuopelnus, kad pagelbėjo Įsikurti Seserims Pranciė- 
kietėms netiktai- Pittsburg©, Pietų Amerikoje, bet ir Los Angeles, Gal.;

1 musų Kaliforniją vis daugiau atvyksta_žmonių iš kitų Amerikos val
stybių. ^Nesenai dar atvyko Pranas DIRGĖLA su savo žmona is Cbica- 
gos ir čia nusipirko didelius namus, kuriuose ne tiktai gale’s gyventi, 
bet dar is jų turės gerą pragyvenimo šaltini. Ta patĮ padarė ir M A R: 
TINA V A R K A L I Ė N Ė (is GhiCagos), P ALŪSKI Al ir daug, 
kitų. Todėl Mūsų Realtor (Nuosavybes Pardavėjas) K A Z Y S L TJ K Š Yi’ 
nemažai turi darbo, pirkdamas visiems atvykusioms namus. s

Atvyksta ir profesionalai, kuriems Kalifornija labai patinka) bet ir. 
padaro čia sau gerą pragyvenimą. Bu.laiku mes turėsime daugiau Įvairių 
profesijų,inteligentų. Jau turime jauną, gabu gydytoją- LIK A, kuris 
jau praktikuoja Los Angeles Angelų Karalieneszligonineje.

Jaunuolis P R A N A S G I L B A R T A Slanko medicinos fakulteta 
Los z-ngoles universitete, o R I G A RD i S M A S 0_N’A S lanko Tėvu' 
Jazuitų kolegiją, ateityje jis bus garsus muzikas. Mūsų mažoji-12 meta: 
V I <; LA. te A E- S V Y T S jau .šiandiena yra ir muzike ir poeto.

•Tegalime pamiršti musų pragarsėjusio visame pasaulyje cempijono
P R a NO L TJ B Il-N O, kuris ir dabar kelia mūsų varda, nugalėdamas 
lošimuose svetimtaučius. Mūsų pažiba yra,profūsorius KAZYS PAKŠTAS.

Dar laukiame atvažiuojant dvĮeju gabiu kunigų; tai Kun. JONO T A ’ 
M U L I O ir Kun. JONO KUČINSKO, kurie, išeje aukštesni moks
lą, pagelbės mums kultūriniame darbe ir musu parapija pasivys kitas se
nesnes Amerikos lietuvių parapijas.

Malonu man čia priminti, kad atsiranda žmonių, kurie kitur gyvendami, 
taupo pinigus, kad mums pagelbėtų pastatyti didesne bažnyčią* aš irgi 
taupau ir jau turiu du tukstancius doleriu naujos bažnyčios statybai.

Girdėjome, kad pas MITKŪS svečiuojasi. URŠULĖ G A LEO
NIENĖ. Gal čia jai gėriau,,patiks oras, negu Chicagos šalčiai...

Pas slauge A D E LĖK U C I ,N S K ą I T ĘK Altadena, Cal., kuri 
dabar lankoMPasadenos kolegija, pora menesiu svečiavosi jos sesutė 
Eleonora KUCINSK;ITE, is Athol, Mass. Vasario mėnesio pradžioje, Eleo- • 
norą, dar aplankiusi broli Albertą- Berkley, Gal.ir kita seseri- Fr,ano 
Kučinskaitę, San Francisco,mieste, vėl’išvyko į tėviškę.

PETRAS FABI JONAITIS is San Francisco irgi" aplankė 
savo draugus ir pažįstamas Los .ingeles mieste.



• ' Daugeliui teko sk'ajtyi'l J.1 >tuylų.. /'rJ.kra^Čiuosė paskelbtu laišku, 
tų nelaimingų ..liutuv/ų.- kitriį Įtarę axsCciolArii atslcųirc j. vairiose Euro
pos valstybėse,. Vien.; jų buvo prievšrtrf okupantu išvežti, kiti .pabė
go,. tikedamięsi pr.ši Jkti. 'jne.fi kos ;zo )-s, Daugelis- 'j*f, gal • tusu"giini^ 
nių ar draugu, a t b ii (r ė. kritįš kome " stovy je/ galjiems padėti’
parsikviesdami. juo#,/; Amerika ’Urba b.bnt nū siųsdami' jiems maiste įtėl - 
rūbų./ Apie ..tat g; lite gauti informacijų Masu redakcija jš, e ' ' 

•'■ ".. . Siame skyriuje alpinsime id ome e ai / .Laišku ištraukas, . ' ' ’
; . . Sig laiškas’ rašyta? is Aiis'trijps. prei, y. Maciejauskūi i Loš; 
■gelės., Čalifortila. .’ . . . ‘ ‘ J ' s
'• ’’Netikėtai ,1 mano rankas papuolė Ameriko’s Lietuviu laikraštis ? 
DARBĮNTNKaS (No,7'8, 10/16/45), kur tilte Tamstos resyt/s straipsnis’/

’ kad %-akia sudaryti Tondį pargabenimui li rcvvių'i Jungtines rmerikos’ 
Valstybes • ir. kadrams ta to fondo reikalams paskyrėto. ^IvQ.aO.. Minėtas 
straipsnis mus aštuonis, .jau .gerai užgrudintus vyrus taip su jaudino, 
kad verkėm, kaip maži kūdikiai,' n< teko savo tėvu. Mus nudžiugino, kad 
yra dar geros širdies žmonių, kuri - -prisimena lietuvius pergyvenusius 
juodžiausius laikus.tautų.Istorijoje,

’’Butu malonu, kad. Tamstos straipsnis suburtu visus lie-tuvius, ' 
gyvenančius ne..tik Siaurinėje Amerikoje^ bet ir šitose;. d/mpkr at induose 
•kr a s tubs ė ir. kad.', medy i'abar-gyvena istremime,~ galStumb issllnišyinti,, 
ii atsilyginti tiems geradariams,. kurie mumis riiyiiiosi, .o.'‘ta’±p; p at "pa
dėti d.ar tiems, kurie liko prispausti po žiaurios'meskbs'letėha'Libtti-. 
vo j e ar riet Sibiro taigose. ' ' . ' - . • y-':

;'Viehas> is liūdni,ausiu likimu ym tų lietuviu, kurie pateko Aua- 
trijon, nes Čia e’same/traktuojami, kaip sūnys. IX jų'nieko negausi . 
liet nusipirkti. 'UNRRA taip pat mus laiko, kaip* kalinius":' maitina’ la
bai blogai ir gyvenamos patalpos nepakėnclaiftpšy Vienu žodžių-, gyveni
mas nepavydėtinasVisa laimė,’ kad mažai; dalelei iš musų' tenka dirbti 
prie Amerikos kariuomene s, tai'tie vyrai mus' pymaitina ir aprengia, o 
mes pagvlbstim dar kitiems, ■ ' ■ - • •" . " :

--"Prie kiekvienos progos priminkit .Amerikos lietuviams, kad jie ’ 
musų neužmirštų, o męs busime jiems dėkingi." (pasirašo--J.M.j '

Štai kito laiško ištraukos. Laiškas rašytas is Belgijos Ūsoriui, 
Detroit, Michigan. . Į s,'.-:"

"Bendrai čia Belgijoje musų visų lietuvių gyvenimas pilkas ir 
vienodas. Visa laika gyvenome daugiausia gardais, ka kiti pasako. 
Prancūzų laikr/sčiups'e apie mus lietuvius nieko niokida ne Pašo.

• "Dabar mums akys atsivėrė.- Pamatom, k ai p pasaulis- rūpinasi lie
tuviais' Ir kiek nmlrikos'- lietuviai padeda-vargstantioms:.-ii©tuviamsi

• "iaikrasedus 'padalinau ir •kitiems „ kai. tlo perskaitys dur kitiem^,
perduosiu. Mes jau 2 rautai' kųip nesam -skaitą ’lietuviškai, :,tąi dabar 
mums kaip duona, nežinai not is .kur pradėti ikaityti. Visos žinios 
įdomios ųr visos naujos. _ u

. "as ir kiti lietuviai 1 jums *lrbai dėko jame- us spauda ir. prašom . . 
Dievo, kad jums duotų laimes ir ii/0 gyvenimo^" ■ ' ' j.y *

K. Karuža is Vokieti jos, Anglijos Zonos štai kr įparnsa savo pa
žįstamom "A, Skiriui, Oakland, California: . .. c .

"1940-1941 mėtai’s porgyvenom baisu rot. no surytai mus d'ejo, kur 
norėjo. .0 1,941-194.4 metais, rudieji naciai raišų žemoj taip pat torio 
jo ir naikino žmones. Didele dali ištrėmė į. vakarus darbams, kaip i- 
ranfcį, Vėže prievarta. . Mūsų t-ait'a nu: 194) iki- 194'4 metų dauginusi :• 
nukeatėjo,/ Ir dabar kenčia.; ' 1944 metai v31v'j sgasdino mūsų tautos 
žmones ir jausdami, kad mes esam tikri, kyikscion/s—todėl ir bėgom’ , 
apie į milijone žmonių i. vak-Tjms^ nezk’nint didžiausiu karo audri ir 
pavojų. ■■ •* ' ’ •' • - • * ■’



talskat-Is .Europos—
• ♦ •••, • * . •#

’’Daug išsigelbė j ome atbėgdami į amerikonu, anglu užimta krašta va
karuose* Atbėga ir dabar is Lietuvos, nors sąlygos stinkios? Bbga'kar- 
tu ir žydai į amerikonu užimtas sritis*

Gelbėkite Tėvynė sunkoj valandoj! Gelbėti galite tik Jus.”
. : Lt, Ed Carr, kuris dabar yra Philippinu saloj, Maniloj,. priminda

mas Europoj patirtus įspūdžius, rašo V*F. Beliajui į Chicago:
”WheniI went to Germany, I was still tossing orchids and halos 

Stalin’s way, misty-eyed from reports of Soviet idealism." But*the - 
thousands and thousands of Russians we liberated punctured the notion 
of Russian altruism. It was impossible to reconcile the looting mobs 
of stupid-looking and brutal Reds to the rosy picture of universal 
education Į had only too eargerly lapped up from pink journals* When.- 
we left Austria to make room for the Russian troops (we had overshot 
the boundary agreed upon), the townspeople wept openly. With reason!: 
From a girl from Latvia, refugees from Roumania, a Swedish family caught 
in.-Vienna, from, dozens who had seen the Russian finesse in wholesale 
rape and wanton destruction, the story, admittedly exaggerated, was the 
samę.” : . ■ ' ■ , . ... . . < ■ . ■:

. . I. _ _ - ■■ t '____ ___U~ ~r • • ~n-.L - T. - - U_ - ----- - r II--*---  .---- ■ - - 11 r j. f—1 i ■1 . w» ■■■■■ ■' > » ■ »>■—i ■»»»»■ >—*♦ ■ *u m '•••»! ' -K <*’ - %

■ - ’ . . SAN FRANCISCO LIETUVIŲ ' ' ■ "
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WW KRYPTIE -
, 1944 metaislapkričio. 21 lionr, Boginu namuose, 833 Gabrillo St.,

Sari Franc i še b, California buvo sušauktas pirmas Bendro Amerikos Lietuviu 
Fpnda'š .'(BALFj susirinkimas i, .Iniciatoriais buvo Noreikų, Yasaiciu,- Ski” 
riu Ir Boginu šeimos ir Petras FabTjbhaltls* / .f/ -

..1945 motais* balandžio, 15 d* buvo - išrinkta pirmo ji valdyba, kurloii. 
ie-jo pirmininkas A#‘ Skirius,? vice-pirm< Vaitonis, Sek. B< Skiriene 
i;Iždininkas P* Boginąs •...Per 1945 metus, padaryta 10 susirinkimų, du 
p,ikriikeliai, Vasario' 16 d/Įnihejimąs ir. vakariene lietuvių delegatų Tau- 

. tų itohfėrenci jon pagerbimui♦ > - . r r • ą
19.45 m> rugsėjo 30 d# buvo sudaryta .laikina Lietuves. Vyčiu, San 

Francisco kuopos valdyba is pirm* .M/Kazc, vice-p.drm. ;H>Kolesk,. sukę Ai
binės trasai t is ir ižd. Alberto Kuchinskio• O. 1945 .m., ^spalio 21. d', buvo 
išrinktu /Me.rikos Lietuvių Tarybos, s kyr j aus valdyba, iš Jame s. - Savi, šklo, 
iAuięno- Poškaus ir Antano ’Skiriaus®. Taigi* j rųejusiejį metai San. Franci- 
soc lietuviams buvo reikšmingi, nes buvo pažengta didelis žingsnis' p rie 
korstuktyvaus’ ir tikrai lietuviško veikimo, neatsižvelgiant visokių suir 
xOXr.U •: • . • -• • * ' * : :

N.JJ JA B ALF VALDYBA. . f : '
Sausio 20 d., 1946, Įvyko metinis BALF susirinkimas, kuriame buvo

patiekti valdybos p aruoštiApranešimai apie praeitu metu veikimą, , • " 
Taip-pat buvo išrinkta nauja valdyba is: pirm. A,'Sklniaus, vice-pirm* 
A. Poškaus, sek* B*. Sklrien^s lr ižd. .P« Bogino. . '. .

VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMAS. ' ■ - \ ■
1946 m. vasario 24 d. 4 vai p.p. -10.9 Golden Gate Ave.,^ San" Fran

cisco,. Cal. įvyks 28 metu Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo"sukakti'a 
paminėjimas. Yra pakviestas jaunas,gabus lietuvis svečias kalbėtojas. 
Po kalbu bus galima pasišokti ir pažiūrėti krutomi|ji| 'paveikslu.’ Visi 
lietuviai kviečiami dalyvauti. Ičjieeas .neapmokamas'

/ LIETUVOS VYČIU KUOPOS SUSI RINKIMAS.. ‘
. • Metinis Lietuvos Vyčiu kuopos susi "rinkimas- Įvyks "vasario-24" d. 

•5 val.po. piet,. Y,C,W. salėje, 109 Golden 'Gate Avė, San Francisco, Cal. 
Kviečiame dalyvauti, tik jaunimas- vyrai"4r"merginos. Lietuvos Vyčiai, 
(Knights of Lithuania) yra_amerikoc lietuviu jaunimo organizacija, 
turinti Jungtinėse Valstybėse virš 100..velki tu kuopu-'ir savo mėnesini, 
žurnalą-“VYTIS", redaguojama anglu ir lietuviu kalbose* . ' s
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BOGIN is very huj-y nowadays- he xa still working six-nevoii 

days a week (you knov,- s:' ^oi.nt! ..) anc; besides,- he is looking
for an apartment houac.

MRS LUCILLE ZdlKIb lef'y Car.il ornia for Boston, Mass. We are waiting 
for news, what the ;;tcrk w-11 trxng: a boy or a girl....*

LT;JOHN ZAIKIS, iLU, — scheduled for overseas duty. The destina
tion point is unknown.

WM AHNSEN (ARNASAS) ? a resident of Oakland, has gone for a vacation 
He u-s one of the Lithuanians .who has been around x lived in Lithuania 
on n rdvarasn, did business in Africa, Arabia, Rusia, Germany, France 
and finally settled down m uho goo-, old IT#S<A-

Rh. JOLh-PH YASAITIS nas been ill through January and February. We 
hope that he will get well soon.

LILTON C» STARK, Ccx, -f the U.S.Navy, at present is stationed at 
ban Francisco, Cal« He will he one of tho guest speakers at the 
meeting in Commemoration of the Inlopendence of Lithuania, Which wil?? 
take place at 109 Golden Gate Ave>, San brancisco. Cal. on Feb.24, 46, 
4:00 P.M.

IMPORTANT LITHUANIAN*-AMERICAN CONGRESS ijl CHICAGO, ILL.
Tnough the Lithuanian-American Congress took place on November 

29, 30 and Dec.l, 1945, at Chicago, Ill, .since it isįyery important 
factor, we want to mention it now. _ull the organized Lithuanians were 
represented at that Congress, except the communists. The purpose of 
the meeting was to determine ways and means to help Lithuania and plead 
for freedom of the subjugate! and terrorized people.

Among the guest speakers were: Cardinal Stritch, Governor of Illinois 
D.H.Green and Congressman 0fKenski. Two American Lithuanians , Edward 
Seibutis an! Vladas Vaitkus told their personal experiences in the 
liberated” Lithuania. Their story was sa?.

Cardinal Stritch said: nThe American bishops in their recent state
ment warned against Soviet Russia’s alms in Baltics. An attemjt is bein’ 
male destroy Christian civilization by the Soviets. There have been 
many such attempts made in history of Euroje, but never before have we 
se^n m history an attempt made to destroy race of men”

”/et, extermination of races of men goes on, nnd with our blessing, 
becevso the worst of tyrants happens to be our ally f' (Viltis)




