
KODĖL MUMS PATINK/A
f

Kam tik teko ilgiau ..apsistoti ’ 
Ka/Lif ori*! jo j e, visi sako, kad jiems| 

“■ČiaJabtau patinka gyvauti, negu kJ.4 
tose Amerikos dalyse, Į

Kodėl nums patinka Kali!ornijoje ! 
gyventi'’ Tam yra keistas rimtų ;
priežasčių: kaip tai- 
Kalifornijos gamta, klimatas, va
sarojimo vietovės, pragyvenimo są
lygos ir Įvairios progos-Šansai, j

KALIFORNIJOS KLIMATAS
I 

1 Kalifornijos klimatas yra šiltai: 
ir malonus. Ypatingai būna šiltas 

.> oras pietinėje Kalifornijoje, San ; 
Diego ir Los Angeles apylinkėse. j 
Tačiau čia nėra tokių troškinančių į 
kaitrų, kaip rytinėse valstybėse. Į 
Čia naktys visad būna vėsios, kas į 
leidžia ramiai ir patogiai išsimė- 
goti.

Šiaurinėje Kalifornijoje-San 
Francisco srityje bendrai oras bū
na kiek vėsesnis- tačiau nė čia 
žiemomis nebūna nei sniego nei šal
čio. žiemomis čia dažniausiai per i 
per tris, keturis mėnesius būna ! 
dažnai debesuota ir lietinga, bet ' 
per kitus aštuonis ar devynis mėne-į 
sius beveik visai nelyja (ypač mieš
tuose tarp kalnų).

i

KALIFORNIJOS GAMTA Į

Kalifornijos gamtos grožis visuš 
sužavi. Ji yra labai įvairi- tai i 
kombinacija aukštų, žaliuojančių 
kalnų, ežerėlių ir didingai ban
guojančio Ramiojo vandenyno.

KALIFORNIJOJE. ?

Kalifornijos laukai nukloti didžiau
siais pasaulyje vaismedžiu sodais, 
daržovių laukais, įvairiausiu vie- 
šutu medžiu luiėkaišc Labai daug 
61a augina1vynuogių« kriau siu« fi- 

ap?lkosų? apelsinų j citrinų, 
slyyų ir kitokių vaisių.

Čia auga Įdomūs laukiniai mecEiai, 
eucaliptv.s, palmės, sequoias, rau- 
donincdžiai, kurie netik teikia pa
sigręžė Jani tų vaizdų, bet 61p pat 
malonų ir sveika kvapų, i vairiau?* 
sius aromatus<.

P RAGYVENIIViO SĄLYGOS

Kaskart vis daugiau ir daugiau 
čia atsiranda pragyvenimo šaltinių* 
įvairių rūsių darbų. Vis plečiasi 
didžiulės laivininkystės ir oro 
transporto kompanijos, kurios pa
laiko susisiekimą su Tolimųjįj Pytu 
valstybėmis^ Taip pat Čia buvo ir 
yra didžiausios^laivų sta’tybcs ir 
taisymo dirbtuves < Karo me t; u čia 
buvo išvystyta orlaivių* gamyba 
(.Douglas Aircraft Co.)» Atrodo, kad 
greitu laiku išivystys ir automobi
lių pramonė. Tam davė pradžia Kais 
ser-Fraizer Co., General Motors 
ir kitos kompanijos€.

Apie biznio ir investavimo gali
mumus panagrinėsime atskiruose str
aipsniuose kituose K.L. numeriuose«

VASAROJIMO VIETOVES
*

Kalifornija yra gausi kurortais 
ir sanatorijomis, nes čia yra daug 
mineralinių šaltinių, kurių vonios 
turi gydomosios galios.
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Paskutiniai tarptautiniai įvykiai nasrus tiesia prie kitos, 
parodo, kad Antrojo Pasulirtio Karo 
laimėjimas neatnešė tautoms nei tai
kos nei teisingumo. Faktai kalba 
labai ironiškai: Tkmerika paaukojo 

250.000 geriausių savo sūnų ir bili
jonus dolorią tam, kad Hitlerį pa

vienes aukos praryti, savo kruvinus ' * *"*' 1 ********'*^***’*—**^***^'* *'**•***•*■ •’f'
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Taip pat Kalifornijoje yra sveikas 
klimatas. Tad daktarai daugeliui 
pataria ilgiail pagyventi tam tik
rose vietose, ypač mažuose mieste
liuose tarp kalnu, netoli Los Ange
les, Cal. Čia atvažiuoja žmonos 
gydyti artritis, reumatizmą ir ki-

>

DAR NEIŠNAUDOTOS PROGOS

t »
t

Asmenims, turintiems daug ini-t • 
ciatyvos, gabumu ir kapitalo, 
Kalifornija teikia daug neišnau
dotu progų. Derlinga žeme sodams,j 
grzi gamta ir sveikas oras sanato
rijoms, neištirti ir nesurasti 
aliejaus ir mineralu rudu resursai 
dar lengvai prieinami.

i

susisiekimas su Tolimųjų Rytu Vai 
stybcmis.

c
i

I

i

Taigi Kalifornijon važiuoja ne 
vien nesveiki bei paseno žmones, 
bot ir tie, kurio jau turi gana 
susitaupė pinigu ir juos nori sau
giai ir dar pelningai investuoti 
ir patys ramiai, patogiai, gražiai i 
ir svoikai pagyventi i 

t

Į

Dol tu priozasciu mums Kalifor
nijoje labai patinka gyventi. Ma
nome, kad ir kitiems patiktu, jei 
tik sąlygos leistu, jie čia ir at
važiuotu. Taip pat del siu prie- . 
zasciu Kalifornijos gyventoju skai4 
cius per pastaruosius penkis metus! 
padaugėjo net dviem milijonais ir j 
manoma, kad dar žymiai padaugės. Į 

Anglija ir Amerika trūko drąsos 
ir prakilnumo užstoti Baltijos"vai 
stybcs prieš plėšikišką Vokietijos 
ir Rdsijos agresijąir Rusijos agresiją. Kai kurie pa- 
trijotai" mane išdavimu Baltijos 
valstybių numalšinsią Maskvos smog- 

-žudžius. Tačiau, kaiį> buvo daug kam 
aišku, tas tik sustiprino hitleriš
kas ambicijas Rusijos'stepių barba
ruose! to jiems nebuvo gana. Nebuvo 
jiems gana netik Baltijos tautu nu
plėšimo, bet nei Balkanų, nei Cent
rinės Europos, nei pusės Vokietijos 
Negana nei milžiniškos Mongolijos 
plotų, negana nei Mandžiūrijos.

not Afrikoje, jiems užsinorėjo tu- 
reti^nipinejimo lizdus net kiekvie
name' Amerikos kampelyje. Štai prie 
ko priveda neįtikėtina demgkrątij'ų 
(ne redakcijos nuomuone) dvasino ir 
moralinė stagnacija.

Naujai įsteigtoji UNO (Jungtinių 
Tautų Organizacija) pasirodė iš pa£ 
pirmų dienų nesugebanti nei iš tolo 
savo uždaviniams. Lygiai kaip ir 
buvusi Tautų Sąjungą, ji, pasirodė 
tegelbstanti tik tautų žudikų inte
resus. Persijos byla tai įrodė viju
siems, kurie nori matyti klaikią 
realybę savo akimis. Vietoje* kad 
apginti šia tautą nuo begėdiško Ru
sijos įsiveržimo į jos teritoriją, 
UNO ją išdavė, priversdama padaryti 
su Rusija sutartį, atiduodančia šio 
krašto vienintelį turtą-aliejųČoiįl 
(Kuriožiška-sutartimi persams yra 
uždrausta net kalbėti apie savo a- 
liejų!) Ir tas visa yra atiduota 
vien"tik už rusų ketinimą "vėliau" 
ištraukti savo kariuomene is Persi
jos.. .

Amerikos ir Anglijos ištikimiau
si sąjungininkai, kaip gen
lovicius. yra paliekamas Stalino 

s sušaudyti net be jokio pa- 
i deraus teismo. Gen. Michailo vidus 

kovojo prieš narius dar kai Stali
nas buvo Hitlerio sąjungininkas, 
Jis išgelbėjo iš nacių šimtus Ameri 
kos lakūnų. Amerika, laimėjusi Rv-

lai
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on soviet imperialism

By Watson Kirkconnell

Estonia and Latvia are two small Protestant countries on the Baltic 
coast. Lithuania is a small Catholic country just south of thenu All 
three have had freedom of press and worship, several political parties, 
and a much higher standard of living than the USSR. In June, 1940, 
Stalin, breaking treaties of non-aggression, as he has broken almost 
all of his treaties, moved Soviet troops into the helpless countries 
and forced elections in which only a new Communist-front "Union of the 
Toiling People'1 had the privilege of nominating candidates* The puppet 
governments elected under a reign of terror voted for inclusion in she 
USSR and the grim work of the NKVD (OGPU) in murdering or transporting 
the bulk of the population went into high gear.

The American Government, through its Department of State, issued a 
declaration on July 23, 1940, strongly condemning "the devious proces
ses by which the political independence and territorial integrity of 
the three small Baltic repuolics--Estcnia, Latvia, and Lithuania--were 
to be deliberately annihilated." Soviet plans, as revealed by official 
documents of the NKVD, called for the liquidation of almost the entire 
population and its transportation to Siberian concentration camps or 
Asiatic colonies. To quote from a formal statement issued in August, 
1944, by the United Organizations of Americans of Lithuanian, Latvian, 
and Estonian descent:

"It is evident on the basis of the above-mentioned documents that, 
in the Soviet view, more than 90 percent of the Lithuanians, Latvians, 
and Estonians, of Catholic, Protestand and Jewish faiths, and of all 
walks of life from humble tillers of the land to scholars and cabinet 
ministers, were slated for banishment from their native soil and for 
"liquidation." Nothing but geographical names (until changed in honor 
of the Soviet heroes) would have remained the world that there had 
ever lived Christian Baltic peoples."

Up to June, 1941, some 200,000 men, women and children were depor
ted and in every known case husbands were separated from wives and 
children from parents. With the return of the Soviets in 1944, the 
situation grew still more dreadful, with widespread looting and rape 
by the Red Army and systematic murder and deportation by_the _NKVD.

Detailed.documentation is-available from the diplomatic representa
tives of the martyred republics on this continenet. Nevertheless, in 
the Yalta appeasement pact no mention was made of the three unfortunate 
states, who are apparently abandoned to extermination. It may be 
"realism", using a popular phrase, to accept the unpreventable murder 
of three nations, but our newspaper editors should at least refrain 
from kissing the criminal.

(from The Evening Telegram, Toronto)
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(UNO Nesugeba Sudrausti Agresorių'1-- tpsinys is 2 puslapio) 
sijai karę., Šiandien nedrįsta nei žodžio pasakyti ui savo ali.jantus-- 
kaip Michailoviciu. Stalino agentas Tito šiandien jaučiasi kur kas 
galingesnis negu &arę laimėjusios demokratijos. Ir veikia jie kur kas 
daugiau. UNO, pasirodo, teįstengia tik patvirtinti tai, kę. Stalinas 
ir jo agentai Įsigeidžia.

Ar už tokĮ pasaulį mes kariavome ir aukojomes dar tik prieš metus 
laiko?

"Kalifornijos Lietuviai-Lithuanlans of California 
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RUOŠIAMĖS PRIE VELYKŲ ŠVENČIŲ.

Visiems katalikams yra svarbu su džiaugsmu švęsti Kristaus prisikė
limo šventą* 0 tas džiaugsmaė žmogaus sieloje yra tada, kada jos nespau
džia nuodėmių našta, l'odėl gavėnios sekmadieniais sakomi pamokslai ir 
ir raginama atlikti velykinę išpažintį, Tuo tikslu yra rengiamos reko
lekcijos ir misijos. Šiemet ir mūsų parapija turės trijų dienų misijas.

6 u v

LIETUVIS MILIJONIERIUS- TĖVAS SILVIJUS.

Pasitaikė labai gera proga, kad pries Velykas galiu turėti mano 
parapijiečiams misijas, nes Bos Angeles katalikų parapijų klebonai tu
rėjo pakvietę su misijomis garsų pamokslininką pasijonistą Tėvą SILVUJŲ, 
C.P. ne nežinodami, kad; jie yra lietuvis. Bet Tėvas Silvijus., sužino
jus, kad Los Angeles mieste yra lietuvių parapija, padare man vizitą ir 
maloniai sutiko padaryti Šv. Kazimiero parapijojos bažnyčioje trijų die
nu misijas, kurios prasidės šeštadieni prieš Verbų Sekmadienį, tai yra 
balandžio 15 diena ir tesis iki balandžio 16 dienos (didžiojo antradienio' 
Pamokslai bus sakomi lietuvių ir anglų kalbomis’rytmečiais 8:30 vai., o 
Vakarais 7:00 iki 8:00 valandos. Būtų labai malonu, kad visi lietuviai 
pasinaudotų ta proga atlikti Velykine'išpažinti ir tikrai krikščioniškai 
būtu pasirengę prie Velykų švenčiu.

BENDRI PIETUS VERBŲ SEKMADIENYJE. ••

Verbų Sekmadieni, t.y. balandžio menes,i,14 dieną, kad atvykusioms 
į misijab iš toliau' ir normintiems išklausyti visų pamokslų, vakare bus 
paruošti pietūs, kuriuose dalyvaus ir misijonierius ir gal bus atvykus 
is Australijos ir kunigas Jonas Tamulis. Čia turiu pareikšti viešą pa
dėka nesenai atvykusiai iš Chicagos naujai parapijietei Onai AČienei, 
kuri padarė didelę aukų—savo lesiomis finansuoja pietus misijų metu, 
paskirdama pelną parapijos naudai. Labai malonu, kad vis daugiau atva
žiuoja į Los Angeles^susipratusių lietuvių, kurių protas dar sveikai 
galvoja1, ir iš kurių širdies nepranyko Tikėjimo ir Tėvynės meile.

' VELYKŲ SVENTES--KAIP LIETUVOJE.
VVelykų šventes švęsime, kaip seniau Lietuvoje, darydami prisikėlimo 

precesija lauke, giedodami. Po ^/kilmingųjų Šv. Mišių klebonijoje bus 
vaisęs choristams—bendrai malonus subuvimas ir "margučiu’* paroda*

MIRĖ MARIJONA ALENSKIeNE

Kovo menesyje, 22 dieną, mirė gera mūsų parapijiete Marijona Alens- 
kiene, kuri buvo labai malonaus būdo. Visi parapijiečiai labai jų my
lėjo. Per jos laidotuves dalyvavo tiek daug žmonių, kad ir bažnytėlė 
pasirodė per maža. Mirtis buvo, galima sakyti, labai laiminga, nors ne
tikėta. A.A. Marijona buvo gera katalike. Ji mirė staiga, tačiau ap
rūpinta Šv. Lakramentais bei šv. Komunija. Visą šeima labai atjautė 
a.a. Marijonos mirti, ypatingai duktė Jadvyga, žentas Antanas Davidonis 
ir anūkai: Ričardas, Erdna ir Izabele.
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LAIŠKAS IS DANIJOS

_ Gavau laišką is Danijos, kurį prisiuntė viena buvusi mano parapijie-t 
te is Švėkšnos. ‘ Ji, užėjus rusams, paspruko Į Daniją. Ten būdama per
skaitė "Drauge " mano straipsnį, kuriame buvo pažymėta, kad atvyksta 
pas mane uz asistenta kun. Jonas Kučinskas, kuris yra jos brolis (Leo
kadijos Kučinskaites-Strupienes) • Ji nepaprastai pradžiugo, nes mane, 
kad kun* Kučinskas nužudytas.

Linkiu visiems Kalifornijos Lietuviu laikraštėlio skaitytojams 
Linksmu Švenčiu!

vČia įdedame keletą ištraukų iŠ laiško,rašyto Leveriaūskams į Canada, 
L'iisk s rašytas is dabartinės Lietuvos tėvui, sesutei, ir švogeriui. '

"iiiLes kol kas esame sveiki, bet labai issiskirste gyvename; 
Tiek žihau, kad mamytė buvo sveika* feamyte gavo žemes 5 hektarus, o 
karvėj nežinau, gal gaus, nes, mat, sūnus yra kariuomenėje; Taigi, 
sesutė, dabar mes įabąi gerai gyvename * Nors pirmiau gyvenome, sesute, 
bet gyvenome blogiau. Prie buoziū. turėjome eiti dirbti, o dabar gavo
me žemes *

"Laba| džiaugiuos, sesute, kad galima su jumis susirašyti, kad ga
lima parašyti Visas naujienas. Tik gaila, kadytaip ilgai eina laiškas. 
Kartu ,su tuo laišku mes išsiuntėm net tris--nezinau, ar gavot visus..."

(Šita laišką p. B. Levenauskas atsiuntė Naujienoms su savo pasta
bomis. Dalykas'toks, sako jis, kad jo šeima, moteris, duktė ir sūnus, 
turėjo Lietuvoje gerai Įrengta su visais padargais ir gyvuliais 35 
dešimtiniu ūki. Dabar duktė praneša, kad motina gavusi 5 hektarus že
mes, betgi nežinia, ar gaus karvę, nors sūnus kariuomenėje. Ji pati 
negali motinos aplankyti, o betgi džiaugiasi, kad jie labai gerai gy
vena.--Red.)

,z J. ir P. Tumai gavo laiška iš Vokietijos nuo savo giminaičio. Jis 
rašo, kad skaudu buvo palikti Lietuva ir savuosius. Bet bėgo, nes bi
jojo, kad nereikėtą Sibire supūti. Štai jo žodžiai:

"Brangieji giminaičiai, daug buvo tokią momentų, kad jau atrodė, 
jog neteks apie Jus išgirsti ir Jums rašyti. Atrodė, kad teks ir Vo
kietijoje žūti nuo baisią bombardavimu. Nors mes, bėgadami Čia tai 
žinojome, bet mieliau sutikome žūti nuo bombtį Vokietijos laukuose, ne
gu dar kartą pamatyti Jums nematyta, neįsivaizduojama ir nežmonišką 
bolševiką, c y V

"I Vokietiją bėgdami mes žinojome, kada jei nežūsime karo laukuose, 
tai arba pateksime pas anglus ar amerikiečius. Taip ir atsitiko.

"...Atbėgau tik as su žmona, mamytė pasiryžo likti ir laukti, ka
da mes grįšime atvaduoti tėvyne nuo kraujais permirkusio bolševiko. 
Gal taip ir įvyks, bet, atrodo, kad, gal, jau jos nerasiu. Nes, kiek 
teko girdėti, bolševikai dar smarkiau veža lietuvius i Sibirą,negu anais 
metais. v y

"Dabar gyvename (šimtai tūkstančių) lageriuose ir džiaugiamės, kad 
mus maitina. Turime vilties, kad Jūs, broliai, sesutes,-amerikiečiai, 
mylėdami laisvę, padėsite ir mums ją atgauti. Nes, jei tas raudonasis 
maras pasaulį valdays, bus žmoniškos ir Žmogaus teises pamintos po ko
ją. y Tada pasaulis be kraujo daugiau niekownematys. Jeigu dar ameri
kiečiu tarpe randasi tokią, kurie tiki bolševikais ir ju "rojum^, tai 
dabar "turi progos Įsit ikinti. '.?egv nuvyksta i Lietuvą ir sugrizp 
kiekvienas bus liudininkais, kas ten darosi."
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Jauna students, is Šveicarijos, kuri gauna B ALF stipendijų mokslui, 

štai ką rašo A. Skiriu! į Oakland, California:
"...Šiurpu darosi prisiminus Lietuvą tais nelaimingaisiais metais, 

1940-41, kada užkaltuose vagonuose tūkstantiai broliu ir sesių kentėjo 
alkį, troškulį, ir mirė pakeliui i Sibiru.. Kada ne vienas laužė rankas* 
atpažinęs iš drabužiu savo nekaltai nužudytą broli, ar seserį. 0 tokių j 
vietų Lietuvoje daug: Prave.iiškiuose, Rainių mišzely ir daug kitose * 
vietose. Juk jau ir naktimis žmogus bijojai bemiegoti, nes tarp 3 ir 4- 
vai. aturgzdavo sunkvežimis, iššokdavo iš jo enkadevistas, sugriebdavo ; 
tą menkų sielą ir išgrusdavo be jokio tardymo--niekuo nekaltas žmogus 
dingdavo ir apie juos jokios žinios dar iki šiol nėra... 0 musų asaros
nieko nepadėdavo, nė kiek nesujaudindavomėlyn-kepurio suakmenėjusios 
ar sužvėrėjusios širdies.

"Kalėjime, kurs buvo skirtas dvidešimčiai žmonių, sukisdavo apie 1 
100. Užkalinėti langai, kad oras neį.eitų--tad žmones ištroškę oro, 
lenkdavosi iš eilės prig durų plyšelis ir kvėpuodavo suprkaitavę, šlapi 
ir alkani. Be to, kaliniai būdavo t oi mušami, kol prisipažindavo, jog 
jie būsi^ tikri bolševikai, o jeikieno sąžinė neleisdavo pasirašyti 
brolių išdavime, tad to likimas būdavo aiškus. Nuveždavo tokius i miš
ką ir sušaudydavo arba nupiaustydavo ausis, išbadydavo akis, perdurdavo 
šonus, nulupdavo odą., ir baisiausiais budais nužudydavo. V.R. brolį 

-kunigą iš^Telšių bolševikai taip pat nužudė. Gal teko pažinti jį? s 
Daktaras Zemgulis buvo nužudytas ir dar šiek tiek gyvam būnant ištrau
kta širdis ir numesta į kertę... Daug jaunų studentų rasta miške aukš
tokai prie medžių pririštų ir iš apačios degintos kojos, badytos pana
gės adatomis... Mielas Antanai, tai nėra išmislas, bet tikrovė, kurią 
galiu prisiekti.

"Todėl artinantis rusams vėl į mūsų tėvynę, daugelis bėgo ir slėpėsi, 
kur tik kas^galėjo.

"Vieni žvejo valtelėmis pasileido per Baltiją į Švediją, daug iš jų 
žuvo jūroje, prigėrė, neišlaikė. Daugelis žuvo Vokietijoj'dirbant pri
verstinai karo fabrikuose, kurie buvo nuolatos bombarduojami. 0 dar 
dalis jų išsidraikė po Prancūziją, Šveicariją, Italiją. Nieko nežino
me apie Lietuvą, tik girdėjome, kad be galo daug "savanorių išvyko" į 
Sibirą, daug buvo sulikviduota, kaipo nepageidaujami ir nepritarianti 
bolševizmui. Aišku, mes gerai žinome tuos kaltinimus. Juk jie ir ne
kaltam žmogui suras kaltę. Net ir ta moterėlė, kuri vokiečių kariujomė- 
nei turėjo skalbti baltinius vien del to, kad ją "Arbeitsamt" paskyrė 
ar turėjo užsidirbti sau duoną--jau buvo skaitoma "laidies priešu" ir 
tokiai turėjo būti "atkeršyta."

"Klausi, ar mums nereikia ko: pav. maisto, rūbų, muilo?... Dieve, 
nežinau, kaip atsakyti. Aišku, kad taip.y Be galo'sunku su maistu, rū
bais, nes juk pabėgome, kaip stovime. Aišku, mus priglaudė ir šelpė 
šveicarai, kurie yra be galo nuoširdūs žmonės, tačiau tai yra lašelis 
juroje...

"Baigdama noriu dar prasyti, kad gelbėtumėte mus kaip nors, kad mes 
nepatektume i rankas savo didžiausiu! priešui, kuris visdar į mus reiš
kia pretenziją ir neduos ramybės, kol mes jam panosyje būsime. Padėki
te jūs, Amerikos lietuviai, šiai vargdienių saujelei..." STEFUTE

IŠBLAŠKYTŲ LIETUVIŲ ATSISKUKIMAI

Juozas Zemgulis iš Los Angeles gavo laiška nuo lietuvio iš Danijos, 
kuris paieško savo giminių, gyvenusių Kalifornijoj. Jo vardas:

Edgaras Valinskas D.R.K. Lejren,‘Blok 12 Nymindegab pr. Nfirre Nebel 
Denmark. Paieško—dėdės Gustav Gesventer (Svanter) ir tetos Anna 
Gesventer (Svanter).. kurios dabartine, ištekėjusios pavardė yra: Mrs. 
Anna Gibs* Jie abu gyvenę Berkley ar San Francisco, Cal. Kilimo iš 
Laučkdimiu kaimo, Kybartų valsčiaus, Vilkaviškio apskrities. Prašome 
dėliai smulkesnių informacijų kreiptis į: J. Zemgulis, 511 So Hoover St. 
Los Angeles 5, California.
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THE EDITOR CP i:K L" AND OFFICERS OF SAN FRANCISCO ULRA BRANCH
*• - ARE WISHING HAPPY EASTER TO READERS OF THE "LITHUANIANSof California" bulletin.

W 7* /v

MEETING OF ULRA—109 branch.

On March 31^ the San Francisco branch of ULRA had a meeting at the 
Y,C^W. hall where a few decisions were adopted:

The statue for acceptance of new members.
The status of inactive members*
The act towards undesirable members.
Also, the plans for the forthcoming concert were discussed.
The secretary read some reports of what other branches of ULRA are 

doing. To show our good will and desire to help towards the goal of 
helping the displaced persons, the members unanimously agreed to bring 
clothing, food, and other necessities to the next meeting, and have 
them sent to the needy countrymen in Europe. .

Eventhough there was no mention of donations in money, Mrs. J.Shope| 
donated flO.OO for the benefit of displaced Lithuanians. Undoubtedly 
she has a deep understanding of the situation of our unfortunate 
countryless people, Karl Mitchell followed her example and donated

* 'C*** ** * ** '* '* x *z lz ',z ’z ** ’z '* 'z xZ *z** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** /* /C /w *<T**/<

THE NEW SUB3GRIBERS TO THE "LITHUANIANS OF CALIFORNIA" BULLETIN

Karl Mitchell
Mrs. Agota Navickas
Rev. C.A. Patrick
Mrs. Theresa Katauskas
Joseph M. Strongis

Anele Jocius
Anthony Davidonis
We express our gratitude to tl
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Mr. & Mrs. F. Sillus
Prof. K. Pakštas
Mrs. A. Nausiedas
Mrs. M. Morkūnas
Paul Šliakis
Mrs. Anna Ambrose
Frank Žukauskas

e supporters of this bulletin.
*z JZ W »Z *Z 'Z 'Z VZ *Z %Z ^Z 'Z 'Z '*o /* /€* *r /% /*r /€*

APLANKIUS FAIRFAX, CALIFORNIA
(A member of our chapter of ULRA, Joe Urbonas, 

sions of Fairfax city which he recently visited).
writes his impres-

Nesenai aplankiau draugu, kuris yra nusipirkęs nuosavybę Fairfax, 
California. Vieta labai graži: visas sklypas ir namas apsiaustas Žy-' 
dinciais vaismedžiais. Bendrai, visas miestelis atrodo, kaip sode. 
Bet gražiausia vieta toje apylinkėje yra Ross ir San Anselmo miesteliai. 
Juose daugiau gamtos grožybių.

Miglos bei ūko tose apylinkėse beveik visai nėra_visę vasary. Kas 
nori pavėsio vasaros metu--ras pavėsį, kas nori saules—ras ten saules. 
Puiki vieta gyvenimui. Vasaros daug šiltesnės už San Francisco ir 
Oaklandu miestų. Transportacija su miestu labai gera: Trunka vos 40 
minučių su Greyhound autobusu, kuris kursuoja tankiai, ypač rytais ir 
vakarais.

Istikrųjų, tai labai graži vieta dėl gyvenimo, kas nori apsigyventi 
arti San Francisco.
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MRS. C. GOOLDRUP gave birth to a baby-boy March 26th. On April 7th, 
the baby was christioned by his god-parents, James and Lucy Saviški.

LT. FAULIKAS visited his goc’-.father A. Poskus. There was a house
party at Poškus home on Saturday, March 30th, and a dinner party at 
the Fairmont Hotel on Sunday, March 31st»

EDDY YASAITIS is already back from the army. He came home on 
March 27th.

MRS. J. SHOPES again proved her full and sincere support or our 
clubs activities. During the last meeting, at the suggestion to help

: the displaced Lithuanians, she donated $10<.00 which surpasses all our
z expecatations. We are very grateful to her.
j KARL MITCHELL has a stepson, Stanley Vismantas, in an American

prison camp. He was mobilized by force into the German army and now 
is held as a German prisoner. Mitchell is trying to get him released. 
Karl Mitchell also contributed $2.00 to the fund to buy elementary 
commodities for displaced persons.

FRANK RIMKUS, a prospective member of our ULRA, adds honor to our 
little group. He is one of the Lithuanian intellectuals who has spent 
five years in Italy studying music; then given concerts in Europe and 
United States, and also taught music in high schools and colleges. 
Besides, as an avocation, he has been an editor for the ”Šiauliu Balsas” 
newspaper* 5

JOSEPH BOLEY has stopped for a few days in San Francisco after his 
return from the tour of Pacific Islands. He was one of the entertainers 
with U.S.O. and now intends to get back to his old professfon--radio 
announcing in New York. Boley has worked for the United Lithuanian 
Relief Fund and has been an active member of Knights of Lithuania.

CAPTAIN PETER ZARECKI, M.C., who has just returned from overseas 
duties in the European theatre of war and now stationed in Oregon, is 
planning a reunion with his cousin, Lt. John Zaikis, M.C41, at the 
Skiriuses home* The cousins haven’t seen each other for 5 years. In 
his student days, Capt. Zarecki belonged to the Knights of Lithuania*

MR . & MRS. S. SHLEGERI3 visited Mrs. Pieza in Pittsburg, California 
on Sunday, April 7th. Mrs. Pieza lost her husband last fall. She has 
3 children: two daughters and a son. The son, George, served in the 
Navy and now is back home.

NOTICE TO READERS ‘
«

We would appreciate it very much if the readers would send in the 
news for the Personal Section. Its popularity can.be established 
only with the news contributed by you, the readers’.

Call:
KEllog 2 - 4365,or write

*

A. Skirius, 2721 Logan Street, Oakland 1, California.
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