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Europos žiema jau siaučia: apkausto namų, langus ledais, aps amo j a 
einančiu žmogių plaukus ir ūsus, apipusto kelius ir gatves. įsivaiz
duokite ‘sąu kaip keliasdešimt tūkstančių taurių ir išmokslintų tautie
čių, esančiu Įvairiuose Europos koncentracijos’stovyklose, turės per- 
gyanti Ši'žiemos sunkumus, būdami nedavalgę, tinkamai neapsirengę, ..... 
sukimšti'šaltuose ir niūriuose barakuose. 'Jie yra desperatiškame pa
dėjime, nes po kelių savaičių UNRRA nutrauks jų maitinimą, ir gal atims 
turimas pastoges. Tai ironiškas Kalėdų pasveikinimas/ Tada Rusijos 

."draugai" dar labiau'agituos juos grįžti į/’išlaisvintąja tevyne"} me
luodami ir žadėdami jų nebausti, betėvis! žino, kad taps‘vergais Sibi
ro aii-uedinotyo•$> pajūrio darbo stovykl ose- anglies kasyki ose.' 
Gal iūt, kad UN suplanuos juos apgyvendinti kur nors Pietų Amerikoje 

; ar Aiaskojtf, bet tas darine r a tikra* Greičiausiai tremtiniai bus pa- 
i likti Dieve valiai: be aiškaus rytojaus, be darbo, be pastoges ir be 
maiste. • ' ■

ARūLnĮKOS LliTUViAl TURĖTI JIEMS PADĖTI petf B ALF organizaciją ir in
dividualiai, išrašydami "affidavits of support" savo giminėms , drau
gams ir net nepažystamiems, kuriuos jums kiti rekomenduos. Jeigu ir 

apm°keti jų atvykimo išlaidas apie pora ar tris šimtus dolerių, 
juk tas nežus, nes atvykę asmens susipras atsilyginti, kai čia įsi-’ 
tvirtins, pradės dirbti ijs^ susitaupys kiek pinigu. 0 pagaliau, kas 
mums yra brangiau giminaiti ar draugo gyvybė ar keli šimtai doleriu?. 
Leisime jiems būti sovietų agentų išvežtiems, nukankinties, ar pasi
kviesime juos i šia Išisvės salį, 6ur ramiai, galės dirbti Lietuvos Ne- 
priklaųsomybėo‘atstatymui. Jei kiekviena -lietuvių šeima, turinti pas
tovu darbą ar nuosavybę, išrašytų bent viena afidavita, būtu visi lie
tuviai tremtiną! išsaugoti nuo-grąžinimo ten, kur ąiaūcia pelitinis 
teroras, kur visos žmogaus teisės“ir .laisves yra ’ paneigtos/

Ypatingai norime paraginti Kalifornijos lietuvius tuo reikalu rim
tai susirūpinti ir kiek galima daugiau lietuvių .pasikviesti čionai. 
Tuo būdų padidinsime savo kolonijas, .pagyvinsime lietuviu organizacijų 
Veikimą ir sustiprinsime lietuvių veikimą Kalifornijoje. Tuomet turė
sime gyvus liudininkus, su kuriais galės pasikalbėti "Stalino karšto
sios eaules spindulių'(propagandos) apakintieji lietuviai, ir tie, ku
rie dar. noprado sveiko proto, pamatys, kad.jie buvo melais Šviečiami" 
ir suklaidinti.

Kaip būtu gerai, kad turtingieji lietuviai turėtų daugiau užuojau
tos ir noro padėti tremtinaims lietuviams, . o neturtingieji būtu susi
taupę daugiau pinigu. Tada nebūtų sunkiai išsprendžiama Lietuvčs va
davimo ir tremtinių šelpimo problema.
Norintieji gauti informacijų ar pagalbos išrašant afidavitus, kreipki
tės į šio laikrašte'lįo redakcijos narius ir lietuvius "Real Estarc" 
prekybininkus, kurie ši patarnavima turėtų atlikti be atlyginimo.
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atvykti į J.A.V 
datą, vietą .

iš kurios turėsite pragyventi;

LIETUVIAMS TREMTINIAMS ŽINOTINA

Kai rasote savo draugams ar giminėms laiškus ,.zp a reikšdami norą 
atvykti į J.A.V., neužmirškite patiekti savo ir šeimos nariu gimimo ‘ 
datą, Vietą , profesiją ir giminystes ryši. Taip pat reikalingas 
tikslus dabartinis antrašas* Nesivaržykite savo noru ir planu pareik
šti net ir pirmame laiške, "ei artimieji ir draugai patys nagalės 
jums padėti, tai gal suras ką nors’, ,kas sutiks jums padėti.

; Daugelis tremtiniu laiškuose klausia patarimąj kaip tai, kas naudin
gi ausiabūtą mokytis pries atvykstant Amerikon, kokios čia pragyveni
mo ir uždarbių sąlygos ir t,t. Aišku, svarbiausia yra mokytis anglu 
kalboj, be kurios bus sunku Amerikoje gauti geresni darbą, ypač J.štai.* 
gos darbą. Toliau seka profesija, ' ' . * w
Geriausiai apmokamos -profesijošįyra Įvairiu inžinierių (elektros, sta
tybos ir mašinų ), gydytoju, amatininku, kaip tai mūrininkų, mašinistų, 
automobiliu vairuotojų ir net kirpėjų, ckurie gauna ddlerj. ir daugiau 
uz plaukų nukirpimą. "Bendra atlyginimo-taisyklė yra,tokia:* kuo sun- 

. kesnl darbą atlieki ir kuo turi.daugiau patyrimo,^ilgesni laikh^dirįjii 
.... toje pačioje vietoje^ tuo daugiau, atlygina. Štai keletą pavyzdžiu:

.. Kalifornijoje moka mūrininkams (bricklayers). po’i?2.25 per valandg, 

. uz plasteriayimo darbą ir statybos darbą’poK 2.00 per vai., mašinis
tėms dirbtuvėse po O.“60 ir^l.00 per vai i- gi šeštadieniais pusantro 

: karto daugiau, o sekmadieniais du kartu daugiau, taip pat, jeigu dirbi 
virs 40 valandų per savaitę> moka pusantro karto daugiau per valandą. 
Tad nenuostabu, kad 'Čia įstaigų darbai, arba mokytojų profesija yra" 
apmokama dukart mažiau, negu bemokslio darbininko sunkus darbas. Iki 
šiol mokytojai gaudavo mažiausia atlyginimą ($1500*00 per metus), dabar 

'per siu metu balsavimus pravesta jiems atlyginimas $ 2400,00.-per, metus.
Geriausia lietuviams, jei, sąlygos leidžia, butu pasimokyti automb- 

biliu vairavimo, įvairių masinu dirbtuvėje operav£mo, statybos,darbų, 
elektros motorų taisumo^ elektros įvedimo į namus, spaustuve s’’ darbų, 
kaip tai suiynotype raidžiu_rinkimo ir presu operavimo ir t.t. 
Kas moka ką nors gerai atlikti, priskaitoma prie ’’skilled labor” ir 

'yra gerai apmokamas. ^ą>abai plati ateitis Amerikoje yra chemijoje ir 
fizikos srityje, nes čia plinta taip vadįnami "plastics” dirbiniai, 
jhirie studijų©ja-chemiją, mediciną ar inžineriją, butų geriausią tai 
baigti ir tikt'ada vykti & Amerikon,‘'arb a bent gauti t am* t ikrą skaičių 
■kreditu\(uzs#aitų) - __ e

Kallforpijoje^yra gražiausi Ir did'ziuuąi vaismedžiu-’Ūkiai: vynuo
gių, kriaušiu,- persiku, fygų, dates,slyvų, prunes ir k. Gia labai daug 
pagaminama^vyno ir džiovintu bei konservuoti! vaisiu. Bal kai' kuriems 
pasisektų šioje srityje- įšsispecializuoti* Gabus fienininkai*. gal rastų 
progos įlįsti net ir,į filmų produkciją Hollywoode. ,

Darbo'.sąlygas pabrėžiau todėl, kad atvykus Amerikon nębutų rūgojimo 
4ir prikaišiojimo giminėms^ir draugams uz ju pakvįetima čia atvykti..,. 
Neturėkite iliuzijų, kad čia'gatves'auksu grįstos ar'£ad lengva pra
turtėti visokiems avanturistams, kaip nupiešiama pasak ,ose. Gal taip 

.buvo seniau, bet ne dabar. Taip, tiesa, Čia yra daug aukso, bet jį gau
ti treikia gana sunkiai dirbti. Viena tikrai galime užtikrinti, kšd 
čia turėsite visas galimas laisves: spaudos, Žodžio, religijos ir po
litines. Turėsite laisve vykti tenai, kur norėsite, pasirinkti darba, 
kurį labiausiai mėgsite Ir’kuri-.', geriausiai-mokėsite atlikti. Tos^ '■ 
plačios laisves Amerikoje net daugelį lietuvių apakino: daugelis issi- 
žade'jo savo tėvu tikėjimo, suardę šeimų židinius, pasidavė Įvairiu , 
propagandistu itakai ( net surusėjo ir^sųlenkejo, būdami Amerikojš!i J). 
ir daugelis šūkautojo- suamerikonejo, užmiršo savo gimtąja kalba, pa
pročius ir senąją tėvyne. Del siu faktu, kai kurie Amerikos lietuviu 
vadaj. nelabai skatina tremtinių lietuviu parsislusdinimą Amerikon. c

■f

prociusir senąją tėvyne
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Po pulk.J.Drexel Biddle, amerikiečiu’okupaciniu jėgų vado gen. 
Josepįf. T, lacNary atstov o, styrinėjusio trmtinlu pade j im^Eu ropoję, 
pareiškimo savo ir okupacines karo vadovybes nusistatymą lietu
vius, latvius ir estus apgyvendinti-Alaskoje, "K.L.” redakcija 
stengsią daugiau gauti medžiagos apie gyvenimo sąlygas, progas 
•aįaskoje: taip pat apie to-krašto klimatą, gagita^ir žmones
Žemiau talpinate! faktai yra surinkti Antano Čelkio, buvusio Atei
tininku' Draugoves šokėju grupes nario,, kuris dabar, grįžęs i§ 
karinės tarhytp's.. apsigyveno .■Altskoje,. c /o ARR. Bkm,' ANČH'bfŠAGE .

Vykstant Į Alaska pirmoji musu stotis buvo Kelchikon. Tai ne'didelis 
■Ir jaukus miestelis,c žinomas kaipo didžiausias žuvininkystės centras, 
su moderniškais nameliais, puikiomis krautuvėmis. Oras šaltokas,-lyja.

' Juneįpi buvo antras miestas. Jis yra vadinamas Alaskoš sostine* 
^arp aukštu kalnu yra Įrengtos didžiulės aukso kasyklos ir ju Įstaigos. 
Čia randasf didziausia^Alaskos aukso kasykla, kurioje dirba apie tūks
tantiu darbininku. Ji,karo metu buvo uždaryta ir šiais metais jau tu
rėjo pradėti veikti. Turi aredroma ant vandens, lentpiūve, žvejojimo 
prieplaukas. ' ; ' 4 ;

Dar teko aplankyti Šiuos miestus: Seward, Valdež, Anchorage, Curry, 
Healy, Nenano, Fairbanks ir kitu-s. Anchorage turi apie 10000gyventojįi, 
Fairbanks apie §000._

Alaskoje yra ir ūkininkavimo .vietii, kaip turtinga M a t a n u' s^ko 
Valley, Palmer, Homer. Tananoje" ypatingai gerai ,auga bulves ir kopūs
tai, kurii^ galva sveria net 40 svariį.

Bendrai Alaskoje ’yra viskas nuo 50% iki 100% brangj.au negu Ameriko
je. Tik ^ihoma, daug daugiau čia žmones ir uždirba. Štai keletą kai
nu pavyzdžiu: pusryciai-įjl.OO, pietūs į2.50, butai nuo $150<00. iki 
*800.00 pė'-r men., alaus bonka 40 et., pienas 30-70 et., kiaušiniu tuzi
nas $1.50.’ Tos kainos paimtos iŠ didesniu miesteliu, tačiau tollmes- 
niose vietose, kur. yra sunkus pristatyms, "viskas dar brangiau kainuoja.

Alaskoje gyvena: apie 30,000 baltiĮ žmonių ir apie 40,000 vietiniu, 
mergaičių skaičius yra du kart mažesnis negū vyrjx.

Čia turint kapitalo, būtu galima lengvai atidaryti anglies^ aukso 
ar kitu metalu kasyklas. Tik visas blogumas su pristatymu iki gelzke- 
lio, nes nęra tinkamiį kelii^, o be to, dideli kalnai apsunkina pristaty
mą. Alaskoje randasi apie 21,000,000 acres'“ anglies žemes. Vienoje 
vfetoje Alaska randasi mažiau 30 mi. nuo Sibiro, kitoje vietoje tik 
80 .mi, nuo Ązi^bs. ... , ; ’ :. . ..

' Vienu žodžiu;,• Alaska nėra baisus kraštas, kaip daug kas mano. Čia 
žmogus, jei sutinka su gamtos sunkumais, A J ■’ 
Žinau vieną lietuvi,.papras t a darbininką, kuris pė 
$600.00. -£ki šiolfteko sutikti tik apie dešimt lie.tuviu 
man. ir kyla mintis, ‘ ~ ‘ ........................... c

• energingie ji lietuviai. r ■
tautoms: suvedama, vokiečiams, lenkams, airiams, 
nugalėti, šios siaurės salcius.bei sunkumus ir kurie nemažai “čia susi 
taupo piniguidel šviesesnį,© rytojaus.
tikti žmonių, atvykusiu is Kalifornijos 
lietuvio. . ’ ’
visi turtingi ir apsirūpinę■ateitimi, ar J;ik ateičiai leidžia rūpintis 
jais? . 'Didėjant Alaskoje*"gyventoją skaičiui 
giau ir lietuviu atvyks;

nų pavyzdžiu: pusryčiai 
*800.00 pe'-r men. . alaus bonka 40 et

tai randa neisemiąmą cukrinu 
Tiri s per menesi uždirba net

. Kaip tik . 
kur yra tie mūsų ambicingieji, tvirtos valios ,ir 
*. f Juk jiems čia kelias atviras, kaip ir kitoms 

airiams. kurie, pajėgia

Ypatingai man daug tenka susi- 
., bet dar nesutikau ne vieno 

Kodėl musij lietuviai to negali padaryti? Argi jau jie taip te te • te * * • *, * • n * • • te «* te * te te • •
tikiuosi., kad čia dau-

brangj.au
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Lapkričio mėnesyje kiekvienas lietuvis turėtų pagalvoti apie labai 
liūdna mūsų tautos^istorijos faktą- Kražių ’skerdynes.?

1893 m. lapkričio mėn. 11 dieną‘Carines Rdsijos valdžios atstovai ' 
(tuometiniai sietuvos okupantai) norėjo uždaryti Kražių bažnyčią ir vie
nuolyną. Lietuviai priešinosi. Ginkluoti kazokai atvyko vaikyti begink
lę minią. Buvo užmuštų, sužeistų. Pasipriešinimo vadai buvo areštuoti. 
Areštuotų buvo labai1 daug. (Tai nebuvo kova tik dėl bažnyčios, tai buvo 
kova dėl lietuvybės)į

Lietuvos inteligentai stengėsi apie įvytais į faktą painformuoti pa
saulį. Ir reikia pripažint!—laimėtojais^iŠejo lietuviai: okupantų _ 
žiaurumu pasipiktino Vakarų Europa; pažangioji rusų visuomene atjautė 
lietuviams;padaryta skriauda. Kaltinamųjų ginti stojo geriausi Rusijos 
advokatai. ' ' _........J -

Kražių skerdynės—liūdnas, labai liūdnas faktas mūsų tautos istori
joj. ■ _ ■. . : ; - k

Minėdami Kražių skerdynių metines, turime rimtai pagalvoti.kokia, 
padėtis yra Lietuvoje dabar. Kad galėtume tą suprasti, turime trumpai 
peržvelgti paskutinių metų įvykius.

1940 metais, birželio mėnesio, 15 dieną raudonoji armija užėmė 
Lietuvą. Ir prasidėjo tada Lietuvos Kryžiaus Keliai. •

_Žmonės buvo suimami, kalinami. Uz ką? Atsakymo nerasim. To 
turbūt negalėtu paaiškinti nei patys kalintojai ir suiminėtojai. ’

1941 metafs, birželio 14-15 dienomis prasidėjo vežimas į tolimąjį 
Sibirą. VeŽe vaikus, vyrus,- moteris, vežė senus ir jaunus, sveikus‘ir 
ligotus. Tačiau nei vienas "plačiosios tėvynės" (Sovietų Sąjungos) 
advokatas nestojo ginti skriaudžiamųjų. Niekas pasaulyje netarė nei ' 
vieno užtarimo žodžio. v

UŽ ką juos trėmė is tėvynes? Niekas neklausė. Niekas neaiškino. 
i941‘’metais, birželio mėn.’ 22 d. prasidėjo karas. tarp'Sovietų

Xtė jo’nauji okupantai. _Ir vėl suiminėjo,- ka- 
Ir dabąr.niekas neklause Teisės nei Teisybes.

4

1941 metais 
oęjungos ir Vokietijos. 
1 įno , j-1 rėme i b kankino.

j-. 1944 metais vasara vėl grįžo į Lietuvę raudonieji okupantai* Ir
vėl areštuoja. Ir vėl''veža. Ir vėl kankina.

Niekas negina, neužtaria skriaudžiamųjų. Pasaulis tyli, o Kražių 
skerdynės (tik dabar šimtą kartų baisesnes.) kartojasi ir kartojasi*

AUTU14 OR WINTER- By Jean Graži s • 

, Leaves of Autum have begun to fall;
Flowers their beauty are shedding,

■ Approach of another season, confronts
And again that, which we are dreading* 

Lovely the snow'how it glistens, ? 
The wind wiįh fury is blowing, 
Trees, their branches, are sprinkled 

with adored beauty, 
When we see, a vivid-sight glowing.

Warmth, comfort and cheer-,
Seems-to be in the air,
For twilight, and evening has brought us.
To home where its cozy and dear. Miear/U 

So timėdts endless way' is passing, 
Thru days, thru months, thru years, 
A, season to come a season to go gbmo 1 All we have left are many more years. Jėzui.

IŠEIVIU M^LDA

Viešpatie, laimink mus>kurie 
priversti buvome-palikti savoj 

Ug gimtąją-žem§. Duok mums jė- 
. ’ gų ryžtingai pakelti sunkią 
tremtinio dalią. Padaryk, kad 
visi mes liktume ist-ikiml savo 
tėvynei ir grįžtume į ją, neš^ 
darni nauja atgimimo ugnį* Padek 

Viešpatie,savo tėviška globa pasi
likus iems Tėvynėje mūsų broliams 
ir sesėms.Stiprink del^Tavo vardo 

kalinamus persekiojamus,guosk 
liūdinčius ir nuskriaustuosus 

amžiną atįlsį suteik tiems,kurie 
jau .yrą mirę^kovos lauke. Sv.Mer- 
įe $ąrįja,Ausros Vartų Gailestin-
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■ BALE «* 13'SKYRIAUS VEIKIMAS
v

BASF, 13 skyriaus susirinkime, Įvykusio spalių 18-tą d., pp Sarei- 
ku namuose,, lietuvių našlaičiu fondan buvo suaukotą $5/2.00. Nutarta, 
kad tuos pinigus ipasiiĮsti kartu-su sveikinimo tel-egrania B ALF- seimui > 
Susirinkimąs- nebuvo skaitlingas, bet užtat duosnųs. Be ^iai-p narių, 
nuoširdžiu ir dabscių, susirinkime dalyvavo nesenai iŠ Vokietijos at- 

... važiavęs kunigas'J. Kučinskas.' -Jis netik mate, b.et ir- pats, .pergyveno 
'‘■beglio-tremtinlb lageriuose gyvenimą, kuri dabar gyvena tūkstančiai mū- 
'■ su broliu 15? seserų. Jis vis mums sako, kad mes neisivaiždųojame bai- 

sūmo to gyvenimo ir,todėl esame-neužtektinai .jautrūs su pagęlba,: su " 
aukomis, sų.‘.pastangomis jiems padėti politiškai ir materiališkai. Ir 
tai gryną teisybė, ką kun. Kučinskas sako. Mūsų kolonijoj.tik maža 
saujelė'tedirba, aukoja ir sielojasi savo tautos reikalais. ‘.Bėt ir tai 
gerai. Ne visi galime ir ne visi esame jautrus tuo atžvilgiu. -

Prelatas J. Mąciejauskas, kaip visuomet, ir vėl prisidėjo su savo 
gerž.is_ pat arimai s Šelpimo darbe. Kilus ^klausimui dėl svetaines būsian
čiam mūsų skyriaus parengimo 8-tą;gruodžio, jis pade jo-išspręsti Ši 
klausima užleidžiant parapijos salę tam tikslui Veltui. Mes^labai'tuo- 
mi aps iaži augeme* Nutartu diena turėsim prakalbas ir pietus^ Apsiėmė 
kalbėti Čia pat dalyvavęs kun. Bučinskas.ir nutarta pakviesti prof. K/ 
Paksta, kuris dabar gyvena musu tarpe ir visuomet su malonumu mums 
padeda svarbesniuose musu reikaluose. ■ ’

• Šis BALE PARENGIMaS^IVYKS GRUODŽIO-8-ta DIENA/ 1-ma VALANDA PO 
PIET, 2511 THIRD AVE, LOS ANGELES/ CaLIFORNlAi Pietų kaina bus'tik 
vienas doleris* VISI |SIDĖliEKITE DATA, DIENų, LAIKU. . . s ,: „

P.ietu gamintojos yra žinomos geroš virėjos ir vaišinto jos: ps Sa- 
reik'ienė, 0. Vilkiene,. R» Janušauskienė, M. Tuynell įr nauja narė iš 
Detroito E. Kazlauskienė. : ,

Kas tik mylite savo artimų ir norite . j-dm padėti, ’atsilankykite— 
nesigailėsite. Tuomi viena, kitą ašarą kapi nors nusluostyšit•.. • 
Padėka ir pagarba tenka nuoširdžiam lietuvįųi J. Kurnėtai, iš individu 
tai jis,’tūr but, yra duosniausias salpoš reikalams. Mažiau $10.00 ( 
niekad neaukoja, o-per Kultūros ir Labdaros' Klubą yra aukojęs $100.00 
ir ^25.00. Daugiau reikia tokių lietuviu,, kurię'būtu nuoširdūs ne- tik 
žodžiuose, bet ir dąrbuose. ' ' ‘ '

, Iš paskutinio spaudoj pasirodžiusio BALF Fondo raporto matome, kad 
mes nesame is paskutiniųjų, kaipo maža kolonija; rūbų rinkime, . Mes 
žinome, kad^prelatas J. Maciejauskas'dirba ne dėl garbes, bet tačiau 
tenka pripažinti, kad tai yra jo ir jo talkininkų nuopelnas, gad dau
giau rūbų surinkus, pnlatas Maciejauskas atsišaukė Į svetimtaučiu ka
talikiškas parapijas; jis važinėjo, surinko dovanotus rūbus, jis'gavo 
talkas' jiems supaKuoti ir išsiųsti. Po tokio atsišaukimo i parapijas, 

- klebono: .telefonas skambėjo diena ir nakti, o jis tik važiavo ir va- 
ziav'bį. ir,rinko ir pakavo. Prelatas J. Maciejauskas yra pavyzdys, kad 
galima padaryti, norint ir dirbant, kad ir vienam Žmogui, nežiūrint 
seno amžiaus. '

ALT 8USIRINKIMAS 
i * * *

* * ■ ' » * ' <•

Los Angeles aLT skyriau turėjo susirinkime ta pačia diena ir ten 
pat pas pp Bareikius, kadangi tie patys žmonys sudaro Tarybos^skyriu. 
Ne visi atstovai is draugijų atvyko, tačiau svarbūs nutarimai buvo c
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ir gražesnę vai 

•įtakingiausius lietuvius ir amerikiečius kalbėtojus, kad sudaryti 
muzikalę programą iš talentingų lietuviu čia atvykusią apsigyventi (b 
čia ji| yra nemažai), ir mėginti juos. įtraukti į lietuviška veikimą - 
bendrai, žinoma, jeigu jie to norėtų. Kad šį metą, kaip niekuomet ’

m

padaryti ir darbais pasiskirstyta dėl suruošimo 1947 metų, vasario 
16-tos dienos minėjimo.

Nutarta, kad Šį metą reikia paimti daug erdvesnę ir gražesne val
gykla- restoranas vasario 16 dienos minė jimui._ Kviesti žymiausius .ir 

-įtakingiausius lietuvius ir amerikiečius kalbėtojus, kad sudaryti 
muzikalę programą iŠ talentingų lietuvių čia atvykusių apsigyventi (b 

’ * v 1 į ir mėginti juos. įtraukti į lietuviška veikimą ' 
bendrai, žinoma, jeigu jie to norėtų. Kad šį"metą, kaip niekuomet 
kelti Lietuvos bylą aikštėn, reikalaut teisybes fr lygybes tautu gy
venime . _ 1

Vieta,_laikas, kalbėtojai ir muzikaline programos dalis bus vėliau 
■. paskelbta mūsų spaudoje. Prie toų^ir gal svarbiausia/ ta-dien St.
•Vibiana Katedroje_įvyks pamaldos uz,Lietuvą.v Prašome tad5,’ kad visi tą 
dieną gerai įsidėmėtumėte ir dalyvautumėte bažnyčioje ir vėliau bankiete

' ' I • "A • * * '

sv. kalimero PArLiPiJos vakarais ir bazaras .

in

sapnas

- Spalių 27 diena, parapijos rengtas sokis-balius puikiai pavyko.
Pirm negu muzika prasidėjo šokiams, buvo rodoma fiįmos iš Lietuvos, o 

-gerb* kun. J. Kučinskas pasakė prakalbėle ąpie pabėgėlius Vokietijoj. 
Ponia I. Vidžiūniene irgi tarė vieną kita žodelį apie tai. Juk ji taip 
nesenai tą gyvenimu patį gyveno.^ prisimena jai tas, kaip koks baisus 
sapnas...- ^Tik kad greičiau atvažiuotu vyras su dukrele, kad tik grei
čiau pamiršti pergyventas baisenybes... v '

►

>• Publikos lankėsi daug ir gražios, o svarbiausia ner
ias kutinę dieną žmones bažnyčion jau nebesutilpo; Bazaras 

Tik jau labai aišku visiem/ kad ilgai taip 
Todėl gerb. prelatas ta dieną :pamoksla 

ir pranešdamas, kad atėjo laikas pradėti plėstis, dairytis

Tiesa pasakius, musu lietuviu kolonija žymiai.auga ir vis

per lapkričio 16 ir 17 dienas įvyko Sv. KazimieroLiietųvių, para 
pijps bazaras.

’-šykščios.
buvo gyvas ir pelningas.
susispaudę negalėsime, būti.
sakė,; kaip
sklypu, ar tai tinkamu pastatu-del naujos bažnyčios, del sales paren
gimams etc. Tiesa pasakius, musu lietuvių kolonija žymiai auga ir vis 
dar daugiau žmonių.čia atvažiuoja, nusiperka namus ir apsigyven®. džiau
giasi < Ir ne. vienas pasako, kad reikėjo, jau daug seniau .tai padaryti.

, Lapkričio lo dieną L.V.S. skyrius Los Angeles turėjo surengė.-Va 
“- karą su fUrnomis, prakalbomis - ir sOkiais. Rengėjai yra patenkinti 

ir, ‘tur būt, turėjo pelno.

Poniai Onai Acienei, jos gimtadienio progaj Zuzana,Morkūniene su
rengė siurpryzo parti jelę._ •-Apdainavome mes ponią AČienę dr išgėrėme 
už jos sveikatą. Ji yra mūsų nauja parapijietė. Labai darbšti ir 
prie to duosni.' Ilgiausių metų jai linkime, f

\ į *" i-Ą f'į ■ ' ‘ f ■■ į- 4 į' , ' ' . f C ’ ‘ "J* ”• ’ - V ~ . -A z- .-X ” ”

Labai pasigendame Monikos Sleiterienes mūsų klebonijoje. Linkime 
greit pasveikti ir. vėlįkartu su mumis būti. Mūsų Monika yra viena iš 
tų žmonių, apie kurią žmones sako "tinka prie tanciaus ir prie rožan
čiaus". Choristai ypatingai ją gerbia ir myli, nes ji kas ketvirta
dienio vakara mus vaišindavo ir gražiai priimdavo. Linkime sveikatos.

•

Ponia Stulginskįene iš Waterbury, Conn* atvažiavo su.sūnum ir 
dukterimi praleisti žiemą, bet labai gaila, kad dėl butų stokos turėjo 
grįsti atgal. Nors tiekcgerai, kad duktė Ona pasiliko. Mes ją; manome 
prisitraukti prie dainų ir giesmių. ’ Ju visa Šeima yra. žinoma, kaipo 
dainŽnkai rytuose« . c •

Ponia Anita Kčirns ir p-le Skirmontaite išvyko’ atgal Chicagon.
Choras stropiai mokosi Kalėdinių giesmių ir naujų mišių. Vis dar 

nevėlu naujiem giesmininkam prisidėti ir padėti. Lauksime.
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, S. m. lapkričio men. 16 ir 17 d. turėjome musu parapijos baząra.'^5 
,Daug darbo'turejome, kol pasiruošėmeį ries reikėjo^netiktai prirink?!
bazarui dovanu, bet ir prirfehgti patalpasLos-Angeles visi gyventojai 
turi labai, daug darbo,-.ypatingai prieš Kalėdų Šventes, todėl nelengvas 
dalykas surasti žmonęs,, kuri'e., ne turėdami, nuolatinio darbo, gale tu p al 
dėti bazarui. Bet Dievo Apvaizda atsiuntė mums iš Chicagps Įpnušauskyi 
šeimą, kuri mums labai daug pagelbėjo pasiruošti bažarui-ir darbuotis 
bazaro metu. Su Janušauskais atvyko Anelė ^valdaitė, kuri per ilgus 
metus darbavosi, kaipo šeimininke ir virėja pas gerb, kleboną Briską/ 
pas^a.a. kleb. Al. Baltut j., ,o paskutiniu laiku pas d. gerb. Pralotą4 
Krušą. AŠ labai apsidžiaugiau dėl atvykusią iš Chicagos svečią, nes 
tuo laiku mano Šeimininkė buvo susirgusi ir Anelė Gvaldaitė pradėjo ro
dyti savo gabumus ruošdama skaniausius*valgius, o bazarui pagamino 
"babka", kuri ir buvo pavadinta ’’Anelės Babka". Petras Janušauskas 
kartu su -savo gera motinėle Michalina Janušauskiene pradėjo lankyti 
Los Angeles krautuves ir pririnko labai gražią fantu baząrui. Per ba- 
zarą tas darbštusis Petras J. visur dirbo ir-jain-puikiai‘tiko patarle;
”lr prie pečiaus, ir prie svečio”. Labai geras pagelbininkas buvo taip - 
pat Juozas Šaltis iš Chicagos. . ■

• Šeimininkes: Emilija Mitkienė, Ona Aclenė^ Anelė Balokoviciene, 
Morta Varkalinė, Juozefa Narvilienė ir Michalina Jonušauskienė iškepė 
kumpią, kalakutą, dešrą,^kugeliu, etc/, ir visi,- kurie-atėjo į bazarą, 
skaniai'pasivalgė, ir, būdami gerame ūpe, praleido nemažai pinigą ban- - 
dydami-laime. _ v ■ '

Lankytoją dėką susidarė graži suma pinigą,vkuri iŠ anksto buvo 
paskirta naujos bažnyčios statybai. Toji suma žymiai padidėjo, kada: 
Elžbieta Morkienė paaukojo' šimtą doleriu, b Anele Gvaldaitė. pride jo 

. antrą Šimtinp. Taip patvprisidėjo visi4 kurie pirko loterijos knygeles, 
o tokią geradarių, buvo iš visą S. Amerikos kraštu ir-, kada as pridėjau 

; per sius metus sutaupytus pinigėlius, tai padariau naujos bažnyčios 
statybai du tūkstančius'doleriųį kurie, pridėti prie pernykščių santau
pų, sudaro keturis, tūkstančius dolerių. ■ .

Ilgai nelaukdamas užpirksiu naujos bažnyčios ’ statybai-'Vietą. La
bai prašau geradarių, kad p r.i siųstume t e savo vardą ir kiek žadate pa-

- aukoti naujai bažnyčiai. Pinigą tuo tarpu hesiusli’ite--mes norime tik- 
~ tai žinoti/ kiek galės-ime maždaug surinkti pinigu ir tad a. salėsime pa
daryti projektą, kokią bažnyčią galėsime statyti*

v Nors aš ir nesulaukčiau tovmomento, kada bus šventinama naujoji 
bažnyčia,^bet norėčiau kuo greičiau pašventinti pamatus. Pradėtąją , 
statybą užbaigs mano pagelbininkas kdn« Jonas Kučinskas, kuris turi 
daug sumanumo ir energijos.,
fTuriu viešai padėkoti visiems, kurie paaukojo fantą bazarui, ypa
tingai jnot e rims paaukojusioms savo ranką darbus: Onai Brizgelienei, 
Pranciškai Bruzgienei ir Mrs. McNill, o Julijonui.Kurkiu! uz paaukoji
mą dviejų, kanarką. Taipogi dėkoju pardavinėjus lems bilietus: Antanui 
Brūzgai, jo žmonai Pranciškai ir Anelei 'Slenienei. " . •

• Bazaro prisiminimui, dalyviai buvo nufilmuoti. Toji filmą gal po 
daugelio metų primins Los /ngeles rietuviams,. kaip buvo pradėta kurti 
Sv. Kazimiero naujoji^bažnyčia. \

Dėkoju Joanai MąČernienei, kuri, negalėdama sulaukti musą bazaro, 
paaukojo 410*00, ir žadėjo žymiai prisidėti prie bažnyčios statybos. 

Šiandieną sutikau musu prekybininką Raimunda Kalinauską, .’kuriam 
pasakiau, kad jau turiu keturis tūkstanCius dolerių,-bet reikėtų pra
džiai dar vieno tūkstančio, ir išgirdau malonią žinią, kad bus Ir pen
ktas tūkstantis. .

■ ■ • • • v •-. , . , X... •*
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Manau, kad visiems, kurie pirkote ’loteriojs knygelei, idomu žinoti, 
kurie numeriai-laimė jo dovanas. TRigi -pranešu: ^100.00-laimėjo. No-184, 
&75.00 laimėjo No 2482, $50.00 laimėjo No 9200, o $25.00 laimėjo No3111. 
Kas turite tuos numerius, prisiekite numeriu tatkarpast o pinigai 
bus tuojau issiiįstį. v \

’ Tačiau atleiskite tie, kurie gražinotę bilietu knygučių. Šakneles , . _.__i
pej? vėj»al, dovani^ ^negaus. Pareiškiu tikrai mano padęka> kadlaukojote -< 
savd’.centus jgcram. Įtiksiu!, Me? yisądą atminsimu geradarius aavot mal
dose ir už vĮąus geradarius, per Sv.-;-gazele s Mari jos "ijekalto Prąšide jimo 
Šventę, gruodžio ?8vdieaa bųŠ‘ąį?141.kjtos iškilmingos Sv. Mišios.J

Be to,j as -prašau,vis^# kurie esate prielankūs-mus^ parapijai ir’- 
norite,, kad'būtu pastatyta didesnė bažnyčia, įprisidėkite p^ie musu su
manymo ne tiktai aukomis, bet ir maldomis. ’ :

Vienas.:asmuo žade jd’;paaukoti. mums daug pinigu; jei Dievas palai
mins- jo gerfLjsumazlyrna. v : . ; . ‘ :

Mes tu rasime Ino vena prie Sv. Paneles Marilgj's Nekalto Pras-ide jimo- 
kad per Josios;užtarymu'greitu laiku galėtume pašventinti naują didingą 
bažnyčia. •' : j . .. •• v
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.Bather than starve to,death in the concentration camps-of the Bol- . 
she viki, they'fled. In two small’, boats thėy braved the great Atlantic 
and reached the shores of aland famous for its patronage toward the . 
oppressed. . They disembarked.with broad smiles on-their weary faces.

’’You.must go back to where you came from,-’’ said the Immigration 
officials, of• this-generous land, "you have-no passports and no visas.” 

. Is this a .fairy.tale? Has such a breach of all that is.Christian
ity, -: all that is fine in the human heart actually taken place? If so, 
where? what barbarous land is thiš that DENIES THE.PERSECUTED THE RIGHT 
OF ASYLUM? ’’ '• ' . : • i

The most backward of nations would not stoop to such a level; not 
eveh thO moet primitive of men. would turn out a fellow in distress. 
The criminal, the murderer is not forsaken to’the-mob. What times are 
these-when men turn against .their ąwn less fortunate? Pray tell, what 
is a-passport or a-visa, or any document when fthe lives of innofeent ■- 
people are at stake? THE YUGOSLAVS KILLED FIVE AMERICAN AIRMEN* AIRMEN 
WHO CERTAINLY DID NOT HAVE PASSPORTS OR VISAS. Passports and visas are 
obviously documents more precious than life—it costs money to print, 
them. ; ‘ • . . .: ; / ■. ■ .

Thank God and Mr. Truman they forty-seven Estonians may not be 
compelled-to leave.the-United Statės. Nevertheless, one is embarrassed 
to even think that the United States hesitated in offering help to the 
helpless. -Over half of the population of the Baltic country; of Estonia 
is no longer in existence!.' The Bolshevik! have butchered; over 
500.000 Estonianšl . • • ' .

.. • . ’ i . ’ ’* -X- it «. it -S- j ■ ' ’ .
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A FEW NEWS ITEMS FROM LOS ANGELES, CiALIFORNIA -
.On; October 12th,’ Milton Stark celebrated his birthday. Hįs mother’, 

Mrs. Stark, honored him by having a party on Sunday at their Santa 
Monica home. .Few intimate-friends were invited.* ■

Joes Sliakis celebrated his-birthday on October-20th.by having a 
party. A delicious dinner was served for,a*out,20 guests;and dancing • 
completed a very enjoyable evening.

Mrs.Markūnas mi Mrs. Varkalis and her two daughter^ Helen and 
Lucille came oack to x>.<u after their vacation. All are nombors of choii
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ULRA (BALF) ACTIVITIES

On November 17th, the meeting of our chapter of the United Lithua
nian Relief Fund of America was held at the home of Mr. a*\Mrs. Saviški.

.Again very important discussions took place in regnėl Lithuania 
...and displaced persons. Since TTNRRA will be abolished and 'their support 
of displaced persons will be discontinued by the end of cl^ts year, it 

’ will-be entirely upon ULRA (BALF) to aid the needy Lithuarii’.an refugees.
It has-been estimated that about (p500o000'^wil.l be needed fax* the up>-

it is up "to each and 
rė spec t. Eve ryone 
THE ONE whose, whole

keep of the homeless Lithuanians, and, therefore, 
every American Lithuanian to do his-share in that 
is urged to bet generous and support ULRA which is 
efforts are to help the Lithuanian refugees;.

The American Lithuanian Council (Taryba)“has also an enormous task 
--the-fight for Lithuania’s freedom. The time has approached- when the 
United Nations' Organization will debate the problem of Lithuania. They 
will decide either to reestablish an Independent Lithuania or to leave 
her.under the Russian Communistic regime. American Lithuanian Council 
■needs material and moral support in it grand work to inform .the influ
ential people of the situation in Lithuania. If wo think that it is 
just human -to help the persecuted, then it is our 'obligation to save 

.the remaining 2 million Lithuanians in Lithuania from their sadistic 
occupants.

It was decided at the meeting to commomomte Lithuania’s Indepen
dence on as much a broad scale as possible.

For -Christmas cheer, members of ULRA will meet just for social 
purposes on December 29th. Time and place will be announced later> 
as soon as a suitable hall will be found. • "

Also, so as to send Christmas cheer to the displaced Lithuaniahsi 
additional 420.00 was voted on to designate from our funds to buy more 
food and send ihchotthe .refugees. ' Already our ;;ULRA branch hag-'sent 
over <200.00 irorth of clothing to the Lithuanian refugees. One of our
food and send ihetotthe refugees, .lire;
over <200.00 Worth of clothing to the Lithuanian refugees.
greatest donaters is Mrs. Lucy Saviški.

.‘Miss J. Liesis agreed to make the necessary corrections of names, 
places, sums, and misleading crit-ics of our ULRA activities in an ar
ticle written by F. Rimkus which appeared in the "Vienybe" newspaper. 
■She is to.send in the full report, not one-sided, withtrue information.
—............ — ------------ ------............................................... . ..... . ......................... ... ■■■■ , .....u ■ ... VT . .. . -t ........................................................ .
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Mr & Mrs^ S* Skiman of Oakland, the new members of San Francisco 
ULBA branch,- prepared and sent out an Affidavit of Support ,to the 
family of (jrlgas Valančius which consists of three persons J The re
markable fę.ct is that the Valanciuses are not relatives -or even an 
acquaintance of theirs. It was just a desire to help a worthy fnml1y 
from the uncertain and miserable life of displaced persons. f ; "

PETAiR Fabijonaitis is also one of the patrons of refugees. He 
sent out sometime In October an Affidavit of Support to a young Lithu- 
anian--Justas Lieponis,

Mr. & Mrs, J. Kaze also have prepared an affidavit of Support to 
Mr. Kaze’s nephew—Augus,tinas Pranys. . . . - a . ■. 5

•. ‘ x , . | ' U R . . Mil j

Miss Julia Liesisour most, recent refugeej 
and. also studying at an evening school. . > ... . . .

? ■ * . --4* ft ' ■ -A- »- . . 1 a. f ■ ‘ ‘ V ■ ■ . A ' . , /* ? j 1 ■ J*. ’ t X ■ '. ’
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_____Cocilia Goldroop joined our branch of ULRA. She is a mother 
. of 8 months old son and still finds time to attend classes and study

t

working

t J•- <
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Mr* &, ars. J» Saylski served a nicely arranged luncheopnafter th< 
ULRa meeting which was held at their home. Both proved to be perfect • 
hosts and members enjoyed their hospitality Very muchv

• 'f , | » •< r O- O 4*^ - : \
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... ': V* Bogin celebrated her 67th birthday on November 23rd» She

; ; W M . . • - ■- -

Prof» K. Pakštas has accepted the invitation to edit the Lithua
nian youth Journal '■Vytis*” He was the first editor of this journal 
in 1915* :

R0v4 J*. Tamulis, who recently arrived from Australia < — •
■:. t -has been assigned to an Irish parish in. San Pedro, Dal.

Mfrsi Adelė Williams (Maslauskaitė) became superintendent of nur
ses in the Southern Pacific R.R. Hospital, Tuscon, Arizona. '

Victor Petrikas from Detroit stopped to pay respect to Fr. Jonai
tis, Santa- Rita- in-the-Desert, Vail, Arizona. Ho sold his business 
Jn Detroit and now is on the Pacific•Coast * Many Lithuanians from 
Eastern cities are now in Tuscon and Phoenex spending the winter 
months^ arid .enjoying the Arizona sunshine climate*

Mrs*, Sigard Anderson and Mrs. Joe Crosty will leave Rockford', Ill 
on December 3rd and will; spend•the Christmas Time with Mrs* Anderson’s 
daughter Mrs. J. Reppert, at Richmond, California. . ■-

'■ •*< f■' * ■ • .*-? .< ■ ,. '/*1 ; y r ** 7 . ,
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Albert Yasaitisls planning to get married sometime in January.

Rev* J* Kučinskas, is already* assisting Msgr. J. Maciejauskas at 
the Los - Angeles Lithuanian St. Casimers Parish. Only a few months ago, 
Rev. Kučinskas was one of the refugees in displaced persons camp in 
Germany. , . - . . ,

' * ■*»•(*• ****■«» “ * A ** ** ' "** ‘ "*■ ' ■ * • » * ' • ’Mrs* I. Vidžiūnas, daughter of L.a. real estate broker--K. Luksis, 
arrived from refugee camps in Germany. •




