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SAVO PAREIŠKIME JIE RAŠO
“Tremties laikraščiu ir žurnalu leidėjai—redaktor

iai, drauge su 356 lietuviais tremtiniais s.m. gegužes 
men. 10 d. laivu USAT “Willard A. Holbrook’u” pas
iekė laisvojo žemyno kranta, siunčia linkėjimus ir pad
ėka Amerikos lietuviu spaudai uz taip sėkmingai pra
vesta salpos ir tremtiniu gelbejimo propogandine minti.

Amerikos Lietuviu Spaudai linkime ir toliau nen
uilstamai žadinti tautiečiu sirdis artimo pagelbai ir 
Tėvu Žemes Laisvinimo kovai.

Tikime, kad is tremties atvykstantie j i kolegos, už
grūdinti vargu su nepalaužta energija jungsis i bend
ra Amerikos Lietuviu spaudos darba lietuviškos kultūros 
ir demokratijos geresnei ateičiai.”

Buvę tremties laikraščiu redaktoriai:
“AIDU”—K. Bradunas
“MUSU KELIO”—D. Penikas
“ŽIBURIU”—V. Rocevicius
“MINTES”—J. Vasaitis
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Širdinga padėka reiškiu Konsului J. Bielskiui ir ad
vokatui J. Peters uz pagalba man ruošiantis Tarptau
tiniam Moterų Teisininkių Suvažiavimui, Ponioms O. 
Bielskienei ir Rūtai Hagmann uz dovanas, O. Acienei 
ir Masaitienei uz globojimą mano seimos suvažiavimo 
metu.

Taip pat širdingai dėkoju kun. Klebonui J. Kučin
skui uz paruosima ir dovanas mano dukterei Audronei- 
Marijai Pirmosios Komunijos, proga.

Marija Alminauskiene.

VALUABLE BOOKS
Buy the following valuable books about Lithuania: 
“Lithuania, Country and Nation.”
“Lithuania Through the Ages.” 160 pages, 200 illus

trations. An extract of Lithuanian history from the 
earliest times to the present day.

“Lithuanian Folk Art.” 208 pages, 256 illustrations. 
Lithuanian folk art, a true native of the soil, is dis
tinguished by a character of its own revealing an an
cient and tenacious tradition. The text explains the 
evolutionary stages of architecture, painting and sculp
ture and the inheritance of nature-worship embodied in 
curious way side shrines. The pictures provide a wealth 
of examples from every branch of rustic art.

“Vilnius, The Capital of Lithuania.” 160 pages, 90 
illustrations. History and growth of one of the most 
famous and oldest cities in Eastern Europe. The nu
merous illustrations give one a very vivid idea of the 
features of this ancient city with short notes on the 
styles, dates and artists of its architectural treasures.

Order from Fma “AUFBAU,” Fr.-Herschel-Strabe 
16, Munchen 27, Germany, U.S. Zone.

You may buy these books at “K.L.” office, 9204 S. 
Broadway, Los Angeles 3, Calif.



f

Ar isnaikins sovietai lietuviu tauta?
Pasikalbėjimas su buv. Lietuvos Kariuomenes Vadu GEN. RAŠTIKIU

GEN. STASYS RAŠTIKIS, FORMER LITHUANIAN ARMY 
COMMANDER, IN OFFICIAL UNIFORM.

Gegužes men. vidury kaip tremtinys is Vokietijos 
atvyko i Los Angeles buv. Lietuvos kariuomenes vadas 
gen. Stasys Raštikis. Lietuvoj jis buvo vienas populiar
iausiu ir labai gerbiamu asmenų. Vokietijoj paskutiniu 
metu jis gyveno Scheinfeldo lietuviu DP stovykloje. 
Atvykimo i Los Angeles proga “Kalifornijos Lietuvio” 
redaktorius apsilankė pas gen. St. Rastiki ir paprašė ji 
pasidalinti mintimis su “K.L.” skaitytojais. Ponas 
Generolas mielai sutiko ir atsake i jam pastatytus 
klausimus.

Su kokia nuotaika, Pone Generole, palikote Vokieti 
jos tremtiniu stovykla?

Si pavasari dar nenorėjau vykti is Vokietijos. Buvau 
linkės išvykti vasaros pabaigoj. Bet kadangi gerieji prie- 
teliai padare garantijas, tai reikėjo važiuoti. Važiuoti 
neskubėjau, nes mano nuomone bent siais metais Vo
kietijoj būti dar jokio pavojaus nėra. Išvykstant is 
Vokietijos buvo gaila skirtis su tautiečiais, su kuriais te
ko kartu vargti, Taip pat nebuvo linksma apleisti 
Europa, kurioj yra ir musu Tėvynė, ir vykti toliau i 
Vakarus, nors žinojau, kad ir ten busiu tarp lietuviu— 
Man dar ypatingai buvo sunku skirtis su Europa del 
to, kadangi didele mano seimos dalis ten liko: liko ne 
Lietuvoj, bet išblaškyta plačiuose Rusijos plotuose.

Kokia nuotaika Vokietijoj likusiu lietuviu bei kokios 
ju gyvenimo sąlygos?

Prasidėjus intensyvesnei tremtiniu emigracijai ypač 
i JAV, likusiu tremtiniu, ypač tu, kurie neturi galimybių 
greit išvykti is Vokietijos, nuotaikos yra prislėgtos. Del 
to jiems kyla liūdnesniu minčių ir baimes, kad pasaulio 
audra, kuri, atrodo, bręsta, j u neužkluptu. Taip pat 
like musu tautiečiai daug vilčių deda i mus, isvykusius 
i JAV, ir tiki, kad mes pagreitinsim j u išvykimą. Mes 
beveik visi išvažiuodami pasizadejom jiems padėti, ir 
todėl tais pažadais esam suristi. Mes turėsim padėti, kad 
ir kiti musu tautiečiai, kurie nėra blogesni uz mus, 
galėtu čia atsirasti.

Didesniam skaičiui išvykstant, likusiu kultūrinis gy
venimas taip pat pradėjo sunkėti; mokykloms nebeu
žtenka mokytoju; spauda, kuri taip gražiai buvo suk
lestėjusi, susiduria su dideliais sunkumais. Visa tai 
negali prisidėti prie likusiu tremtiniu nuotaikos palai
kymo.

Medžiaginiu atžvilgiu tremtiniu padėtis taip pat pa
blogėjo. Parama is BALFo ir LRK yra žymiai suma
žėjusi, ir tremtiniai tai jaučia, LRK skyriai daug kur 
nebegali veikti. Nors is BALFo siuntos sumažėjo, tač
iau salpos reikalingu skaičius nelabai mažėja, nes iš
vyksta daugumoj aktyvus bei pajėgus dirbti elementas, 
o lieka senesnio amžiaus, paliegę ir kitokie mažiau dar
bingi ar nedarbingi asmens. Rasti Vokietijoj šiuo metu 
darbo yra ypatingai sunku. Gal vienintelis likusiems 
tremtiniams darbo sakinis yra ivairus apmokami darbai 
pačiose stovyklose. Tačiau j u atlyginimas yra nekoks, 
o IRO ir tuos darbus eme mažinti. Gal didžiausia trem 
tiniams parama yra privatus siuntinėliai, betarpis-* 
kai siunčiami giminiu ir pažįstamų is JAV. Amerikos 
lietuviai turi žinoti, kad tremtiniai ne visa suvalgo, ka 
randa siuntiniuose—jiems tai yra turtas, kuri jie par
davė isigija daugiau, nors ir pigesniu dalyku. Jei kas 
galėtu is senesniu J AV lietuviu ar dabar atvykusiu, tai 
neturėtu pamiršti sušelpti siuntinėliais likusius trem
tinius Volietijoj.

Kokios yra gyveninio sąlygos Lietuvoje?

Is Lietuvos sunku gauti tikslesniu žinių, bet įvairiais 
keliais ateinančios žinių nuotrupos sako, kad gyvenimo 
sąlygos Lietuvoj eina vis sunkyn. Žmones neturi ne tik 
ko pavalgyti bei apsirengti, o čia dar nuolatine baime 
būti suimtam, nuolatiniai išvežimai, nors ir ne masiniai, 
nuolatinis gabenimas i Lietuva mongoliško elemento, slo
pinimas viso, kas lietuviška, kas katali
kiška ir pagaliau nesimatymas giedresnes prosvaistes, 
visa tai turi be galo slėgti Lietuvoj likusius brolius ir 
seseris. Patys okupantai, be abejo, jaučia tas nuotaikas 
ir stengiasi su jomis kovoti; del to susisiekimas su 
užsieniu varžomas, ir sienos hemetiskai uždarytos. Ne
žiūrint viso to mus pasiekia liūdni faktai. Pav. ar 
yra žmoniška, jei i išvežto lietuvio ūkininko sodyba at- 
gamenamas is gilumos Rusijos rusas ar mongolas ir 
pavadinamas to išvežto ūkininko pavarde. Tai pasauly 
niekur negirdėtas dalykas. Taip pat Lietuvoj vykdomas 
žiaurus Bažnyčios persekiojimas. Is vyskupu, berods, 
likes tik vienas vysk. Paltarokas. Per mokyklas, ištaigas 
ir pačia komunistu partija varoma smarki krašto rusi
fikacija. Visa tai labai slegia lietuviu nuotaikas ir viltis. 
Tačiau atrodo, kad Lietuvoj likusiu tautiečiu viltys yra 
stipresnes negu kai kuriu tremtiniu. Jie, daugiau pris
pausti, yra didesni ateities pranašai negu mes, ateidure 
laisves sąlygose.

"KALIFORNIJOS LIETUVIS"—MAY, 1949 Page Three



Ar sovietai isnaikins lietuviu tauta?
Man atrodo, kad ne. Sis pavojus yra be galo didelis, 

sukeliąs ir musu vadovaujančiuose organuose susirūpin
imo ir jis yra pagristas, bet man atrodo, kad lietuviai 
yra iprate gyventi sunkiose sąlygose, turi patyrimo ir 
todėl nepadarys neapgalvotu issisokimu, kurie privestu, 
kad visa tauta butu išnaikinta. Ta didele priespauda is 
okupanto puses iššaukia dar didesni pasiryzima ištverti 
ir likti lietuviais. Tiesa, per okupacijos laikotarpi nete
kom daug tautiečiu, tačiau del visiško tautos išnaikinimo 
nenorėčiau būti pesimistu. Ta proga man prisimena 
vieno diplomato po šio karo parašytuose atsiminmuose 
tvirtinimas, kad del savo budo savybių ir laikysenos, 
proporcingai tautos skaičiui, mažiausiai nukenteje an
glai, o antroj vietoj, kas idomu pažymėti, eina lietuviu 
tauta.

Kaip žiūrite i. nesutarimus tarp Vakaru ir Rytu? 
Ar greit jie preis prie konflikto?

Nesu politikas, bet karys, todėl mano išvados gali 
kartais būti per daug griežtos. Manau, kad tokia padė
tis, kokia ji dabar yra, negali ilga laika testis. Netikiu, 
kad visos pasaulines problemos, kurios yra pribrend
usios, galėtu būti issprestos taikiu, diplomatiniu keliu. 
Tačiau is kitos puses naujam konfliktui pasiruošti dar 
reikia daugiau laiko. Busimasis konfliktas mano įsitik
inimu bus didžiausias pasaulio istorijoj ir po jo galėsim 
sulaukti taikos ilgesniam laikui. Prie tokios kovos, kuri 
apims visa pasauli, tiek Rytai, tiek Vakarai rengiasi 
rimtai ir todėl tam reikia ilgesnio laiko. Is pasaliniu 
jegu dabartinio pasiskirstymo galima matyti busimo kon
flikto parterius ir man nekyla abejonių, kad pergale bus 
tikrosios laisves salininku pusėj, nors kova bus sunki 
ir netrumpa. Tvirtai tikiu, kad tos kovos pasekmėj sus- 
vis laisve ir musu kenčiančiai tėvynei

Ar pakankamai dalyvauja kovoj uz Lietuvos laisve 
lietuviai, esą laisvuose kraštuose?

Malonu pabrėžti, kad didele dalis susipratusiu tau
tiečiu tremty bei išeivijoj labai gražiai dirba ir aukojasi 
Lietuvos reikalams. Bet butu dar gražiau, jei visi 
lietuviai, atsidūrė laisves sąlygose, sudarytu viena frontą 
uz Lietuvos laisves ir nepriklausomybes atstatyma. La
bai gerai butu, jei ir musu politines grupes, siekdamos 
vieno ir to paties Lietuvos išlaisvinimo tikslo, visa savo 
energija panaudotu šiam tikslui siekti ir ne tiek jegu 
eikvotu ne taip svarbiems ir aktualiems siauresnio pobū
džio reikalams. Jei visi mes, atsidūrė laisvo pasaulio 
įvairiuose kraštuose vieningai sieksni vieno bendro 
Lietuvos laisvinimo tikslo, nėra abejones, kad tai su
darys didele moraline ir politine jėga, kuri suvaidins 
tam tikra role ir didžiuose pasauliniu problemų sprend
imo centruose, mes geriau galėsim pasiekti savo tikslą.

Kokie Jusu, Pone Generole, pirmieji įspūdžiai Amer
ikoje?

Pirmieji įspūdžiai yra labai geri. Pirmiausia jaučiuos 
patekės i laisves sali, kuro j piliečiai neturi net tokiu 
suvaržymu, kuri yra net visai laisvuose Europos kraš
tuose. Čia yra pilna laisve. Vietos lietuviai, seniau ar 
dabar atvykę ,yra labai nuoširdus, ir as esu patyręs labai 
daug moralines ir materialines paramos. Taip pat norė
čiau pastebėti, kad jau keliose vietose ir is keliu šaltiniu 
teko patirti, kad Los Angeles Lietuviai pasirodė, bene 
patys veikliausi, proporcingai imant, suteikė didžiau
siam tremtiniu skaičiui atvykti i šia lietuviu kolonija.

Kaip numatote įsikurti? Kokie ateities planai?.,^
Pirmiausia noriu gauti darbo užsidirbti->pragyveni

mui. Čia gyvendamas, manau, turėsiu progos įsijungti 
ir i vietos lietuviu kulturini bei visuomeninį: gyvenimą 
ir gal ka naudinga padaryti galėsiu tiek vietos lietu* 
viams, tiek lietuviams tremtiniams, likusiems Europoj, 
tiek musu vargstančiai Tėvynei Lietuvai.

A LITHUANIAN DELEGATION WITH GOVERNOR OF MASSACHU
SETTS: (from right to left) ATTY. J. G. GRIGALIUS, GOVERNOR PAUL 
A. DEVER, ATTY. A. O. SHALNA (CONSUL OF LITHUANIA), AND V. 
SIDZIKAUSKAS, CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF 
VLIK.

KOVUS UZ LIETUVOS LAISVE VADAMS 111
Sausio pabaigoje is Europos i Jungtines Valstybes 

atvykę Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (VL
IK) atstovai prel. M. Krupavičius ir V. Sidzikauskas 
gegužes men. gale vėl grizo atgal i Europa.

Kaip žinome. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas (VLIK) buvo ikurtas Lietuvoje vokiečiu oku
pacijos metu. Ji sudarė atstovai ivairiu sroviu ir grupiu, 
kurios pasisakė uz Lietuvos islaisvinima. Nors tuo metu 
jam teko veikti giliausiame pogrindyje, tačiau visa tauta 
žinojo ji esant ir vykdė jo nurodymus. Del to vokie
čiams nepavyko sukurti lietuviško SS legiono bei įvyk
dyti kitu savo darbu.

Bolševikams okupuojant Lietuva antra karta ir 
daliai VLIKo nariu atsidūrus Vakaru Europoje, jo 
veikla buvo atstatyta užsieny ir toliau tęsiama. Kaip 
Lietuvoj vokiečiu okupacijos metu, taip dabar užsieny 
jis tapo vyriausiu lietuviu tautos kovos uz savo laisve 
organu. Šita teise jam pripažino ir atvykę kovojančios 
Lietvos atstovai.

Per visa savo veiklos meta VLIKas užsieny yra 
nuvaręs didžiuli Lietuvos laisvinimo bara. Jis nepraleido 
ne vienos progos iškelti Lietuvos dabartines kančias ar 
apginti jos teise i nepriklausomybe.

Kaip žinome, VLIKas glaudžiai bendradarbiauja 
su Nepriklausomos Lietuvos užsieny esančiais pasiun
tiniais ir įvairiomis lietuviu organizacjomis Jungtinėse 
Valstybėse VLIKo artimausia talkininke yra Amerikos 
Lietuviu Taryba.

Rūpindamiesi Lietuvos laisvinimo reikalais VLIKo 
atstovai prel. M. Krupavičius ir V. Sidzikauskas atvyko 
ir i Jungtines Valstybes. J u apsilankymo tikslą V. Sid
zikauskas taip apibudino: “Musu apsilankymo tikslas 
šiame krašte visu pirma yra uzmegsti bei sustiprinti 
rysius, svarbius Lietuvos nepriklausomybes reikalui. Del 
to visu pirma lankėmės Vašingtone ir pries išvykdami 
dar lankysimos. Tuo pačiu reikalu teko lankytis ir 
Kanados sostinėje, kur buvo pasimatyta su atsakingais

Page Four
"KALIFORNIJOS LIETUVIS"—MAY, 1949



Kanados valdžios asmenimis. Tie pasimatymai susti
prino musu viltis ir isitikinima, kad šiuo metu Lietuvos 
aisves atgavimo galimybes atrodo geriau, negu pries 

metus ar pora metu. Antras musu apsilankymo tikslas, 
tai pasimatyti akis i aki su Jumis, didžiausiais musu 
darbo talkininkais ir rėmėjais, pagyvinti Jusu veikimo 
nuotaika. Tie pasimatymai sustiprino musu rysius ir be 
abejones bus naudingi tolimesniam darbui. Ne mes, bet 
Jusu pačiu sudaryta Amerikos Lietuviu Taryba vykdo 
vaju Lietuves bylos vedimui finansuoti. Mes dėkojame 
Jums uz ta didele ir svarbia parama, ir čia lankydamiesi 
talkininkaujame to vajaus vykdyme." (“D.”)

Per visa Amerikoj buvimo laika abu VLIKo at
stovai aplanke lietuviu kolonijas ir pasakė eile kalbu, 
kuriose nušvietė dabartine Lietuvos padėti. Taip pat 
jie turėjo eile susitikimo su Amerikos didžiosios spau
dos atstovais, ir to proga Lietuvos byla buvo plačiai 
aprašyta amerikiečiu spaudoje.

Prel. M. Krupavičius viename pasikalbėjime taip 
atvaizdavo Lietuvos padėti: “Lietuva yra kryžiuojama. 
Lietuvoje yra plotu, kur nebera žmonių, kur pirma augo 
kviečiai, o dabar veisiasi piktžoles. Partizanai tas vietas 
vadina ziurkiu karalija. Is Merkines valsčiaus pries 
pora metu jau buvo išvežta daugiau 300 žmonių ir iš
žudyta daugiau šimto. Is Daugu valsčiaus išvežta 131, 
suimta 427 ir nužudyta 77. Tai tik vienas kitas pavyzdys 
is šimtu panašiu apylinkių. Lietuva pergyvena Golgotos 
dienas.”

Apie savo kelione po Amerika prel. M. Krupavi
čius pareiškė: “Dėkingas esu uz gauta ligi šiol pagalba, 
kuria teike Amerikos lietuviai. Sunku butu apskaičiuo
ti. kaip didele parama JAV lietuviu yra duota. Žinoda
mas, kaip Naujojo Pasaulio lietuviai myli sena tėvynė, 
tikiu, kad savo duosnuma dar sustiprins, sužinoję, kiek 
šiandien Lietuva laukia is Amerikos lietuviu. Lietuvos 
laisvinimas dabar tėra galimas tik pasirėmus Amerikos 
Lietuva" (“D‘”).

VLIKo atstovai is Amerikos išvyko vienu mene
siu anksčiau negu buvo numatyta, nes iškilo svarbiu 
reikalu, kuriems spręsti jie turi galimai greičiau grizti 
i Europa. .

VLIKo atstovams i s vykstant tenka jiems palinkėti 
gero pasisekimo kovoj uz Lietuvos laisve. Amerikos 
lietuviai j u pastangas visada įvertins ir kuo galėdami pa
rems. Sujungtomis visu laisvuose kraštuose esančiu 
lietuviu pastangomis T ietuva turės luti išlaisvinta.

TARPTAUTINIS MOTERŲ TEISININKIŲ 
EEOERACIJOS KONGRESAS.

Jau penkeri metai kaip egzistuoja Tarptautine Mo
terų Teisininkių Sąjungą—International Women Law
yers Federation, kurios tikslas yra studijuoti viso pas
aulio kraštu teises mokslus įvairiose sakose ypatingai 
palyginamąja teise, uzmegsti glaudžius tarptautinius 
santykius su viso pasaulio kraštu teisininkėmis, svar
styti ir rūpintis kenčiančiu moterų ir vaiku dabartine pa
dėtimi, ir kit.

Dveji metai is eiles tos Sąjungos pirmininke yra Dr. 
Rosalind G. Bates is Los Angeles, Kalifornijoje.

Siu metu gegužes men. 15-19 dienomis si Sąjungą 
susauke savo suvaziavima Los Angeles. Marijai Almin- 
auskienei buvo pasiūlyta jame atstovauti Lietuva. Ji susi 
rišo su kitomis Lietuvos teisininkėmis, ir j u pritarimu 
bei igalioj imu ir atstovavo Lietuva kaipo pilnateisi tos 
Sąjungos nari.

Suvažiavimo atidarymas i vyko Los Angeles miesto 
Tarybos salėj e—City Hali, kur tarp daugelio vėliavų 
plevesavo ir Lietuvos trispalve.

Suvažiavimo atidaryme dalyvavo Lietuvos, Britu Im
perijos ,Holandijos, Ispanijos ir kitu kraštu atstovai. 
Britu Generalinis Konsulas Mr. R. H. Hadow pasakė 
labai gražia ir visoms pavergtoms tautoms palankia 
sveikinimo kalba. Po to tarė savo sveikinimus 
i vairiu kraštu atstoves, tarp j u ir Lietuvos atstove siais 
žodžiais.

“Lietuvos teisininkių ir moterų vardu turiu garbes 
perduoti širdingus sveikinimus ir nuosirdzius linkė
jimus, kad visi to reikšmingo suvažiavimo nutarimai ir 
darbai butu apvainikuoti dideliu pasisekimu.

Jus kaip teisininkes esate gyvybiškai suristos su teises 
interpretacija ir jos pritaikymu. Mes tikimę, kad teisė
tumas yra pagrindinis visuomenes, valstybes ir civili
zacijos laidas. Ant Lietuvos Teisingumo Rumu prieš 
prispaudėjo okupacija buvo užrašyta: “Justitia Regno- 
rum Fundamentum ėst." Mes tikime, kad si Sąjungą tęs 
ir dės pastangas įdiegti teisetumo principus visur ir tuos 
principus pritaikys žmogaus teisiu ir garbes apsaugai.”

Po suvažiavimo atidarymo, vakare, buvo suruoštas 
atidarymo banketas Roosevelt Hotel, Hollywood’e. Be 
ivairiu kraštu atstoviu ir Los Angeles teisininkių taip 
pat dalyvavo diplomatiniai atstovai, j u tarpe ir Lietuvos 
Konsulas Dr. J. Bielskis su žmona, Los Angeles teisėjai 
ir kiti. Malonu paminėti, kad Lietuvos atstoves pasta
ngomis tame bankete buvo parodyti lietuviu tautiniai

ON MAY 15-19, 1949 A CONVENTION OF INTERNATIONAL FEDERATION OF WOMEN LAWYERS TOOK PLACE AT HOLLYWOOD ROOSE
VELT HOTtL, HOLLYWOOD, CALIF. LITHUANIA WAS REPRESENTED BY MRS. M. ALMINAUSKIS, WHO GAVE A SPEECH ON PRESENT 
LEGAL STATUS OF LITHUANIA. A LITHUANIAN FOLK DANCING GROUP, UNDER THE LEADERSHIP OF MRS. L. ZAIKIS, DEMONSTRATED 
LITHUANIAN FOLK DANCES AND NATIONAL COSTUMES.
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Is Tėvynės I Gimtine
(Tęsinys is No. 4)

Naujus Metus sutikau brooklynieciu D. P. baliuje, 
kur buvo amerikoniškai pavalgyta ir lietuviškai išgerta: 
visi uz vieno stalo-demokratiskai-pradedant generolu 
ir baigiant eiliniu. Ot, del Nauju Metu sutikimo čia ir 
buvo savotiškai kovota ir net beveik i konfliktą sueita su 
ta anksčiau aprašyta “Traveler’s Aid” tarnautoja. Mat, 
is Los Angeles man buvo atsiusta pinigai kelionei i 
žemiškojo rojaus zeme-Kalifornija. Todėl ji apie tai 
sužinojusi, dare žygiu per Welfare Departmenta, kad 
ta pati vakara ir išvažiuočiau is New-Yorko.

Gavės i rankas Los Angeles parap. gerb. klebono 
kun. Kučinsko prisiųstus 90 doleriu, pasisamdžiau taxi 
ir su visais bagažais moviau tiesiai i “Greyhound Lines” 
autobusu stoti.

Nusipirkęs uz 57 dol. 27 c. bilietą ligi Los Angeles 
ir apsidraudęs gyvybe, bagažinėje pridaviau savo če
modanus, kuriuos pamiršau apdrausti. Todėl ir išėjo 
atvirkščiai: Los Angeles pasiekiau gyvas ir sveikas, o 
svarbiausias cemodonas su baltiniais ir kostiumais ir 
šiandien neatsiranda.

Pries pat išvažiuojant apstojo lietus, ir mano isle- 
istuvems pasirodė saule. Gražesnis tada atrodė ir pats 
New-Yorkas, bet giliai širdyje užsilikęs jo negatyvas, 
nedave pamiršti čia patirtu rūpesčiu ir nemalonumu. 
Sausio 4 d. 7 vai. vakaro autobusas pajudėjo is vietos, 
ir su kiekvienu pravažiuotu kilometru jaučiau, kad 
pamažu slystu is New-Yorko glėbio, laisveju 
dvasia ir kunu: begu nuo žiemos ir ieškau pavasario.

Autobusas mus nesą 60 mailių i valanda greičiu 
link Chicagos. Paliko užnugaryje New-Yorko priemie
sčiai: New Jersey ir mano gimtasis Harrison’as. Rie- 
dame spalvotosios Pensylvanijos laukais. Čia viskas 
skėsta žalsvame kolorite. Kuklus nameliai su verandomis 
Visi vienodo stiliaus ir modelio, šviesiai žalios spalvos 
su baltomis langinėmis, žalios tvoros, daiktai, laukai ir 
net dangus šviesiai žalsvas. Aplinka dvelkia tvarking- 

sokiai, kuriuos išpildė Los Angeles lietuviu šokėju grupe 
vadovaujama p. L. Zaikienes. Su dideliu pasisekimu 
Amerikos lietuviu jaunimas atliko programa, sužavė
damas visus svečius.

Suvažiavimo atidaryme dalyvavo Lietuvos, Britu Im- 
rum Fundamentum aest.” Mes tikime, kad si Sąjungą tęs 
Lietuvos atstove skaitė savo pranešima: “Dabar
tinis Lietuvos Statusas” (The Status of Lithuania 
today). Sis pranešimas šukele nemaža susidomėjimą ir 
daugelio asmenų buvo prasyta duoti jo nuoraša. 
Be to Lietuvos atstove buvo pakviesta pirmininkauti 
“Šeimos teises” komisijoje. Kitu valstybių atstoves 
dare pranešimus įvairiais kitais teises klausimais, bū
tent: “Civiline ir politine moterų padėtis Filipinuose”, 
“Vedybos ir Skyrybos Nevados State” ir k.

Be darbo sesijų dar buvo aplankytas Mažamečiu teis
mas (Juvenile Court), Moterų Kalėjimas (Hall of 
Justice), San Fernando Misijos, kai kurios filmu stu
dijos, Huntington biblioteka ir Meno galerija ir kit.

Uždaromoji sesija i vyko University of Southern 
California, kur buvo išrinktas naujas prezidiumas su Dr. 
Rosalind G. Bates priešaky ir priimtos rezoliucijos. Lie
tuvos atstoves buvo patiekta rezoliucija del lietuviu 
teisiu tiek pačiame krašte, tiek treuty. Lietuvos atstove 
lygiai kaip ir kitos turėjo balsavimo teise. Taip pat buvo 
perduoti Lietuviu Moterų atstoviu ir Baltijos Moterų 
Tarybos rastai, gauti is tremties, kuriuose buvo prašoma 
paramos šiandieniniuose tremtiniu reikaluose.

Tiek suvažiavimo, tiek atsisveikinimo banketuose vi
sos atstoves vilkėjo savo tautinis rubais, kas sudarė labai 
jauku ir malonu vaizda.

umu. Kiemai ir gatves užlaikoma svariai. Žodžiu, sis 
kraštas gali atstovauti Amerikos kaimo idilija ir savo 
išore labai panašus Lietuvos gamtai. Kita diena pervaži
uojame Ohio valstijos lygumas, gražiąsias Erie ežero 
pakrantes, Indianos valstija, pasiekiame Michigano ež
erą, ir tik vėlai vakare—Chicaga. Čia persėdame i kita 
autobusą ir vidurnaktyje leidziames toliau. Žymiai pas
ikeičia keleiviu sastatas: vieni palieka Chicagoje, o ju 
vieta užima kiti, daugumoje važiuojantieji tiesiai i Los 
Angeles. Autobuse dabar visi kalbasi tik angliškai. 
Vakar dar su vienu-kitu buvo galima vokiškai susikal 
beti, bet jie pasiliko Chicagoje.

Per nakti pervažiavome Illinois valstija ir pasie
kėme Iowa, po to Neb. Kuo tolyn tuo platyn i erdve- 
maziau miestu, daugiau lauku, dirvonu, keistu augalu 
ir nematytu gyvuliu—kudlotasprandziu jaučiu. Sužino 
me, kad vakarinėje Nebraskos srityje siaučia pūgos— 
nutrauktas susisiekimas, vėl reikėjo keisti autobusą ir 
keliones kursą. Patraukiam tiesiai i pietus per Kanso 
valstija. Is ten vėl i rytus per kalnais turtingąją Colo
rado valstija. I Utah negalime įvažiuoti—sniegu užver
stas susisiekimas. Sukame vėl i pietus pro New Mexi
co kampa. Po to, vėl i rytus—per Arizonos dykumas. 
Aplankome Cowboy stovyklas, idomias is akmenų ir 
mediniu rastu pastatytas “pakeles karciameles.” Sutin
kame linksmųjų meksikoniu ir temperamentingųjų is
panių. Stebimės suakmenėjusiu medžiu ritiniais ir 
kitokiomis prašmatnybėmis, negirdėtomis, nematytomis, 
tik kažkada kažkokiuose romanuose skaitytomis. Spraksi 
foto aparatai: vaizdai įamžinami filmelese.

Nors penkta para be normalaus miego, bet visu 
upas pakyla, kai sužinom, kad kitos dienos ryta pasiek
sime ieškomo pavasario karalyste-sauletaja Kalifornija. 
Paskutines nakties mėnesienoje naujai pakeistas šoferis 
dar mus zonglieriskai pakraipo po Kordiljieru kalnu 
papėdės, o apie 3 vai. ryto pastebime salia plento 
smeksteliant viena-kita palme. Tolyn-daugyn. “Tai jau 
pirmosios kregždes i “pažadėta j a žeme,”—manau.

“Kaįlifornia” staiga surunka sqferis, pervaziaves 
riba, ir uz 20 minuciu sustabo autobusą kalnuose prie 
vienos “karciameles”. Dvelkiant švelniam vėjeliui, jau 
kvėpuojame sausu Kalifornijos ryto oru . . . Teka 
saule, o musu autobusas rieda tolyn kalnu terasomis 
pro aukso kasyklas link šio krašto sostines—Los An
geles.

TEN, KUR ŽEME DREBA, BET KINO 
ŽVAIGŽDES ŠVIEČIA

Visa keliones laika mane persekiojusi žiema ir 
Los Angeles paliko savo vizitine kortele ant palmių 
lapu. Sausio men. 9-10 dienomis pirma karia po 75 
metu šiame mieste iškrito nedidelis sniego kiekis, kuris 
teissilaike tik keletą valandų. Vietiniams gyventojams 
tai buvo nepaprasta gamtos staigmena. Kiek anksčiau, 
pries man atvykstant, čia buvo sudrebėjusi žeme. Si 
rimta gamtos veiksmą aiškiai pajuto visi daiktai ir 
žmones: visi savaip pergyveno ta trumpa baimes jausmo 
momenta pries gamtos galybe. Nuo San Francisco 
likimo čia niekas nėra garantuotas. Žeme gali bet kuriuo 
momentu čia taip pasipurtinti, kad viskas i griuvėsius 
pavirstu. O kada-niekas nežino. Todėl ir apie 75% visos 
miesto statybos užima 1-2 aukštu namai is specialios 
medžiagos, vadinamos stako.

Los Angeles tai moderniškas, reto grožio, palmėmis 
papuoštas, milziniskas miestas. Čia sunku rasti kamina, 
is kurio ruktu durnai. Jame pajunti pilna erdves laisve: 
saules ir tyro oro kiek tik nori; geru žmonių taip pat 
netrūksta Mat, kur švelnus klimatas, ten ir žmones 
geresni. Tokia jau gamtos taiskyle, kad žmogaus būdas 
priklauso nuo klimato sąlygų. Pasirodžius naujam, su
vargusiam tremtiniui, tuojau vietiniai lietuviai ji sušel
pia rubais ir pinigais, ir padeda susirasti darba.
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VLIKas IR ALT ITEIKE MEMORANDUMĄ 
VALSTYBES SEKR. D. AC H ESON UI

Išvykdami VLIKo atstovai is Amerikos turėjo pasi- 
tarima su ALT Vykdomuoju Komitetu bei Lietuvos dip
lomatiniais atstovais. Dar pries išvykstant D. Ache- 
sonui i Keturiu konferencija Paryžiuje, buvo atsilanky
ta Valstybes Departamente ir įteiktas memorandumas, 
kuri pasirase ALT Vykdomasis Komitetas: Simutis, 
Olis, Grigaitis ir Vaidyla. ALT VK nariai turėjo ilgesni 
pasikalbę j ima su Valstybes Sekretoriaus padėjėju Er
nest Gross. Jam plačiai buvo išdėstyta dabartine Lietu
vos padėtis ir nepriklausomybes reikalai. Tais pačiai 
reikalais iteike memorandumus ir visu trijų Baltijos 
valstybių pasiuntiniai. Valstybes Departamente taip pat 
buvo priimti VLIKo atstovai prel. M. Krupavičius ir 
V. Sidzikauskas.

ALRKF Pasmerkė Nesantaikos Kėlėjus VLIKe
Amerikos Lietuviu RK Federacija paskelbė par

eiškimą del kilusio ginčo Mažosios Lietuvos atstovo i 
VLIKa priėmimo reikalu. “ALRFK nemano, kad jai ir 
kitoms Amerikos lietuviu organizacijoms dera kistis i 
vidujinius ir grynai politinius tremtiniu Europoj ar 
kitur reikalus”, rašoma pareiškime. “Tačiau paskutinieji 
ivykiai Vyriausiame Lietuvos Išlaisvinimo Komitete 
(VLIK), liečia jo struktūra ir tautos vienybes klausima, 
atkreipė ALRKF dėmėsi ir tai del to, kad partiniai 
VLIKe ginčai bandomi išpusti ir Amerikos lietuviu 
spaudoje ir musu visuomene i tuos ginčus įvelti.” Par
eiškime toliau sakoma: “ALRKF valdyba pastebi, kad 
patsai klausimo (Klaipėdos atstovo priėmimo i VLIKa, 
red.) kėlimo būdas prieštarauja visu grupiu susitarimo 
dvasiai ir reikalavimas, mums atrodo, yra pagristas par
tiniais interesais, ko šiuo tragingu lietuviu tautos gyven
imo momentu neturėtu būti. ALRKF Centro Valdybai 
yra visai aišku, kad priimti Klaipėdos krašto atstovą, 
kaipo toki, i VLIKa reiškia tepripazinti Klaipėdos 
kraštui autonomijos teises, bet nesiekti visiško jo įjun
gimo i nepriklausoma Lietuva ir be to sudaryti prece
dentą Vilniaus kraštui ir kitoms Lietuvos sritims reika
lauti atskiru atstovybių. ALRKF, kuri nuo 1940 m.

Atvykusiais is tremties piliečiais vietine valdžia 
rūpinasi, kiek gali. Bureau of Public Assistance prad- 
zoj man mokėjo po 1 dol. i diena pašaipos, bet po 2 
savaičių nutraukė ir pasiūlė pereiti i International In
stitute (prieglauda su visu aprūpinimu). Tačiau ten 
nevykau, paaiškindamas, kad norėdamas būti produktin- 
gu piliečiu, as be darbo nenurimsiu. O norint čia gauti 
pelningesni darba, reikia baigti pasirinkto amato ar 
specialybes ir anglu kalbos kursus (einama kartu), 
kurie užtrunka 6-12 men. ir uz mokslą mokėti nereikia. 
Taigi, visi ginklai skintis i ateiti kelius suteikiama 
veltui, tik reikia mokėti jais naudotis.

Los Angeles visame pasaulyje isgarsejes miestas 
savo Olimpo Viršūne—Hollywood’u, kuriame susis- 
piete beveik visos Amerikos kino bendroves su savo 
studijomis. Čia vienos kino žvaigždes klyla ir sušvinta, 
kitos gesta ir krinta; vienas galima tuoj pamatyti naujai 
įsuktose filmose ir gyvas gatvėje sutikti, kitos jru visa* 
is gyvo gyvenimo iseje, palikdamos tik Hollywood’© 
cemente įamžintus savo pėdsakus-veido profilio, kojos 
bei rankos įspaudus. Tai savotiškos relikvijos kinc- 
mr.urms. i kurias jie, sulaikydami kvapa, žiuri . . .

Taip mes, gyvenimo vėtrų išblaškytieji žemes 
vaikai, pabirome po įvairius pasaulio kraštus; keliau
jame, ieškodami vis geresnes vietos, gėrimės ir ste’ imcs 
nematytais dalykais, bet joks oras nepakeis mums 
musu Tėvynės pilkos padanges ir bundančio pavasario 
sprogstančios augmenijos kvapu. Mes čia, bet musu 
dvaisia ir mintys ten—Lietuvoje . . .

—Girdenis.
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birželio men. 15 d. (Lietuvos okupacijos) rūpinosi su
jungti visas lietuviu patrijotines grupes Lietuvos iš
laisvinimo darbui ir kuri visuomet troško, kad visi 
tremtiniai Europoj ir kitur įsijungtu i bendra tautai 
gelbėti centra, prašo visu tremtyje veikiančiu partijų ir 
organizacijų vadu nekelti tokiu klausimu ir reikalavimu, 
kurie vienu ar kitu budu pažeistu taip reikalinga vienin
gumą.”

gAVmOS VALSTYBIŲ MEMORANDUMAS 
VAKARU VALSTYBĖMS

Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasiuntiniai iteike 
Jungtinėms Tautoms (UN) memorandumą, kuriame 
smulkmeniškai išdėstytos visos baisenybes, kurios tuose 
t—astuose siaučia. Jame, pasiremiant JT chartos nuo- 
sxa^is. reikalaujama, kad butu sulaikytas baltu tautu 
žudymas ir žiaurus žmonių persekiojimas. Memorandu
mas įteiktas JT visumos susirinkimo pirmininkui H. 
Evatt, kuris si memorandumą perdavė žmogaus teisiu 
komisijai. Pažymėtina, kad Baltijos valstybių memor
andumą, priėmė pats JT visumos susirinkimo pirminin
kas.
20,000 Lseftmy Vokietijoj Norėtu Atvykti I JAV

Šiuo metu JAV laukasis, is Vokietijos atvykęs 
tremtinys vysk. V. Brizgys paskelbė Amerikos lietuviu 
s a1-Joje atsisaukima, kviesdamas Amerikos lietuvius 
re am lest i tremtiniu is Vokietijos atsikvietimo i Amer
ica. Jis rašo: “Ts tikru šaltiniu patyriau, kad dabar 
tremtiniai is Europos i Amerika bus vežami skaitlingiau 
negu ligi šiol. -Tačiau lietuviams sutarčių 
yra tik tiek, kad j u nepapaks net ligi sios vasaros galo. 
Po sios vasaros atvažiuotu visokiu tautybių, tik ne lietu
viu. O Vokietijoj yra apie 20,000 lietuviu, kurie neturi 
giminiu nei Amerikoje, nei Kanadoje. Jeigu jie gautu‘ 
greitai sutartis, jie galėtu greitai atvykti i Amerika..Ju 
tarpe yra daug labai geru žmonių. Negave greitai sutar
čių, jie iškriks po Australija ir kitus kraštus, o ju skai
čiui! i Amerika atvyks nelietuviai. As kreipiuos i kiek
viena Amerikos lietuvi prašydamas padėti atvykti i 
Amerika aniems lietuviams, dar neturintiems sutarčių. 
Reikia skubėti, nes ilgiau to nepadarius, gali būti per 
vėlu. Pačios Amerikos interesas reikalauja, kad čia 
atvyktu geri žmones. Jei ir lietuviu visokiu pasitaiko, 
tai bendrai tremtyje lietuviai yra atsizymeje kaip dori 
darbštus ir kultūringi žmones.”

Liefyvon įvežta 100,000 Rusu.
Švedijos laikraščiai praneša, kad aplink Vilnių 40 

km spinduliu yra išgabenti visi gyventojai. Repatrijavę 
tremtiniai, kuriu dalis dar esanti Lietuvoj, paskutiniu
metu buvę suimti ir ištremti i Sibirą ar laikomi policijos
'^iezivroie. 1948 metais i Lietuva buvę įgabenta apie 
100,000 rusu, neskaitant buvusiu rusu tarnautoju Lietu- |
voie.

A.L.K.A. Fondo Vajus
Amerikos Lietuviu Kataliku Akcijos Fondas pas

kelbė vaju sutelkti lesoms fondo tikslams pasiekti. Jo 
tikslas yra materialiai padėti lietuviams kovoje uz 
tikėjimo laisve, uz grazinima tautos Kristui. Fondo 
dirva yra užkirsti kelia militariniam ateizmui, kuris 
plinta po musu kolonijas ir organizacijas. Visi lietuviai 
kviečiami mobilizuotis i a kataliku akcijos eiles ir stoti |
pries komunizmo bei bedievybės legijonus, kurie žudo 
musu tauta ir kėsinasi i musu parapijas bei įstaigas. 
Skelbdamas vaju ALKA Fondas kviečia kiekviena jaut- 
lietuvi aukoti ir dirbti siu tikslu pasiekimui. 

— " ___
We Specialize in

DOUGHNUTS AND COFFEE CAKES 1
LONG BEACH BAKERY

ALBERT ESELUN — Proprietor
1784 E. Anaheim Long Beach 4, California 

Telephone 624-56

Page Seven



Soviet Militarism In The Baltic
Edited bv 

MILTON STARK
(Continued from last issue)

We were happy every morning to have passed the 
night in safety, for always there was fear. Every day 
new arrests took place in the offices in homes, and in 
the streets. Almost every week five or six thousand 
persons were taken eastward. The unfortunates were 
surrounded by a strong guard with dogs. Some of the 
arrestees walked coatless and hatless in spite of the 
terrible cold. In the railway station they were forced 
one by one into sealed cars. In each of these cars 50 
persons had to travel. I saw several such transports 
with my own eyes . . .’

Deportees are shipped to the Komi republic, where 
they serve terms ranging from five years to life. The 
life expectancy in such concentration camps is said to 
be five years. The prisoners, men, women, and children, 
are forced to hard labor in sub-zero temperatures, 
without sufficient clothing, and only a bare minimum 
of food.

A colonization scheme is in progress. Entire com
munities of Lithuanians are uprooted from their homes 
and property and shipped to Russia, to be replaced 
by Kalmucks, or other Asiatics, from distant parts of 
Russia. Up to the year 1947 the Memel region was 
the center of colonization.

FISHERMEN SHIPS IN LITHUANIA (BALTIC SEA)

“The Soviets, we hear, have carried out ‘pacifica
tion’ operations in the Krekenava community, Pan
evezys district. According to reports, two villages and 
eight homesteads were destroyed in the Upyte-Vadaktai 
region, and several persons were shot.

In the Naujamiestis community, forty persons 
were shot and 170 arrested this year (1948), for alleged 
collaboration with the Lithuanian Underground. The 
mere discovery of quantities of grain at a farm is con
sidered ‘proof’ of the anti-Soviet activity of some 
farmers. More than 150 persons were arrested and 
deported from the Smilgiai community. Several fami
lies of former officers have been killed. In December, 
1947, and January 1948, MVD squads arrested eighty 
people from Kaltinėnai, allegedly for talking or at
tempting to talk to workers who have been brought to 
Lithuania for secret labor. From one region alone 4,300 
persons have been arrested and deported, including 
200 women of various ages, and also 100 children said 
to have been attending ‘illegal schools’.”

Soviet Military Activities
According to reports emanating from the Lithuan

ian Underground, the port of Memel has been turned 
into a submarine base. Fishermen are no longer per
mitted to put out to sea from that port.

“During the year 1947, tanks, munitions, and gas
oline for the supply of two army corps are reported to 
have passed westward by the Kaunas-Virbalis railway. 
In the neighborhood of Vilnius, Prienai, and Mažeikiai, 
airports are prepared for rocket aircraft. Several para
chute and pilot-training schools are functioning in 
Lithuania.

The former Polish airport at Porubanek, near 
Vilnius, was converted into a training center for fliers 
and for Communist youth in December, 1947.”

Men of three age grades were called to military 
service. Universities and schools devote several hours 
weekly to military instruction. Along the Polish-Lith
uanian frontier armed guards and barbed wire barri
cades prevent the escape of persons from Lithuania. 
Twenty-seven anti-aircraft installations have been es
tablished near the rail line at Lyda. Prisoners of war, 
including Rumanians and Austrians, have completed 
constructing an airport near that city. Storage space is 
said to be underground. Large oil and gasoline dumps 
are supposedly located at Juodoji, near Vilnius.

Economic Situation
A few weeks after the first Soviet occupation of 

Lithuania (1940-1941) an edict was issued, dispossess
ing land-owners and farmers of their property. Fac
tories, corporations, stores, buildings were similarly 
dispossessed. The State became the legal owner. A 
program of intense agitation, workers' mass meetings, 
took the workers from their jobs at a time when they 
were most needed. From a country normally export
ing 25,000 hogs, 1,000,000 pounds of butter, 2,000,000 
eggs, and several millions of litai worth of flax weekly 
—totalling an annual export trade of 250.000,000 litai— 
Lithuania was reduced to an economic standstill.

Today farmers abandon their lands because of 
excessive State crop quotas and the shortage of labor. 
Many of them have been arrested or deported for 
failure to meet the quotas. Where farmers still work the 
lands, crops have been poor because of the need of



farm equipment and fertilizer. In the cities, people 
are hard pressed for food and must resort to procur
ing food illegally from the farm areas. Since the be
ginning of 1947 all stores have become State-owned; 
many are closed down for lack of merchandise. Even 
with a ration card such necessities as clothing are un
available. Prices are enormously high and salaries are 
low.

‘‘Official prices have practically no meaning, for 
everything is bought on the black market. A pair of 
shoes costs 800 roubles; a suit, 4,000-6,000 roubles; an 
egg, 5 roubles; a kilogram of butter, 160 roubles; a 
kilogram of bacon, 160 roubles; a kilogram of bread, 
from 24 to 45 roubles. One United States dollar sold 
for 35 roubles in the autumn of 1946 . . . and now sells 
for 90 roubles (June, 1947). Salaries are insufficient 
to buy food enough to live ... a high school janitor 
gets 160 roubles a month; a high school teacher, 600 
roubles; a high school principal, 1000 roubles; a factory 
worker, from 200 to 400 roubles.”

Fantastic prices are paid for ordinary house furn
ishings; for example, a bed is worth 1,700 roubles; a 
piano, 22,000 roubles.

Almost every item of dress, food, or goods is to 
be had only on the black market. The State stores have 
vodka to sell, little else. As regards packages sent from 
the United States, the duty is so high that the recipient 
cannot possibly pay it.

Lithuania is crowded with vagabonds, homeless 
people, and thieves, who come from all parts of Russia 
in search of food. Robberies and thefts are every-day 
occurences, especially among the farmers, who are the 
only ones who have any food.

Religion
“Religious practices are allowed only in the 

churches. However, the secret police closely watches 
those persons who go to church and listen to the 
sermons. High officials are warned not to go to church 
and are threatened with the loss of their jobs. The 
Bolsheviks also hold it to be a crime to teach that man 
is not descended from the monkeys, and for this many 
clergymen have been threatened.”

Teachers who belong to a church are designated 
“low moral” types. Churches, nevertheless, are well- 
attended in the cities, but in the rural districts people 
are afraid to leave their homes on Sundays because 
of the danger of being robbed. Religious practice is 
further discouraged by heavy taxes put on church 
buildings by the State, sometimes amounting to 45,000 
roubles per year in the case of a cathedral.

SAMOGITIAN REBEL'S SONG
But in hood with trap door swinging? 

And with never bell nor psalter,
Nor with any church choir singing.
Riding with loud curse and clatter . . .

I was doomed early
For a Czarist cell of gallows, 

Consecrated with my teething
To the Devil’s dragnet fellows.

And what should I become
But a cynic and a satyr?

Highly impudent and cold,
Quick to jeer and slow to flatter. 

And how should I pass out
Sanscrit songs and Samogitian;

Grandma drew and cast my future, 
Like a Tartary magician.

What with watching father
Smuggling Nihilistic matter,

And w ith hiding from wild Cossacks, 
Mother suckled me on
Being born near croaking swamp frogs,

Taught the wolf packs code and culture? 
And what should I become,

But a brother to the vulture,
—Vytautas Brazevicius

Four bishops of the Roman Catholic Church have 
been arrested and sentenced to death or deportation to 
Siberia: Bishop T. Matulionis, Bishop V. Borisevicius, 
Bishop P. Ramanauskas, and Archbishop Reinys. The 
last remaining bishop in Lithuania, Bishop Paltarokas, 
is believed to be hiding in the forests. Out of a total of 
1,600 Lithuanian priests only 700 are free. Clergymen 
are in constant danger of arrest; for this reason they 
are careful not to wear the cloth in public.

“The Bolsheviks attempt to introduce mutual dis
trust into the midst of the clergy, and to take advantage 
of disagreements among them. Suspended priests are 
accorded favored treatment by the Bolsheviks. Only a 
few clergymen accept NKVD assignments, but the 
NKVD is zealously working in that direction. No pas
toral or diocesal letters may be issued by the clergy, 
but not all of them conform to this restriction. The 
clergy understands that the church is being tolerated 
only temporarily and that Siberian exile will threaten 
them sooner or later. However, they maintain a firm and 
honorable attitude.

A FACTORY OF CELLULOID IN KLAIPEDA (MEMEL), LITHUANIA
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Roosevelt
RESOLUTIONS

On February 20, 1949, at the Hollyw
Hotel, Los Angeles, California Americans of Lithuan
ian descent jointly with other friends of Lithuania, 
assembled under the auspices of the Lithuanian Ameri
can Council to commemorate the Thirty First Anni
versary of the Declaration of Independence of Lith
uania, and again to consider seriously the present and 
future status of and conditions in Lithuania, and its 
relations to the efforts of re-establishing peace in 
Europe; also to consider a sorrowful plight of the dis
placed persons and refugees in Germany and in Austria.

There are over 70,000 Lithuanians in the refugee 
camps in Western Europe who were forced to flee their 
homeland in order to save their lives from the on
coming “red deluge” of Soviet Russia, or who were 
deported to Germany during the Nazi occupation of 
Lithuania. Among those people there are many former 
members of the Parliament, Diplomatic Corps, Cabinet 
Ministers, Distinguished statesmen, Cultural and reli
gious leaders. Those people, disregarding their own 
personal pitiful existence all are vitally concerned with 
the future of their homeland. They have formed a 
central organization known as THE SUPREME COM
MITTEE OF LIBERATION OF LITHUANIA, 
composed of representatives of all the democratic poli
tical parties in Lithuania. However, since all of them 
at present have only the rights and privileges of dis
placed persons and refugees, which rights and privileges 
are very meager, under such circumstances very little 
are they able to accomplish towards the liberation of 
their homeland from the invaders.

Therefore, considering these facts in the light of 
justice and the humane principles, the gathering, after 
due consideration and deliberation has adopted unani
mously the following resolutions:

WHEREAS, the U.S.S.R. is not only continuing its 
occupation of the Baltic States, Lithuania, Latvia and 
Estonia—but that regime is also pursuing its methods of 
genocide in an effort to annihilate the Baltic people; the 
Moscow lords have revealed their aims by systematic 
destruction of economic, cultural, moral and physical 
being of the population in those countries, and by at
tempting to colonize those countries with alien, mostly 
criminal and semi-savage elements brought from East
ern Russia, thereby precluding any possibility for the 
displaced persons and refugees to return to their 
homeland in safety; and

WHEREAS, the U.S.S.R. has violated its solemn 
treaties and obligations entered into with the Baltic 
States by its agression, terroristic and inhuman behavior 
in the occupied countries; it also has violated the very 
fundamental principles of the United Nations and the 
Hague Convention stipulations concerning the treatment 
of the occupied countries to which it subscribed, a fact 
requiring a very serious consideration by the United 
Nations.

THEREFORE, BE IT RESOLVED, that we the 
citizens of a free and democratic country again renew 
our most vigorous protest against the continued occupa
tion, aggression and atrocities of the U.S.S.R. in the 
Baltic States, and we appeal to President Harry S. Tru
man to use the good offices with the United Nations to 
effect a withdrawal of the U.S.S.R. armies, secret 
police and communist agents from the Baltic States; 
and to establish an International Commission for the 
purpose of supervising the return of the displaced per
sons and refugees from Western Europe, Siberia and 
from other parts of Russia to their homeland; and to 
assist them in re-establishing a democratic government 
in their own countries, which is so vitally necessary for 
the return of peace to Europe; and

BE IT FURTHER RESOLVED, that we appeal 
to President Harry S. Truman to intercede on behalf 
of the displaced persons and refugees of Lithuania in the 
camps of Western Europe and have the UNITED 
STATES GOVERNMENT recognize THE SU
PREME COMMITTEE OF LIBERATION OF LI
THUANIA as the PROVISIONAL GOVERN
MENT OF LITHUANIA IN EXILE; and

BE IT FURTHER RESOLVED, that the chair
man of this gathering together with the chairman of the 

cs Ar.ce-es Chapter of the Lithuanian American Coun- 
cil are hereby authorized and instructed to transmit these 
resolutions to President Harry S. Truman, copies to the 
Legations of Lithuania, Latvia and Estonia at Wash
ington, D.C., and to the press.

Joseph C. Peters, Chairman of the gathering 
234 E. Colorado Blvd., Pasadena, California 
Anthony Skirius, Chairman of the Council 
1652 Sixth Ave., Los Angeles 6, California

Arrived DP’s Sent A Telegram to Truman
S. S. “Marine Shark” United States Lines

Text of Telegram to Be Sent From New York 
President Harry S. Truman

The White House
Washington, D.C. 

Four hundred displaced persons arriving at New York, 
aboard S.S. Marine Shark greet you as head of the 
leading free democratic country of the world. After 
long years of horror, hunger, discrimination and death 
around us we finally see the Statue of Liberty and ar
rive in this country which for hundreds of years has 
been the bulwark of democracy. We are deeply grateful 
to you and the American people for opening the doors 
to a new life to us and can promise you that we will 
work hard to become useful and loyal citizens of our 
adopted country. Please accept our best wishes for 
your successful future.

The Representatives of National Groups 
Juozas Truskauskas, Lithuanian 
Victor Manakin, Russian 
Michael Antoniewicz, Polish 
Jann Maasik, Estonian 
Hirsh Meisel, Jewish 
Dr. Iwan Hurko, Ukrainian 
Karlis Dumpis, Latvian

POLYNA LAUDED IN 
"PETER GRIMES"

Polyna Stoska, Lithuanian singing star of the Metro
politan Opera, sang here in Benjamin Britten’s “Peter 
Grimes,” on May 3. The opera was a tremendous suc
cess, and Miss Stoska received many fine reviews in the 
press.

“Polyna Stoska repeated her fine impersonation of 
Ellen Orford, singing with impressive freshness and 
expressiveness.”—Albert Goldberg, Times.

“Polyna Stoska as the schoolmistress was commend- j
able, realistic, and an able vocal artist.”—Owen Callin, 
Herald & Express.

“Polyna Stoska was well cast as Ellen Orford.
schoolmistress of the Borough. Her voice was full and ’
rich; her acting pleasantly realistic.”—Raymond Ken
dall, Mirror.

“The pitying schoolmistress, Ellen, was again—hap
pily—lovely Polyna Stoska, endowed with a soprano 
voice that, in my accounts, is surpassed today only by 
Traubel’s.”—Patterson Greene, Examiner,

“Polyna Stoska sang a warm-womanly Ellen.”— 
Mildred Norton, Daily News.

Miss Stoska plans to return to Los Angele’s in Au
gust, for another summer light opera engagement.
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• Lietuviu Akademinis Klubas Chicagoje (Lithuanian 
University Club) pradėjo rinkti įvairias lietuviškas is
torines bei kultūrines senienas. Pradžioj manoma suruo
šti paroda o paskui įsteigti muziejų. Renkamos lekstes, 
skepetaites, juostos, audiniai, piešiniai, fotografijos, ko
stiumai, lėlės, seni lietuviški laikraščiai, knygos ir tt. 
® Pov. Vaitonis, nepr. Lietuvos šachmatu meisteris, 
dalyvavo Ontario provincijos (Kanadoj) šachmatu pir
menybėse ir laimėjo antra vieta.
® Vokietijoj, britu zonoj kovo 1 d. buvo 171,489 trem
tiniai, is kuriu 12,887 lietuviai.
9 “Tiesa” praneša, kad kovo pradžioje Lietuvoje buvo 
113o kolchozu ir 75o iniciatyviniu grupiu. Siauliu apsk. 
yra 136 kolchozai, kurie sudaro 40% visu tikiu. Visi ūk
ininkai suvaryti i kolchozus Lygumu valsčiuje. Baigiami 
suvaryti i kolchozus Stasiūnu ir Meskuiciu valsčių 
ūkininkai.
® Amerikos lietuviu rašytoju suvažiavimas ivyko ge
gužes 7 d. New Yorke. Jame dalyvavo ir neseniai is 
tremties atvykę plunksnos darbininkai. Draugijos pir
mininkas J. Aistis, darydamas veikimo apžvalga, pra
nešė, kad yra paruostas literatūros almanachas ir ati
duotas spaudai. Taip pat draugija stipriai rūpinosi rašy
toju atsikvietimu is Vokietijos. I nauja draugijos val
dyba išrinkti: J. Aistis - pirm., J. Tysliava - vicep., St. 
Budavas - sekr., K. S. Karpius - izd ir prof. V. Kreve- 
Mickevicius - narys. I revizijos komisija - A. Vaičiu
laitis - pirm., ir St. Zobarskas ir L. Žitkevičius - nariai. 
® Vokietijoj, britu zonoj, ejes lietuviu tremtiniu savai
traštis “Lietuviu Žodis” gegužes men 7 d. sustojo ejes 
del emigraciniu sąlygų. Is viso “Lietuviu Žodis” išleido 
135 numerius.
® JV-se išėjo teisininkams skiriamas laikraštis “Lietu
vis Teisininkas”. Leidžia Lietuvos Teisininku Trem
tiniu Draugija.
• J. E. Kauno Arkivyskupas Metropolitas Juozapas 
Skvireckas, esąs tremty, birželio 6 d. švente 50 metu 
kunigystes ir 30 metu vyskupavimo jubilieju. Vienas is 
žymesniu Garbingojo Jubilieto darbu yra išvertimas S v. 
Rasto i lietuviu kalba.
• Vcc ietijoj pragarsejes meno ansamblis “Čiurlionis” 
netrukus atvyksta i Amerika. Jo atvykiuu daugiausia 

pasirūpino Clevelandieciai (Steponas Nasvytis). Šiuo 
metu ansamblis yra kiek aptrupejes, nes dalis jo dalyviu 
išvyko i Australija, tačiau ansamblio vadovas A. Mikul
skis tikisi ji papildyti i Amerika jau atvykusiomis jėgo
mis ir jo pajėgumą atstatyti.
® Iki šiol is Vokietijos i Australija išvyko apie 3,500 
lietuviu. Manoma, kad i si krasta dar isvyks apie 7-8,000 
lietuviu. Tremtiniu isikurimo sąlygos Australijoj nėra 
blogos. Pusantrų metu jie turi dirbti valdžios nustatyta 
darba, o po to gali darba pasirinkti laisvai. Tik ka i 
Autralija atvykę tremtiniai apie menesi laiko ap
gyvendinami stovyklose, kuriose jie išeina australi- 
zacijos kursą—pamokoma anglu kalbos ir supažindi
nama su Australijos gyvenimu bei papročiais. Šiuo 
metu tremtiniai is Vokietijos i Australija vežami per 
Italija. Prie Neapolio yra įkurta pereinamoji stovykla, 
kurioj tremtiniams tenka išbūti po 2-3 savaites, kol 
išėda i laiva.

Atvykę i Australija lietuviai planuoja baigė nustatyta 
privalomo-darbo laika burtis i kelias vietoves, kuriose jie 
galėtu dirbti intensyvesni lietuviškos veiklos darba.

Dail A. Rukstele is Vokietijos vyksta i Australija. Jis 
atsisakė garantijų vykti i Jungtines Amerikos Valsty
bes, nebenoredamas stovykloje ilgiau laukti ir atvykęs 
i JAV apsunkinti savo geradariu.
® Lietuvos gen. konsulas New Yorke Jonas Budrvs 
gegužes 23 d. švente savo 60 metu amžiaus jubilieju. 
Tai daug Lietuvai nusipelnęs vyras. Jis yra Klaipėdos 
krašto sukilimo dalyvis ir krašto gubernatorius, pas
kui Lieuvos Konsulas Karaliaučiuj, o nuo 1936 m. 
Lietuvos gen. konsulas New Yorke.
@ Iki gegužes 11 d. i JAV atplaukė 21,425 PD. H. 
Carusi, DP Komisijos pirmininkas, pareiškė pasitenki
nimą atvykusiais D P, nes is j u dar ne vieno nereikeje 
gražinti.
® Yra svarstomas VLIKo issikelimo is Vokietijos 
klausimas, nes jis netenka sąlygų tenai dirbti ne tik del 
to, kad Vokietijoj lietuviu skaičius smarkiai mažėja, 
bet kad ir patys VLIKo nariai, būdami tremtiniai, turi 
isspresti savo emigracinius klausimus Dalis is j u išvy
ksta i uzjurius. Yra galima, kad VLIKas issikels i 
Prancūzija, Anglija ar JAV.

HILL OF CROSSES IN VILNIUS, LITHUANIA.



REV. JOSEPH A. MARGIS, M.I.C. ON JUNE 12, 1949 WILL OFFER 
HIS FIRST SOLEMN MASS AT SAINT CASIMIR'S LITHUANIAN 
CHURCH, 2704 ST. GEORGE ST., LOS ANGELES, CALIFORNIA.

NAUJAS LIETUVIS KUNIGAS
Kunigas Juozas Aleksandras Margis gimė rugsėjo 

20 d. 1923 metais, Wibaux, Montana.
Isejes “Laird" pradžios mokykla ir Wibaux County 

High School," jis įstojo i St. Rita's High School, 
Chicago, kuria baigė 1940 m.

Baigės Marinanapolio Kolegija, J. A. Margis istojo 
i Tėvu Marijonu Kongregacija ir pradėjo studijuoti 
filosofija bei teologija Tėvu Marijonu Seminarijoje, 
Hinsdale, Illinois .

Kun. Margis pirmąsias iskilmingasias Sv. Misiąs at
laikys 1949 m. birželio 12 d. 11 valanda ryto Sv. Kaz
imiero bažnyčioje, 2704 Saint George Street, Los An
geles, California. Priėmimas ir bankietas bus parapijos 
saleje tuoj po Mišių.

Iškilmėse dalyvaus tėvai, broliai ir seserys, kuriu 
tarpe yra dar du vienuoliai: kazimieriete sesele Marija 
Damiana ir marijonas brolis Tadas. Tėvai gyvena 2460 
Adriatic Ave. Long Beach 10, California, Kiti broliai 
Jonas, Kazimieras ir Antanas gyvena Long Beach 
apylinkėj. Kita sesuo, Suzana, gyvena Long Beach.

PADĖKA
Labai nuoširdžiai dėkojame Los Angeles lietuviu 

R.K. parapijos gerbiamam Klebonui Kun. J. Kučin
skui uz io didelius rūpesčius, pastangas ir padarytas 
musu kelionei išlaidas, Mr. ir Mrs. Drabickams uz 
sudarytus dokumentus—garantijas ir medžiagine par
ama, Mr. ir Mrs. Kilmoniams uz suteikta mums laikina 
globa ju labai gražiuose namuose ir ‘‘Kalifornijos Lie
tuvio" Vadovybei uz ilga laika teikta mums moraline 

padejusiems mums lengviau pakelti sunkia tremties 
našta.

Tamstų parodytos geros širdies mes niekada neuž
mirsime.

Labai dėkingi
Elena Marija ir Stasys Rastikiai, 

Los Angeles, 1949 m. gegužes 23 d.

THE MEANING OF CALIFORNIA
What does California mean to you?
It seems that the name, California, has been a subject 

for speculation for more than 400 years.
A popular opinion among students is that the name 

comes from two latin words, calda and fornax, meaning 
heat and furnace. This is also probably with non-Cali- 
fornians. It was first advanced by Captain Beachey, En
glish explorer, in 1962, and because the early friars 
spoke Latin it was easy to accept.

But Marino Valleyo and Juan Alvarado, according to 
Lee Shippey in “It's an Old California Custom," declare 
that it comes from Kaliforno, meaning high hill or 
native land, although Shippey states that it is difficult 
to prove the existence of this Indian word.

Hanna's “Dictionary of California Land Names,” tells 
of Edward Everett Hale’s explanation. In the time of 
Cortez, a popular romantic novel “Las Sergąs de Es- 
plandian” was describing a mythical island, named 
“California,” inhabited by amorous amazons and fairly 
bubbling with pearls. It was thought that Cortez and his 
men might have hoped this land to be just that.

—from “Trade Winds”

LITHUANIANS PRESENTING A GIFT TO CARDINAL FRANCIS SPELLX AN: 
(from right to left) BISHOP RYAN, REV. DR. J. B. KONČIUS, (WHO IS NOW 
ON A VACATION IN CALIFORNIA), MSGR. MURPHY AND MRS. VALERIE 
BARNUS, A DELEGATE OF D.P.'s.

parama.
Taip pat labai nuoširdžiai dėkojame kitu Amerikos 

vietovių lietuviams, teikusiems tiek daug moralines ir 
medžiagine'paramos, gyvenant mums tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoj, Mr. Mrs. Jurgiui ir Onai Lapinskams 
(Worchester), Kostui Demikiui (New Britain), A. ir P. 
Kurliandskams (Worchester). Sesutėms Vienuolėms is 
Marianapolio. A. Zieniui (Rochester), V. Beleckui 
(Geneva, N.Y.), Kun. Katarskiui (Dayton) ir visiems 
kitiems geros širdies tautiečiams, vienu ar kitu budu

Sekantis "K.L." numeris iseis jungtinis uz 
birželio ir liepos menesius.

J. A. PETRAS (Petrauskas)

PAINTING - INTERIOR & EXTERIOR 
DECORATING

1304 Luella Drive — Los Angeles 33, California
Phone AN. 2-9826

Page Twelve "KALIFORNIJOS LIETUVIS"—MAY, 1949



LOS ANGELES
Sv. Kazimiero Parapijos Kronika
® Gegužes 8 d. parapija minėjo Motinos Diena. 11 vai. 
buvo specialios pamaldos ir pamokslas. Po pamaldų 
Arroyo Seco parke ivyko Motinos Dienos piknikas, 
kuriame dalyvavo apie 400 žmonių. Parapijos seimin
inkes visus pavaisino gardžiomis dešromis ir kitokio
mis gėrybėmis. Programos metu A. Giedraitis pasakė 
kalba apie siu dienu motina, o Maryte Slenyte ir Rita 
Masaityte padeklamavo progai pritaikintus eilerascius. 
Parapijos Motinos Dienos dovana buvo iteikta keturiu 
vaikučiu tremtinei motinai Baltrenienei, kuri neseniai 
atvyko is Vokietijos ir isikure musu parapijos kolonijoj. 
‘Tcnikas buvo baigtas 7 vai. vakaro. Gauta gryno pelno 
314,96 dol. Uz pikniko pasisekimą didele padėka tenka 
parapijos komitetui, kuriam vadovauja p. Z. Kruminas, 
nara?ijos seimininkėms Mrs. Mitkus, Dirgėla, Dav- 
idoniu seimai, Mrs. Mockus ir Vitenienei bei ju padė
jėjoms, Mr. Korsak, Liquor Store, uz žymia pagalba, 
kuri davė 16 dol. gryno pelno ir Mrs. Slėnis uz jos 
pasidarbavima. Be to gardžiu lietuvišku pyragu iskepe 
Mrs. Mrs. Žilinskas, Strongis, Achas, Žukauskas, Vosy- 
lis, Dudor ir Grigaliūnas. Taip pat aciu loterijos dova
nu aukotojams, darbu prisidejusiems, dalyvavusiems bei 
kitokiu budu mus paremusiems. Gerasis Dievas žinos 
kam atlyginti. Kitas parapijos piknikas bus liepos 3 d. 
astuoneriu metu parapijos sukaktuvėms paminėti.
® Gegužes 8 d. musu bažnyčioje ivyko Pirmoji Sv. 
Komunija, prie kurios buvo prileistos Rita Masaityte, 
Audrone Alminauskaite, Elena ir Renata Kurneviciutes. 
Šios naujosios parapijietes yra visos atvykusios is trem
ties.
O Gegužes 14 d. suėjo dveji metai nuo a.a. kun. prel. 
J. Macijausko mirties. Ta diena buvo atlaikytos gedu
lingos pamaldos, i kurias susirinko didokas būrys para
pijos žmonių.
• Birželio 5 d. musu bažnyčioje priims Moterystes 
Sakramenta Petras Barkauskas ir Ona Naginyte. Jung
tuves ivyks 11 vai. sumos metu. Abu jaunavedžiai yra 
susipratę lietuviai, nors savo tėvu žemes niekada nėra 
mate. Jiedu priklauso Vyčiu kuopai, o Petras dar yra 
uolus Holy Name draugijos narys.

THE FIRST COMMUNION OF GIRLS OF SAINT CASIMIR'S 
LITHUANIAN CHURCH: (first row left to right) RENETĄ 
KURNEVICIUTE, MARIJA ALMINAUSKAITE, PASTOR REV. 
J. KUČINSKAS, RITA MASAITYTE, ELENA KURNEVICIUTE; 
(second row from left to right) PARENTS: KURNEVICIENE, M. 
ALMINAUSKIENE, MASAITIENE, MASAITIS AND KURNE- 
VICUS.

MEMBERS OF PARISH COMMITTEE AND HELPERS WHO 
PAINTED SAINT CASIMIR'S LITHUANIAN CHURCH: (From 
left to right) KRUMINAS, ŽUKAUSKAS, KONČIUS, DUDOR, 
PETRAUSKAS, NAGINIS, MITKUS AND ACHAS.

• Birželio 12 d., kaip buvo skelbta, musu bažnyčioje 
bus nepaprastos ir retos iškilmes. Kun. Juozas A. Mar
gis, kuris birželio 5 d. J. E. vysk. Bučio Chicagoje bus 
isventintas i kunigus, laikys pirmąsias Sv. Misiąs. I 
primicijas is Chicagos atvyksta tėvas Vaskys, kuris pa
sakys primicijų pamokslą. Taip pat laukiama ir dau
giau svečiu, tarp ju ir kun. dr. Starkus. Po Mišių prim- 
icijantas suteiks visiems žmonėms ypatinga pirmųjų 
Mišių palaiminima. Po to parapijos patalpose primici- 
janto tėveliai Jonas ir Magd. Margiai rengia primicijų 
bankieta, i kuri yra pakviesti beveik visi parapijos 
žmones ir organizacijos. Tai bus pirmoji sios rusies 
švente musu bažnyčioje.
• Liepos 3 d. sueina 8 metai nuo musu parapijos istei- 
gimo. Rengiamasi plačiai šia sukakti paminėti. Tarp 
kitko šia proga 2704 St. George Street, on parish 
grounds, ivyks milziniskas parapijos suėjimas Lo
terijoj bus leidžiama plaunamoji masina, radijo apara
tas, mėsos kepamoji masina ir daugybe kitokiu dovanu. 
Ta diena bus pracletas naujai bažnyčiai statyti vajus, 
kuris tesis iki 1950 metu kovo 4 d. Kitais metais, per 
S v. Kazimiero švente, jei Dievas Laimins, manoma 
pašventinti naujosios bažnyčios kertini akmeni.
@ Birželio 19 d. musu bažnyčioje bus Dievo Kūno 
procesija. Pradžia 11 vai.
® Na josios bažnyčios statybos fondan aukojo Mr. 
Juozas Miliūnas 25 dol., inz. Baziliauskas—5 dol., Mrs. 
K. Navickas—5 dol., Mrs. Palasaitis ir Mrs. Slotkus 
po 2 dol., Visiems aukotojams nuosirdziausias aciu.
• Birželio 20 d. musu parapijos klebonas kun. Jonas 
Kučinskas išvyksta rekolekcijų, kuriose jis isbus iki 
birželio 25 d. Tik labai svarbiais reikalais skambinti: 
Camarillo 2414.
• Parapijos komiteto nariai Mr. Pr. Žukauskas ir 
Mr. B. Naginis su savo žmonomis išvyko i rytines valsty
bes aplankyti savo giminiu bei pažįstamų. Laimingos 
kel iones ir greitai sugrįžti!
@ Prie musu parapijos bažnyčios kuriasi lietuviška 
kolonija. Tik pries kelias savaites i savo naujai pasta
tytus namus persikėle gyventi Mr. Juozas Petrauskas 
su seimą. Jisai pasistatė keturiu seimu moderniškus 
namus ir jau visus išnuomojo. Salia Mr. Petrausko 
baigia statyti Mr. Achas keturiu seimu ir Mrs. M. 
Varkalis 7 seimu moderniškus Kalifornijos stiliaus 
namus. Mrs. Varkalis dabar vieši Chicagoje.
• Sunkiai susirgo Miss Anele Gvaldaite, kuri pasku
tiniu metu gydosi Park View ligoninėj, Los Angelėj.
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£os Ctnaeles xietuoiu

y m j in n s
S.L.A. PIKNIKAS

Gegužes men. 22 d. vietos SLA kuopa turėjo savo 
metini pikniką su pietumis ir loterija. Nors oras buvo 
gana puikus, žmonių atsilankė nedaug, gal dali patraukė 
“progresyvieji,” kurie tuo pat laiku kitame parke turėjo 
pietus.

TAUTIŠKO PASALPINIO KLUBO PIETUS
Birželio 12 d. Arroyo Seco parke Liet. Vyru ir 

Moterų Tautiškas Pasalpinis klubas rengia pietus. Kvie
čia visus lietuvius dalyvauti. Kasmet Pasalpinis klubas 
turi sėkmingus piknikus.

"KALIFORNIJOS LIETUVIO" 
BIČIULIU SUSIRINKIMAS

Gegužes men. 15 d. ivykes “K.L.” Bičiuliu susirinki
mas nutarė kviesti žurnalo redagavimui Juozą Vitena, 
buv. “Žiburiu” red. ir leidėja Juozas Vitenas “K.L.” 
leidėjo kvietimu pries menesi atvyko i Los Angeles. Jis 
savo energija ir sumanumu padės musu organizuotam 
veikimui.

LABDAROS IR KULTŪROS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Gegužes 30 d. ivyko mėnesinis Labdaros ir Kultūros 
klubo susirinkimas p. Luzienes patalpose, Lennox, 
Calif. Jame dalyvavo ir kalbėjo generolas Stasys 
Raštikis.

Visi nariai ir svečiai Onos Luzienes gimtadienio 
proga ja pasveikino ir palinkėjo ilgiausiu metu.

Klubo nariui Kurnėtai sunkiai susirgus, nariai suau- 
kavo apie $30.00 ir pasiuntė kartu su linkėjimais greit 
pasveikti.

Po susirinkimo seimininke O. Luziene visus gardžiai 
pavaisino pietumis ir gėrimais.

APIE "SROVINI PARENGIMA"
Gavus keletą laišku apie tendencinga “Stellos” ap

rašymą “K.L.” koncerto Chicagos socialistu laikraštyje, 
norisi išsklaidyti “Stellos” insinuacijas. Jau pat pavadi
nime “Srovinis parengimas”—suprask partinis paren
gimas (pagal Alanta pradedama vartoti vietoje “Tau
tininku partija”—“Tautine srove”) Is to pavadinimo 
atrodytu, kad sis parengimas buvo ruošiamas kurios 
partijos propagandos tikslu ar kad jo programa išpildė 
kurios nors partijos ar sroves žmones. Dalyvavę kon
certe žino, kad jame nebuvo ne vienos partines kalbos 
ir net ne vienas scenoje pasirodęs asmuo niekad nėra 
priklausė bet kokiai lietuviu partijai. Gi apie jaunuosius 
12-18 metu talentus, išimtinai gimusius šiame kontinen
te, negali būti ne kalbos apie sroviskuma ar partiskuma. 
Greičiausiai “Stela” i visa parengima žiurėjo per savo 
partinius akinius ir jei nieko nerado, kas jos srovei 
simpatizuotu, tai jau ir “nekosher.”

Taip pat “Stella” klaidingai pasigyrė, kad nebuve 
reikalo programos vedėjui supažindinti artistu, nes 
visiems seniai esą pazistami. įdomu, kad ir kur “Stella” 
mate šokant jauna balerina Tina Yankowske ir naujai 
Liucijos Zaikienes suorganizuota tautiniu šokiu grupe?

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame gerb. kleb. kun. J. Kučinskui, 

p. Skiriams, ir p. Drabickams, sudariusiems mums 
sąlygas atvykti i JAV ir čia mus maloniai priemusiems. 
Taip pat esame nuoširdžiai dėkingi p. Tarvydienei, p. 
Prue, p. Peters, p. Jankauskienei, p. Achams, p. Mor
kūnams, p. Naginiams, p. Barkauskui, p. Truskauskui 
ir kitiems lietuviams, parodziusiems daug širdies ir mus 
kaip naujakurius vienu ar kitu budu paremusiems.

Vitenai

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORO 
KONCERTAS

Gegužes 29 d. Los Angeles lietuviai turėjo progos iš
girsti S v. Kazimiero parapijos choro koncertą, kuris 
ivyko Masonic Hall. Koncerto pradžioj parapijos kle
bonas kun. J. Kučinskas tarė žodi, pažymėdamas, kad 
sis parapijos choras gyvuoja nuo pačios parapijos istei- 
gimo pradžios ir tokiu budu jam netrukus sukaks 
astuoneri metai. Per ta laika choras yra turejes keturis 
dirigentus: Br. Starkiene (ir dabar chore dainuojanti 
kaip dainininke), Gražyte, Šlapelis ir dabartinis choro 
dirigentas J. Ąžuolaitis.

Toliau kleb. kun. J. Kučinskas pristatė is Vokietijos 
atvykusius tremtinius, kuriuos seniau atvykusieji lie
tuviai pagerbė savo gausiu plojimu. Po to jis pakvietė 
neseniai is Vokietijos atvykusi gen. St. Rastiki tarti 
keletą žodžiu.

Gen. St. Raštikis savo trumpoj kalboj pažymėjo, kad 
del dabartiniu Lietuvos nelaimiu yra kalta ne vien Sov. 
Sąjungą. Nemažiau prie to yra prisidejes ir Hitleris. 
Tam pavaizduoti jis papasakojo, kaip Stalinas lietuviu 
delegacijai 1938 m. nupasakojo Molotovo ir Ribentropo 
derybas, per kurias Lietuva vokiečiu buvo priskirta 
sovietams. Toliau gen. St. Raštikis, palietes tarptautine 
padėti, pažymėjo, kad visu įsitikinimu konfliktas yra 
neišvengiamas, tiktai vra klausimas, kada jis ivyks. Kad
angi tai bus didžiulis susirėmimas, todėl reikia abiems 
pusėms laiko jam pasiruošti. Galutine karo pradžia 
nustato patys i vykiai.

Po gen. St. Raštikio kalbos choras pradėjo savo kon
certą. Buvo sudainuota Siniaus “Broliai lietuviai,” We- 
berio “Girioj,” Banaičio “Uz juriu mariu,” Strolios 
“Valiok, dalgeli,” Vanagaičio “Ei, pasauli,” Žilevičiaus 
“Laisves daina,” Pociaus “Palankej palankej,,” Paul
ausko “Mišku gele” ir “As mergyte” ir Račiūno “Drau
gai.” Choras skambėjo darniai ir susilaukė gausiu aplo
dismentų. Vanagaičio “Ei Pasauli,” turėjo net kartoti. 
Taip pat pabaigai vietoj kartojimo dar padainavo 
Zdanavičiaus “Ei ucia”. Dirig. J. Ąžuolaitis parode 
dideli sugebejima per palyginti trumpa laika pakelti 
choro lygi ir išmokyti tiek dainų. Choristams, kuriu 
šiame koncerte pasirodė 31, reikia pripažinti dideli lie
tuviškos dainos pamėgimą, kad jie, po dienos darbu 
surado laiko is tolimiausiu miesto vietų atvykti i repe
ticijas. Tik dirigentui, tiek choristams linkėtina ir toliau 
sėkmingai kelti lietuviška daina gražiojoj Kalifornijoj.

Be to choras mažesnėj sudėty padainavo “Havajų 
daina” ir “Praded aušrele austi” ir atliko žodžio ir bei 
dainos montaza, padainuodamas Vanagaičio “K u r 
sapnu grožybes,” o I. ir E. Truskauskaites padeklama- 
va B. Brazdžionio “Klajuna.”

Koncertas buvo baigtas Lietuviu Tautos himnu ir dir
ig. J. Ąžuolaičio žodžiu, kuriame jis iškėlė kleb. kun Ku
činsko rūpesčius bei pastangas chorui išlaikyti ir padėko
jo Los Angeles lietuviu visuomenei uz choro rėmimą.

Kanadoje gyvena lietuviai gali užsisakyti 
"K.L.", prisiunciant du kanadiskus dolerius 
voke ar pašto perlaida. Anglijoje "K.L." pre
numerata vienas svaras.

| LITHUANIAN REALTY CO. |
$ The Agency of Dependable Service $
2 REAL ESTATE —LOANS & INSURANCE S
S CHAS. LUKSIS, Manager ©
2 710 NO. VAN NESS AVE. HOLLYWOOD 38, CALIF. |S Bus. Phone Gladstone 5250, Res. Phone HUdson 2-8207 ©
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APIE SKAITYTOJUS
• STEPONAS VAZBYS, užsidarius Palm 
Springs, Calif, vasarojimo sezonui, persi
kėle dirbti Lake Tahoe, Calif.
© MARTINA VARKALIENE, K.L. garbes 
skaitytoja, porai menesiu išvyko atostogų 
i Chicago. Su ja kartu išvyko ir jos brolis 
Sleinis, kuris praleido keletą menesiu Los 
Angelyje.
© MONIKA SLEITERIENE, K.L. garbes 
skaitytoja ir rėmėja, turėjo sunkia opera
cija. Dabar jau grizo is Queen of Angels 
ligonines ir gydosi namuose. Linkime gre
ičiausiai pasveikti.
• STASE ŠIMKUTE, K.L. skaitytoja, susi
žiedavo su Leo Cormier.
© MRS. WM. MITKUS, Los Angeles, 
Calif., uzpremumeravo "K.L." del Mr. 
and Mrs. B. J. Kancewich, Chicago, III.
• MRS. BOIK, Los Angeles, Calif., už
sakė "K.L." del St. STENES, Detroit,

ATOSTOGAVO 
KALIFORNIJOJE

® MRS. ALICE LAURIN is Chicgo, III. 
atostogauja Kalifornijoje, pas Mr. & Mrs. 
V. A. KRAVENS, Real Estate Brokers, N. 
Hollywood, Calif. Kalifornija ja sužavėjo ir 
žada nuo rugpiucio men. čia atsikelti gy
venti.
• MR. & MRS. CLARENCE NOREIKAS 
su seimą atostogauja Los Angeles, Calif, 
jie dalyvayja sesutes Onos Naginis vest
uvėse.
• MR. DOM BAI BAK is Mich, atostogavo 
Los Angeles mieste.

• MRS. SONIA BORIS, žinomos solistes 
Frances Boris motina, is Chicago, III. dab 
ar atostogauja Los Angelyje ir vieši pas 
sunu Alex Boris, Hollywood, Calif, ir pas 
savo pažystamus Rackus, Glendale, Calif. 
•MR. & MRS. J. MAZON IS, buvęs 
Amerikos pasiuntinybes tarnautojas Lie
tuvoje, Rusijoje ir Švedijoje, dabar atosto
gauja Kalifornijoje ir kuri laika praleido 
Los Angelyje.

LIETUVIU PIKNIKAI
Šia vasara yra numatyti šie lietuviu 

piknikai:
Birželio 12 d.—Pasalpinio klubo,
Birželio 25—Kalifornijos Lietuvio, 
Liepos 3—Parapijos,
Liepos 17—Kalifornijos Lietuvio, 
Rugpiucio 7—Parapijos,
Rugpiucio 14 d.—Pasalpinio klubo, 
Rugpiucio 21—SLA,
Rugpiucio 28—Kalifornijos Lietuvio, 
Rugsėjo 11—Parapijos.

LOS ANGELES 
LIETUVIU DRAUGIJOS 
AMERIKOS LIETUVIU 

PILIEČIU KLUBAS
PIRM. JOE MILLER
348 S. Arizona Ave., AN. 4043 
VICE-PIRM. PETER KUPRAITIS 
1506 W. 71 st St.
SEK. ALGIS REGIS
421 S. Occidental Blvd., FA. 9579 
FIN. SEK. BRUNO KATAUSKAS 
1827’/z N. Western Ave.
KASIN. J. SHILLIM
2944 El Camenito, La Crescenta, Cal.

VYRU IR MOTERŲ 
TAUTIŠKAS 

PASALPINIS KLUBAS

PIRM. A. JANUSAUSKAS 
4632 S. Pickford St., WA. 4676 
VICE-PIRM. PAUL MAGELO 
452 W. 84thSt„ TW. 6516 
SEK. JONAS UŽDAVINYS
5970 Everett Ave., H.P., LO. 1167 
FIN. SEC. PETRAS BALTRENAS 
621 E. 97th St„ L.A.
IZD. V. RATKUS 
5123 Hartwick St., L.A.

LABDAROS IR 
KULTŪROS KLUBAS

Pirm............................. MARY AFTUKAS
170 S. Union PI.

Prot. rast. .... MARY STEPONAVIČIENE 
4109 Huron Ave., Culver City 
VErmont 88137

Izdin................. :........  MARY SHEREIKIS
2815 So. Hoover St. - Rl 4765

Fin. Rast. .. NIKODEMAS JASINEVICIUS 
170 S. Union PI.

Vice-pirm............... JONAS UŽDAVINYS
5970 Everett Ave., Huntington 
Park, Calif. - LO 1167

Koresp.................................  PAUL ATKO
2314/2 West Blvd. - Rl 3-9312

$J. J. BAKUS & JOE BULAT
LITHUANIAN REAL ESTATE BROKERS |

Homes - Income Property - Loans S
Multiple Listing Service $

LICENSED REAL-ESTATE BROKER

Sales - Exchanges - Homes - Income Properties
4728 So. Normandie Los Angeles 37, Calif. (j 
Office: AXminster 7900 Res.: PLeasant 6590 ©

©

©eeeceeceeeceeeeecceecoeeeeeeeeeeeeeeeee 
gecceeeccceeeecceeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeee 
| JOE & JEAN’S LIQUOR STORE 

2 A fine selection of Liqueurs - Cordials - Beer - Wine and 
§ Cocktail Snacks *
§ 7528 So. Figueroa — Los Angeles 3, California
§ Phone PLeasant 9354

Res. Phone ADams 1-6107

© 
€ 
€

Atidarė Nauja Ofisą Adresu:
759 North Virgil Los Angeles 27

Phones: Office - NOrmandy 2-9803. Res. - Citrus 3-8419

jeeeceeceececcccceceeeeeeeeececeeeeeeeeef
| VALUSKIS THEATRES |
2 BUENA PARK, CALIF. 8
* and 2
2 2252 E. Segundo Blvd. 5
® WILLOWBROOK, CALIF. ?

Tel. Nemark 1-5044 So

ATLAS PAINT & WALL PAPER STORES
ATLAS - DUTCH BOY - DU PONT PRODUCTS - WINDOW SHADES - GLASS - LINO
LEUM - FLOOR SANDERS FOR RENT - WATER HEATERS -ASPHALT&RUBBERTILE

2526 W. Washington Blvd., 11014 South Main Street,
Los Angeles 16, PA. 3151 Los Angeles 3, PL. 5-0757

9740 Washington Blvd., Culver City
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REAL ESTATE - RENTALS - SALES - EXCHANGES

Frank P. Speedier

If You Come From
North,. 
South, 
East 
Or 
West—

Remember to pay us a visit and say Hello to a 
well known

Lithuanian Real Estate Broker in Los Angeles 
REPRESENTING

ROWENA REALTY CO.
2945 Rowena Ave. Los Angeles 26. California 
OLympia 1166 Res. WE 5934

We Have The Best Buyers
>

LOANS - LOTS - INSURANCE — NOTARY

■

( HABLES J. LAURUTIS
General Building Contractor

Vienintelis S-ietuvis Kontiantciius Kaliloiniiote

10920 West Washington Boulevard 
CULVER CITY, CALIF.

Phone VERMONT 98648
KALIFORNIJOS LIETUVIS
9204 8. Broadway« 

LOS ANGELES 3, CALIFORNIA

POSTMASTER—If undeliverabla, as addressed, 
for any reason, notify sender on Form 3547, 
postage for which is guaranteed.
Seturn and forwarding postage guaranteed.

Kr.Joe Kasputis 
76C5 S.22M Ave.
Kenosha, Kis.
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