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Concentration camps in the Soviet Union. Concentration camp areas are
14,000,000 persons are held prisoners in these camps, among them abo ut 500,000 Lithuanians
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Lietuviu Draugijos
Los Anselyje
LABDAROS IR 

KULTŪROS KLUBAS
Pirm............... ............... M. J. AFTUKAS

170 S. Union PI.—MA 93029 
Vice-pirm...... JUOZAS STEPONAVIČIUS

4109 Huron Ave., Culver City
Prot. rast.......MARGARET STEPONAVI

ČIENE
4109 Huron Ave., Culver City 
VErmont 88137

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

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

Koresp................................. PAUL ATKO
231416 West Blvd. - Rl 3-9312

VYRU IR MOTERŲ 
TAUTIŠKAS 

PASALPINIS KLUBAS
PIRM. A. JAN LISAUSKAS 
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.

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS

PIRM. JOE MILLER
348 S. Arizona Ave., AN. 4043 
VICE-PIRM. PETER KUPRAITIS 
1506 W. 71st St.
SEK. ALGIS REGIS
421 S. Occidental Blvd., FA. 9579 
FIN. SEK. BRUNO KATAUSKAS 
182716 N. Western Ave.
KASIN. J. SHILLIM

2944 El Camenito, La Crescenta, Cal.

KLAIDOS PATAISYMAS
Praėjusiame numeryje žinutėje apie 

Ladbaros Klubo veikimą buvo pasakyta, 
kad surinkta $30.00 sergančiam "na
riui" Kurnėtai. Paaiškėjo, kad si auku buvo 
didesne $40.00 ir kad p. Kurnėta yra ne 
narys, bet brolis J. Kurnėtos, Labdaros 
Klubo nario; jis jau ligonis atvyko is 
tremties.
Deccecceoececececcceeecccecceecccceecccoceceecececce

PADĖKA
Nuoširdžia ir didele padėka reiškiame 

Gerb. Klebonui kun. J. Kučinskui uz lei
dimą pravesti primicijas Sv. Kazimiero 
bažnyčioje bei įvairia parama, p. Petrai- 
ciams uz bankieto programos pravedima, 
p. Ąžuolaičiui, p. B. Starkienei ir visam 
chorui uz gražu giedojimą bažnyčioje bei 
dainas bankiete ir mergaitėms uz dekla
macijas. Didelis ir nuoširdus aciu seimi- 
nikems, p. Varkalienei ir visoms padėjė
joms bei padėjėjams, kuriu visu vardu 
nežinom ir net nepazistam, bet kurie del 
musu ir musu sunaus Kunigo taip pasis- 
vente ir pasidarbavo, nors tai jiems ne
buvo lengva. Taip pat nuoširdžiai dėko
jame visiems primicijose dalyvavusiems. 
Tėvai ir gimines taria visiems nuoširdžiau
si aciu, o Kunigas jus ilgai prisimins savo 
maldose.

Margiu seimą

PADĖKA
Didele laime yra turėti gera ir tikra 

drauga-e. Mano jaunuju dienu drauge, su 
kuria suminti Tėviškėj takeliai, prabėgu
sios Šviesios mokslo dienos Lietuvos mo
kykloj—tai ta geraširde, dabar vadinama 
Adella Dering. Ji netik laimingu dienu 
sviesus prisiminimas, bet ir nelaimėj iš
likusi ištikima drauge.

Širdingiausia padėka reiškiu visos Ra- 
zuciu seimos vardu Mrs. Mr. Adellai ir 
Stepui Dering uz musu isgelbejima is 
skurdo ir nevilties, uz širdinga priėmimą, 
apdovanojima ir visokeriopa rūpesti ir 
globa.

Taip pat dėkojame gerb. Klebonui Ku
činskui, Mrs. Mr. Achams, Tikniams Tuy- 
nel, Pa lucky, Mr. Petrauskui, Mrs. Ge- 
deikienei, Miss Murauskaitei, Mr. Katau- 
ski ir k. lietuviams, materialiai ar morali
ai mus paremusiems ir teberemiantiems.

Ona Razutiene su seimą.

V. A. PETRAVIČIAUS 
MONOGRAFIJOS REIKALU
Sąryšyje su paaiskejusiais šaltiniais a- 

noniminiu laišku Lietuviu Dailės parodos 
metu Freiburge, pranešame, kad numaty
toji išleisti dail. V. A. Petravičiaus mono
grafija su estu žurnalisto p. Aleksio Ra- 
nnito izanga yra atidėta neribotam laikui 
kol bus surastas tinkamas meno kritikas 
sios monografijos izangai parašyti.

Pranešame taip pat, jog pries nekuri 
laika tilpusi spaudoje žinute (z. "M.K.", 
Nr. 20/210), kur yra rašoma, kad p. 
Rannitas atidavė i spauda musu leidžiama 
grafiko V. A. Petravičiaus monografigja, 
yra patalpinta be musu žinios.
Munchen, 15.6.1949

B-ve "Atstatymas"

iena

• Prof. K. Pakštas, S. Monica, kuris 
buvo po operacijos vėl susirgęs, šiuo metu 
taisosi ir jaučiasi geriau.
• Prel. Krusui, kuris gyvena Monrovia, 
Calif., birželio 1 d. suėjo 25 metai nuo 
jo pakėlimo i prelatus. KL redakcija ta 
proga gerb. Prelatą nuoširdžiai sveikina. 
© Mrs. ir Mr. Naginis, L.A., atostogauja 
Dayton, Ohio, pas savo dukteri ir žentą F. 
Pientka.
® Elena Lukinaite, L.A., neseniai atvy
kusi is Vokietijos, apsigyveno pas p. Vil
kiene S. Monica.
• J. Guesst, L.A., džiaugiasi, kad atvyko 
is Europos jo remiamas Pranas Gasparaitis, 
kuris yra geras akordionistas.
• Mrs. Varkaliene, L.A., skubiai grizo is 
atostogų Chicagoj, nes turėjo pasitikti is 
Europos atvykstančia tremtine K. Milasau- 
skaite.
© Mrs. ir Mr. Ruigiai, neseniai atvykę is 
Europos kaip tremtiniai, dirba vienoj Los 
Angeles ligoninėj ir yra savo darbu pat
enkinti.
© P. Baltrenas savo atvykusi is tremties 
broli įkurdino Los Angelėj ir surado jam 
darba Ambassador Hotel.
© A. D. KAULAKIS, K. L. skaitytojas 
Floridoje, prisiuntė redakcijai deze Flori
dos vaisiu (tai didžiuliai persikai ir avo
kados). A. D. Kaulakis Chicagoje turėjo 
spaustuve ir yra žinomas kaipo ak
tingas lietuviu veikėjas. Dabar Chicagie- 
ciai dažnai aplanko A. D. KAULAKIS 
GROVE, Rt. 2, Box 107B, Miami 43, 
Florida.
© MIKE MALIN, K.L. skaitytojas Wauke
gan, III. dabar atvyko i Los Angeles ir 
mano čia apsigyventi. Jo brolis ANTAN
AS MALIN su seimą jau senai čia gyvena 
ir yra žinomi lietuviu veikėjai.
© WALTER JURGELIS ir ŽILINSKAS, 
svečiai is Cleveland, Ohio, pabuvoję Los 
Angelyje kelias savaites, praėjusia savaite 
išvyko i namus. Abu svečiai usiprenumer- 
avo "K.L." W. Jurgelis savo gražiu balsu 
per P. Barkausku vestuves padainavo kele
tą populiariu lietuvišku dainų, bažnyčioje 
pagiedojo "Avė Maria".
© MR. AND MRS. G. RUDAUSKAI išvy
ko i Cleveland, Ohio, kur ponios mamyte 
mirė. Reiškiame užuojautos!
0 MRS. VIKTORIJA MASILIŪNAS, "K.
L." rėmėja, rūpinasi parsikvietimu i Kali
fornija savo giminaičio Baltrušaičio sei
mos, kurie dabar yra atvykę i New Yorka. 
0 Birželio 10 d. lankėsi redakcijoje Kun. 
Dr. Jonas Starkus is Elizabeth, N. J., ir 
kun. Miciunas, dienraščio "Draugo" ad
ministratorius is Chicago, III.
© Anicetas Šlapelis, atostogaudamas Ro- 
chesteryje, N. Y., taip pat platina ir "Ka
lifornijos Lietuvi." Jis rašo, kad jam daro 
puiku ispudi naujai is Europos atvykusiu 
lietuviu veikimas, ju iniciatyva bei puikus 
sugyvenimas su senosios kartos lietuviais.

ĮVYKS LIEPOS 17, 1949 
Arrovo Seco Parke

© JUOZAS IR ELENA GABRĖNAS is Chi
cago, III., dabar svečiuojasi Los Angelyje 
pas Mr. & Mrs. C. Luksis. Gabrėnai yra 
tėveliai Mrs. Josephine Luksis. Jie mano 
ateityje apsigyventi Kalifornijoje.

Bus įvairi programa, muzika, šokiai, 
žaidimai, juokai

Gardus pietus, gėrimai, loterija
eeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeee

© LUCILLE ZAIKIS praneša, kad liepos 
21 d., ketvirtadienio vakare, yra pavesta 
jos grupei išpildyti lietuviška programa 
Tarptautiniame Institute (Intenational In
stitute, 435 S. Boyle Ave., L.A.). Yra 
sudaryta ivairi programa is tautiniu šokiu, 
baleto, piano muzikos ir dainų. Visi lie
tuviai, ypač naujai atvykę, yra kviečiami 
dalyvauti.
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Tiktai 1948 metais

Ištremta 210.000 lietuviu
—J. Ašmontas.

Birželio 15 diena yra lietuviu tau
tos dvigubos tragedijos sukaktis. 
1940 m. birželio 15 d. sovietu tankai 
perzenge Lietuvos siena ir okupavo 
visa krasta. Tai Lietuvos laisves pr
aradimo ir bolševiku okupacijos die
na. Po metu, 1941 m. birželio* 14-15 
d.d. bolševikai ivykde pirmąjį did
žiuli lietuviu tautos trėmimą i So
vietu Rusija. Tai bolševiku vykdomo 
lietuviu tautos naikinimo sukaktis.

Siu sukakčių prisiminimas šiand
ien yra juo skaudesnis, kadangi lie
tuviu tauta, nežiūrint kad jau 8 
metai praslinko nuo tos dienos, dar 
tebera ir pavergta ir bolševiku tebe- 
tremiama is savo gimtojo krašto.

Koks buvo Lietuvoj gyvenimas 
pirmosios bolševiku okupacijos me
tu, mums yra gerai žinomas, nes 
daugelis jo akivaizdžiu liudininku 
šiandien yra siapus geležines uždan
gos ir gyvu žodžiu ar rastu visa tai 
yra įtikinančiai atvaizdavę. Kas šian
dien vyksta Lietuvoj, pamatyti yra 
visai neįmanoma. Ten nenuvyksta ne 
vienas bešališkas žurnalistas, ir re
tam tepasiseka is ten pasiekti laisvo
jo pasaulio kraštus. Tačiau ir tos 
menkos, mus pasiekiančios, žinios 
skelbia apie baisu gyvenimą šiandien 
Lietuvoj. Vokiečiu spaudoj neseniai 
tilpo straipsnis, kuriame apie Lie
tuva taip rašoma: “Vien tiktai 1948- 
m. apie ketvirtis milijono lietuviu 
buvo deportuota i Sov. Rusijos gil
uma. Likusieji gyventojai, kurie ši
andien dar gyvena Lietuvoje, turi 
pasirinkimą tarp deportacijos arba 
mirties is bado. Trecio dalyko nėra. 
Kas turi laimes, gali pasirinkimą 
kiek užvilkinti. Ištrukti is jo i is 
negali. Lietuvos gyventojai išmoko 

Tilže Street, Šiauliai, at the time of the second Bolshevik occupa
tion of Lithuania (1944).

is anksto pastebėti ženklus, kurie 
pranešdavo apie nereguliariai vienas 
po kito einančius deportacijos perio
dus. Kai tik pastebėdavo ženklus, 
ūkininkai bėgdavo i miskus. Kai 
pasiliaudavo deportacijos, jie sugri- 
zdavo vėl i savo kaimus. Bet dabar 
toji taktika nieko nebepadeda, nes 
sovietai griebėsi jai radikaliai prie
šingo metodo, del kurio ir pabėgimas 
jokios naudos neduoda: prie maž
daug 800 kolchozu; kurie buvo prae
itais metais, prisidėjo šimtai nauju. 
Kolchozams tereikia tik tam tikro 
skaičiaus darbininku. Ūkininkai, is 
kuriu atimta visa nuosavybe ir kur
iems kolchoze nėra jokio darbo, ne
gali keltis ne i miestus pasiieškoti 
darbo, nes jiems ten nėra darbo. 
Lietuvoj niekada nėra buvę didesnes 
pramones, kuri butu galėjusi paimti 
ūkininku mases ir duoti darbo. 
Dabar sovietu režimas ta maža 
pramone dar susiaurino. Likusiuose 
fabrikuose darbo gauna darbininkai, 
atvežti is Sov. Rusijos gilumos. — 
Kas menesi eina dideli deportuoja
mųjų transportai i Kuomi respubli-

KAIP LINAS TU SIŪBUOJI
Lietuvos partizanu daina

Kaip linas tu siūbuoji 
Audringose dienose, 
Sakyk, šalie gimtoji, 
Kada tu vėl dainuosi? 
Kaip linas tu pageltus, 
Nes krauja tau nuleido. 
Siauriniai vejai pučia 
Ir asaros ant veido . . . 
Kaip linas tu praziski, 
Senove suspindėjus, 
Nes žalias Tavo miskas 
Vaduot Tave padėjo.
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ka. Kai kurie transportai nukreipia
mi i Karelija. Taip beregint dingsta 
vietiniu gyventoju skaičius. Žinios, 
kurios ateina is deportuotuju, kalba 
apie dideli mirimą. Daugumas išsių
stųjų nepriauge prie neįprastų gyve
nimo sąlygų, klimato ir bado, kuris 
ten vyriauja” (Z)

Šveicaru laikraštis “Basler Nach- 
richten,” remdamasis Skandinavijos 
kraštus pasiekusiu liudininku paro
dymais, taip pat rašo, kad paskutiniu 
metu Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj 
vykstančios didelio masto deportaci
jos. “Skandinavijos laikraščiai skel
bia is rusu nelaisvės grįžusiu vokie
čiu kareiviu pranešimus,“ rašo minė
tas šveicaru laikraštis, “kurie grįž
dami namo mate daug transportu su 
Baltijos kraštu tremtiniais ir net tu
rėję progos su jais pasikalbėti. Kui- 
bisevo-Smolenkso ruože vokiečiu ka
reiviai tarp s.m. kovo 23 ir 25 dienos 
suskaite ne mažiau kaip 28 traukin
ius su latviu ūkininku Šeimomis— 
vyrais, moterimis ir vaikais, kurie 
per pusvalandi turėjo palikti namus. 
Kiti vokiečiu belaisviai tarp kovo 27 
ir 31 dienos Kalinino — Lietuvos 
Brastos ruože užregistravę septynis 
traukinius su tremtiniais, daugiausia 
moterimis, vaikais ir seniais. Vienoj 
stoty kai kurie vokiečiai, nepaisy
dami sargybų, prislinko pasikalbėti, 
ir tremtiniai jiems papasakojo, kad 
ju vyrai uz “priešvalstybini nusista 
tyma” jau seniai deportuoti, o dabar 
atėjusi eile moterims ir vaikams. Vi
lniaus stoty kovo 22 d. buvo paste
bėtas transporto traukinys is kokiu 
50-60 grotomis apkaltais langais va
gonu ; jie buvo prigrūsti lietuviu 
tremtiniu, kurie beviltiškai saukėsi 
pagalbos” (Z).

Tai tik žinių nuotrupos apie gy
venimą šiandien Lietuvoje. Be de
portacijų, kur dar suėmimai ir kan
kinimai kalėjimuose bei koncentra
cijos stovyklose. Ir tokia padėtis tę
siasi nuo karo pabaigos. Aišku, jei 
kas nors nepaprasto neatsitiks, tai 
sovietai išnaikint Lietuvoj visus lie
tuvius ir po kurio laiko mes nebega- 
lesim atpažinti savo tėvu krašto vei- 
do.

Akivaizdoj viso to šiandien reikia 
paklausti, ka laisvasis pasaulis yra 
padaręs lietuviu tautai isgelbeti. Ju
ngtines Tautos (UN) net nemėgina 
liesti Lietuvos klausimo, nežiūrint 
visu Lietuvos išlaisvinimo organu 
memorandumu ir kitokiu žygiu. Va
karu didžiosios valstybes taip pat dar 
netare balsevikams tvirto žodžio, kad 
jie sustabdytu savo žmogžudiška po
litika Baltijos valstybėse.

Matydami visa tai, mes, laisvojo 
pasaulio lietuviai, negalime tylėti ir 
būti pasyvus. Mes turime reikalauti 
savo vyriausybes, kad bolševiku sia
utėjimui musu tėvu saly butu pa
darytas galas.

Los Angeles lietuviai stato nauja bažnyčia
Pasikalbėjimas su kleb. kun. J. Kučinsku

Liepos 3 d. lietuviu Sv. Kazimiero 
parapija Los Angelo j pradeda nau
jos bažnyčios statymo vaju. Ta pro
ga “Kalifornijos Lietuvio” redak
torius apsilankė pas parapijos kle-

Rev. J. Kučinskas at his car.

bona kun. J. Kučinską ir paprašė 
plačiau painformuoti “KL” skaity
tojus apie naujosios bažnyčios sta
tymą bei kitus aktualius parapijos 
reikalus.

Kaip yra žinoma, Los Angeles lie
tuviai šiuo metu turi nebloga baž
nyčia 2704 St. George Street, kuri 
neseniai pačiu parapijiečiu buvo 
naujai išdažyta ir sutvarkyta; todėl 
gerb. Klebonas pirmiausia ir buvo 
paklaustas:

—Kodėl statote nauja bažnyčia, 
nes ir dabartines bažnyčios patalpos 
nėra blogos f

—Patalpos neblogos, bet mums be 
bažnyčios lietuviškam veikimui yra 
reikalinga ir sale. Ir dabartines baz- 
nycios patalpos buvo statytos ne baž
nyčiai, bet salei. Jos turi labai gerai 
irengta virtuve, scena ir k. Todėl 
sale versti bažnyčia ir statyti vėl 
sale, butu nelogiška Del to parapi
jos komitetas ir nutarė esamu baž

Corner of St. George St. and Griffith Park Blvd., where will be built a new 
Lithuanian Church.

nyčios patalpų neversti bažnyčia, bet 
pastatyti nauja bažnyčia. Be to, prie 
esamos sales yra dar penki kamba
riai, kurie gales būti panaudoti mo
kyklai. Pasistatė nauja bažnyčia to
kiu budu galėsim turėti ir savo lie
tuviška mokykla. Taip pat Los An
geles sąlygose mums turėti sale yra 
nepaprastai reikalinga. Turėdami 
sale, ir joje darydami įvairius pa
rengimus mes galėsim patraukti dau
giau tu žmonių, kurie yra nutolę nuo 
lietuvybės. Is kitos puses mieste sa
liu yra trukumas o išnuomavus uz 
vakara reikia mokėti po 75 dol. Tu
rint savo sale, mums ne tik atpuls 
sios išlaidos, bet ja išnuomavę ki
tiems galėsim turėti ir pajamų. To
kiu budu sale parapijai bus naudinga 
ir ekonominiu atžvilgiu.

—Kokiu budu numatot suorgani
zuoti lesąs bažnyčios statymui?

—Kaip visas bažnytinis gyveni
mas Amerikoj remiasi aukomis, taip 
ir naujosios bažnyčios statybai lesąs 
norime sukelti auku budu. Jau esam 
atspausdinę ir issiuntineje pasižadė
jimus, kuriuos turės iki parengimo 
liepos 3 d. gražinti, pažymėdami, 
kiek is karto imoka bažnyčios staty
bai ir kiek imokes ligi ateinančiu 
metu liepos men. Manau, kad kiek
viena seimą bei jos dirbantis narys 
paaukos bent po 50 dol. per metus. 
Taip pat tikiu, kad atsiras žmonių, 
kurie duos stambias aukas, nes Los 
Angelėj turim daug nuoširdžiu para
pijos rėmėju. Be to manau, kad ne
mažai auku gausime ir is kitu lietu
viu kolonijų, nes Los Angeles lietu
viu kolonija yra pati jauniausia ir 
neturtingiausia visose JAV. Del to 
esu numatęs juos paprašyti auku. 
Tikiu, kad mus parems ypač tie. 
kurie pažino prel. Maciejauska ir ji 
gerbe; bažnyčios pastatymas bus 
geriausias jam paminklas, nes jis 
gyvas būdamas labai sielojosi, kaip 
pastatyti lietuviu bažnyčia Los An
gelo j. Taip pat stengsimės per metus 
suruošti ivairiu parengimu šiam tik
slui. Nuo vajaus pradžios ligi sekan-
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ciu metu liepos men. bažnyčioj bus 
daromos dvi rinkliavos: viena para
pijai, o antra naujos bažnyčios sta
tybai. Tam tikslui bus išduodami 
vokeliai, i kuriuos kiekvienas auko
tojas gales ideti auka ir pažymėti 
savo pavarde ir tuo budu atiduoti ta 
suma, kuria jis yra pasizadejes. Pa
galiau tikiu dali gauti is Los Angeles 
Arkivyskupo, o savo jau turim 
16.000 dol.

—Kiek kastuos bažnyčios pasta
tymas?

—Pareis nuo to, kiek pavyks su
rinkti pinigu. Kai žinosim, kiek tu
rim pinigu, nusistatysim, kokio 
brangumo statyti. Manom, kad baž
nyčia turės 500 sėdimu vietų ir kas
tuos apie 50.000 dol., neskaitant vi
daus įrengimo, kuri padarysim vė
liau. Dabar turimus altorius ir k. 
panaudosim naujoj bažnyčioj, kol 
isigysim naujus.

—O kaip yra su sklypu?
—Sklypą esam nupirkę pernai. Jis 

yra Griffith Park Blvd, ir St. 
George Street kampe, 17ox 100 pėdu 
dydžio, prie pat autobuso sustojimo 
vietos ir apie 100 pėdu atstumo nuo 
dabartines bažnyčios. Jis mums kaš
tavo 12.000 dol. Sklypas yra labai 
gražioj, pakilioj vietoj, ir kai pasta
tysim bažnyčia, ji dominuos visa 
aplinka.

—Ar visi Los Angeles lietuviai 
prisideda ir remia naujos bažnyčios 
statymą?

—Atsakydamas i si klausimas no
riu kolonijos lietuvius suskirstyti i 
keturias grupes. I pirma grupe ski
riu tuos, kurie save laiko lietuviais 
katalikais ir nuoširdžiai remia savo 
lietuviška bažnyčia. Juose turiu visa 
lietuviškos bažnyčios pastatymo vil
ti. Antrąją grupe sudaro tie lietu
viai, kurie yra atitolę nuo lietuviš
kos bažnyčios, bet lanko ir palaiko 
svetimtaučiu bažnyčias. Is ju tikiu 
irgi gauti šiokios tokios paramos. I 
trecia grupe ieina tie lietuviai, kurie 
tik progomis aplanko lietuviška baž
nyčia ir progomis ja paremia; ma
nau, kad ir jie, žinodami lietuviškos 
parapijos reikšme lietuviškumui, pa
sirodys duosnus statant lietuvybės 
zidini.. Jei jie prisidės prie bažnyčios 
statymo, tai vėliau jie gales pasinau
doti parapijos sale savo reikalams. 
Prie ketvirtos grupes priklauso visi 
tie lietuviai, kurie, tiesa, dar lietu
viškai kalba, bet yra pamiršę savo 
tėvynė bei jos reikalus ir dirba tėvy
nės okupanto naudai. Aišku, kad ji
ems parapijos pažanga nerupi ir jie 
bažnyčios statybos nerems, tačiau ju 
nusistatvmas mus dar labiau ska
tina dirbti, kad laimetumem juos j u 
tėvu tikėjimui ir grazintumem tau
tai.

REDAKCIJA PERLEIDZIANT
Issipletus “Kalifornijos Lietuvio” 

ir jo spaustuves reikalams vienam 
yra neįmanoma apriebti visu darbu. 
Tuo tarpu mes jau turime Los An- 
gelyje geru talkininku is naujai at
vykusiu lietuviu. Tad nuo šio nu
merio laikraščio redagavima pavedu 
JUOZUI VITENUT, buvusiam tre
mtyje geriausio laikraščio “ŽIBU
RIAI” red. ir leidėjui.

Juozas Vitenas is profesijos yra 
advokatas, baigės Vytauto Diziojo 
Universitetą Kaune. Ponia Vitenie- 
ne yra dantiste, keletą metu prakti
kavusi Lietuvoje savo profesijoje. 
Juozas buvo aktingas Lietuvos jaun
imo, ypač studentijos veikėjas ir kat. 
spaudos bendradarbis. Tremtyje at
sidūręs, nepaprastai sunkiose sąly
gose isteige “Žiburius” ir jos taip 
gerai buvo pastatęs, kad vienu laiku 
pasiekė 12,000 prenumeratorių.

Naujojo redaktoriaus troškimas 
yra “K.L.” kitais metais padaryti 
savaitiniu, jei tik užtektinai skaity
toju gausime. Techniškas sąlygas 
tam turėsime geras—savo linotipa

—Kaip žiuri i bažnyčios statymą 
bei parapijos reikalus vietos bažny
tine vyresnybe?

—Reikia pasakyti, kad a.a. prel. 
Maciejauskas turėjo labai dideliu 
sunkenybių, kurdamas Los Angeles 
lietuviška parapija. Bet greičiausia 
jos buvo tik laikinio pobūdžio reiški
nys. Kada Prelatui pavyko lietuvius 
išvesti i viešuma, is bažnytines vy
resnybes susilaukta didelio palan
kumo. Perkant naujus parapijos 
pastatus 1948 m. ir išsikeliant i nau
ja vieta, buvo patirta didelio prita
rimo ir gauta geromis sąlygomis 
žymi parama, o perkant bažnyčiai 
statyti sklypus, netiesiog buvo sutik
ta leisti statyti nauja bažnyčia. To
dėl sianden galima pasakyti, kad 
santykiai su vietos bažnytine vyres
nybe nebesudaro jokios problemos. 
Reikalui esant, ypač Vasario 16- 
sios minėjimui, galime pasinaudoti 
katedra. Didele parama jaučiame 
tremtiniu ikurdinimo reikale. Taip 
ūat is arkivyskupijos kurijos esu ga
vės 10.000 dol. sv. Mišių stipendijų 
lietuviams kunigams tremty.

—Kaip vyksta tremtiniu parsikvie- 
tinias bei j u įkurdinimas? (Kaip ži
nia, Gerb. Klebonas yra Los Angeles 
arkivyskupijos tremtiniu ikurdinimo 
komisijos narys).

—Dėka geru lietuviu yra padary
ta 300 su viršum asmenų i važiavimo 
dokumentai, ir is j u jau 93 yra at
važiavę, kitu dar laukiame greitu 
laiku atvykstant. Skaičiaus atžvil
giu lietuviai tremtiniai stovi Los An
geles arkivyskupijoj pirmoj vietoj, 
neskaitant žydu. Atvykusieji beveik 
visi susirado darbus ir pakenčiamai 

su lietuviškais akcentais, savo spau
stuve, prityrusi personala ir virs tū
kstančio gražiu iliustracijų (klišiu) 
Tikimės, kad “K.L.” taps vienu is 
geriausiu ir labiausiai skaitomu laik
raščiu Amerikoje.

Angliškos laikraščio dalies redak
toriumi sutiko būti Milton C. Stark, 
jaunas Kalifornijos Universiteto žu
rnalistikos studentas, jau anglu spa
udoje daug pasireiskes, gindamas lie
tuviu tautos reikalus. Miltonas Star
kus yra gimęs ir augės Kalifornijo
je, bet yra susipratęs lietuvis. Jis 
yra buvęs Lietuvoje ir lanke Mar- 
ianapolio kolegija, Thomson, Conn.

Perleidęs sunkia redagavimo naš
ta, turėsiu daugiau progos adminis
traciniams ir technikiniams laikraš
čio reikalams tvarkyti. Visus “K.L.” 
skaitytojus kviečiame laikraščio pla
tinimo talkon. Kad lietuviu spauda 
klestėtu yra reikalinga pasiventusiu 
dvidešimtojo šimtmečio modernišku 
knygnešiu.

ANTANAS SKIRIUS.

isikure. Jie dedasi prie lietuviško 
veikimo ir inesa i kolonijos gyve
nimą naujos dvasios. Naujai atvy
kusiu ir senesniosios kartos sugyve
nimas yra darnus. Seniau isikure 
visokiais budais padeda tremtiniams 
susirasti darba, butą ir įsijungti i 
gyvenimą.

—Kaip didele yra Los Angeles 
lietuviu parapija?

—Teritoriniu atžvilgiu parapijos 
ribos sutampa su Los Angeles arki
vyskupijos ribomis Jos siekia nuo 
Santa Barbara ligi San Juano Mis
sion. Tai bus maždaug 160 myliu il
gio ir apie 70 myliu pločio. Todėl 
teritoriniu atžvilgiu skirtumas tarp 
Los Angeles arkivyskupo ir manes 
yra tik toks, kad jis arkivyskupas, 
o as kunigas su titulu P. P. (poor 
pastor). Visame šiame plote lietu
viu daugiausia gyvena Los Angeles 
mieste, kuris taip pat yra labai issi- 
pletes ir ploto atžvilgiu yra didžiau
sias miestas JAV-se. Manau, kad 
mano parapijos ribose gyvena apie 
5.000 lietuviu, kuriu gyslose teka 
j u tėvu kraujas. As savo sarasuose 
turi 700 adresu, kas sudaro apie 
3.000 lietuviu. Kadangi parapijie
čiai issisklaide tokiame dideliame 
plote, todėl didesne dienos dali tenka 
praleisti automobily. I savaite pa
darau apie 500 myliu. Pažymėtina, 
kad pastaruoju metu nusistovėjus 
parapijos vietai, apie bažnyčia jau 
kuriasi nauja lietuviu kolonija. Per 
vienerius metus netoli bažnyčios pa
sistatė namus ir atsikėlė gyventi 
apie 11 seimu. Tikiu, kad ateity dau
giau lietuviu atsikels ir isikurs vie
noj vietoj.
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Birželio įvykius minint
ST. RAŠTIKIS

Lietuviu tautos istorijoj paskiau- 
siame dešimtmety birželio menesiu
ose ivyko labai daug skaudžiu ivykiu 
ir nelaimiu: pries 9 metus birželio 
men. svetimieji galiūnai išardė Lie
tuvos Respublikos nepriklausomybe; 
pries 8 metus taip pat birželio men. 
kelios dešimtys tukstanciu geriausiu 
lietuviu patriotu buvo išvežti i ka
torga Sibiran; tu pačiu metu ta pati 
menesi keli tūkstančiai lietuviu par
tizanu ir aktyvistu žuvo, begindami 
lietuviu tautos laisve ir besikeliančia 
Lietuvos valstybe; tame pačiame bi
ržely vokiškojo okupanto buvo dar 
karta išniekinta mums taip brangi ir 
šventa musu nepriklausomybes idėja 
pagaliau pries 5 metus birželio men. 
prasidėjo nauja, buvusiame kare jau 
trecioji, Lietuvos okupacija; tuo pa
čiu laiku prasidėjo ir lietuviu trem
tiniu vargo keliai.

Si karta meskime bent trumpa 
žvilgsni i 1940, 1941, 1944 ir 1949 
metu birželio menesiu ivykius.

Pagrindine ir skaudžiausia lietuviu 
tautos nelaime ivyko 1940 m. biržel
io men. S. m. birželio 15 d. sukako 
lygiai 9 metai, kaip Kremliuje Lie
tuvos Užsienio Reikalu Ministeriui 
Urbšiui buvo įteiktas Tarybų Sąjun
gos vyriausybes ultimatumas Lietu
vai, reikalavęs pakeisti Merkio vado
vaujama Lietuvos vyriausybe, ati
duoti teismui Lietuvos Vidaus Rei
kalu Minister! Skučą ir Saugumo 

Cou'tesy of «The Mirror”
GEN. STASYS RAŠTIKIS DURING AN INTERVIEW WITH 

CORRESPONDENT OF "THE MIRROR" IN LOS ANGELES, CALIFORNIA.

Departamento direktorių Povilaiti ir 
isileisti i Lietuva pačios Tarybų Są
jungos nustatyta, bet Lietuvos vyri
ausybei nepranešta ir nežinoma rusu 
kariuomenes skaičių svarbiausiems 
Lietuvos miestams ir strateginiams 
centrams užimti. Ultimatumui prii
mti buvo duotas tik keliu valandų 
laikas. Jam įvykdyti, be Lietuvoje 
tuo metu jau buvusio Koroblovo va
dovaujamo rusu kariuomenes korpo, 
prie Lietuvos rvtines sienos Vilniaus 
krašte buvo sutelktos ir paruostos 
Pavlovo vadovaujamos dvi rusu ar
mijos, 7-ji ir 11-ji. Po ilgo ir drama
tiško Lietuvos vyriausybes, kariuo
menes vadovybes, seimo ir užsienio 
reikalu ministerijos atstovu pasitari
mo pas Respublikos Prezidentą buvo 
nutarta su ultimatumo pirmaisiais 
dviem punktais sutikti ir pavesti su
daryti nauja vyriausybe buvusiam 
Lietuvos kariuomenes vadui div. gen. 
Raštikiui, kuris nuo tu metu sausio 
pradžios is kariuomenes vado pa
reigu buvo atleistas ir kariuomenes 
vadovybėje nedalyvavo (kariuome
nes vadu tuo metu buvo gen. Vitkau
skas). Apie tai telefonu buvo pra
nešta Urbšiui i Maskva, be kitko nu
rodant, kad del ultimatumo treciojo 
punkto, t.y. del nauju raudonosios 
armi j os daliu i žygiavimo i Lietuva, 
naujasis Ministeris Pirmininkas yra 
pasiruoses tuc tuojau lėktuvu skristi 
i Maskva derėtis. Naujasis Minis-
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Photograph of a Soviet court protocol sentencing 
Stasys K., as a "dangerous social element", to 8 years 
imprisonment in a concentration camp.

teris Pirmininkas tuojau pradėjo pa
sitarimus naujajai vyriausybei suda
ryti, tačiau po keliu valandų turėjo 
juos nutraukti, nes is Maskvos buvo 
gautas atsakymas kad buv. kariuo
menes vado d.g. Raštikio kandida
tūra i Ministerius Pirmininkus Kre
mliui esanti nepriimtina. Tokiu bu
dri jo misija buvo baigta, ir prie val
džios vairo liko senoji Merkio vado
vaujama vyriausybe. Po to labai gre
itu tempu seke visi kiti ivykiai: kar
ine okupacija, Respublikos Prezi
dento išvykimas i užsieni, Paleckio 
liaudies vyriausybe, lietuviu inteli
gentu suėmimai, liaudies seimo žy
giai, Lietuvos įjungimas i Tarybų 
Sąjungą ir tt. Visi tie ivykiai mums 
jau žinomi, todėl netenka apie juos 
dar karta pasakoti Čia svarbu tik 
pabrėžti, kad 1940 m. birželio 15 d. 
ivykiu, o tuo pačiu ir Lietuvos did 
ziausios nelaimes tiesioginiais kalti
ninkais buvo ne vienas, bet abudu 
didieji Lietuvos kaimynai—Rytai ir 
Vakarai. Rusu-vokieciu slapto susi
tarimo Lietuvos saskaita dokumen
tai—protokolai dabar jau yra viešai 
paskelbti. Tikėsime, kad jie bus dar 
panaudoti ir Lietuvos byloje tarp
tautiniame forume, ieškant neužtar
nautos skriaudos atitaisymo ir pam
intu teisiu atstatymo.

Birželio 15 dienos ir po to seke įv
ykiai patriotinei ir garbingai lietuviu 
tautai buvo ypatingai skaudus ir ize- 
idziantys dar ir todėl, kad svetimos 
kariuomenes durtuvu sesely visa
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laika buvo vaidinama nevykusi ko
medija, skelbiant ne tik tada, bet dar 
ir dabar, kad lietuviu tauta pati is- 
sizadejusi savo nepriklausomybes, 
kitaip sakant, sąmoningai pati save 
nubaudusi. Ir reikia pasakyti, kad 
buvo pasauly vaikiškai naiviu žmo
nių, kurie norėjo tikėti. Su džiaug
smu ir malonumu tačiau reikia pa
brėžti, kad dabar tokiu naivėliu jau 
beveik neliko. Teisybe vis plačiau 
atidaro uždanga naivėliams ir paro
do klasta visame jos nuogume.

Po Lietuvos tragedijos pirmojo 
akto praėjus lygiai vieneriems me
tams, 1941 m. ta pati birželio menesi, 
lietuviu tauta ištiko naujas skaudus 
smūgis—keliu dešimčių tukstanciu 
nekaltu lietuviu vyru, moterų ir net 
nekaltu kūdikiu išvežimas i Sibirą. 
Būdamas pats betarpiškai labai ska
udžiai paliestas sios skaudžios tra
gedijos, su sužeista širdimi as jos 
smulkiau neminėsiu.

1941 m. birželio 22 d. prasidėjo 
Lietuvos birželines tragedijos trety
sis aktas. Pajutusi giedros prošvaiste 
(nors tai buvo giedra pries nauja 
audra), svetimųjų bato mindžiota li
etuviu tauta pradeda keltis. Lietuvos 
padangėje svysteleja nors dar labai 
neaiškus, bet vis dėlto nepriklauso
mybes spindulys. Is tautos gelmių 
iškeliama Laikinoji Nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybe. Visoje Li
etuvoje spontaniškai kyla iki 100,000 
ginkluotu lietuviu partizanu. Jie išlai
svina abi Lietuvos sostines, Vilnių 
ir Kauna, ir kitus svarbesniuosius 
Lietuvos miestus ir miestelius. Du 
tūkstančiai kovotoju, t.y. daugiau

negu per visas nepriklausomybes 
kovas pries rusus, bermontininkus ir 
lenkus 1919 ir 1920 metais, guldo 
savo galvas uz Lietuvos nepriklau
somybe .Kaunas su radijo stotim ir 
visais svarbiausiais strateginiais pu
nktais lietuviu rankose. Pirmieji pe
nki vokiečiu kariai, vienas leitenan
tas ir 4 kareiviai, randa Kauna iš
valyta nuo buvusiu okupantu. Voki
ečiu kariuomene įžygiuoja i miestą 
be jokiu trukdymu ir pasipriešini
mo, t.y. “friedensmaessig,” ju pačiu 
kalba kalbant. Vėliau su dideliu nu
sistebėjimu teko sužinoti, kad vok
iečiu armijos vadas, be jokiu kauty
nių įžygiavęs i lietuviu išvalyta 
Kauna, uz šia “drąsą” buvo Hitlerio 
apdovanotas auksciausiu kariniu or
dinu “das Ritterkreuz zum Eisernen 
Kreuz.” Pasirodo, kad ir taip galima 
buvo pasižymėti. įvykiai vyksta tol
iau. Lietuviai partizanai vokiečiu 
nuginkluojami, kai kur susaudomi. 
Praveniskiuose, Teisiuose, Panevė
žy, Zarasuose, prie Cervenes ir kitur 
rusai palieka simtus žiauriai nužu
dytu ir nukankintu lietuviu lavonu. 
Uz ka? Is keršto. Laikinoji Lietuvos 
vyriausybe, susidariusi pries vokie
čiu norą ir j u sumanymus, vokiečiu 
boikotuojama, o kiek vėliau ir visa 
likviduojama. Vokiečiai skelbia, kad 
Lietuvos nepriklausomybes idėja es
anti tik lietuviu inteligentu padaras, 
o tautos dauguma sudara lietuviai 
ūkininkai jokios nepriklausomybes 
nenori. Lietuvos nepriklausomybe 
vokiečiu profanuojama, niekinama ir 
išjuokiama. Ir tai nesiliauja iki vok
iškojo nacionalsocializmo visiško su
triuškinimo. Lietuvoje prasidėjo na
ujo okupanto žiaurus režimas, trukęs 
istisus trejus metus To režimo vaiz
dai su lietuviu niekinimu, trėmimais, 
šaudymais neišnyks lietuviu tautos 
atsiminimuose.

BOLŠEVIKAI TEGU ŽINO
Lietuvos partizanu daina 

Bolševikai tegu žino, 
Kad dar karta žygis bus. 
Is mišku ir is beržynu 
Vyrai jiems paruoš kapus. 
Uz kiekviena kraujo laša 
Bolševikai užmokės. 
Tegu savo saule nesą 
Ten i Azijos gelmes. 
Velnias buvo juos isneses, 
Bet sugrizo alkani. 
Neprašytas—mums ne svečias, 
Vaises bus jiems mirtimi. 
Ir sustos prie vyro vyras, 
Mus trispalve plevesuos. 
Ka dabar daboja girios, 
T?»s eis ginti Lietuvos. 
Kils kaip žiedas dobilėlio 
Nepriklausoma Šalis. 
Ir vėl džiaugsis artojėlis, 
Vėl gyvenimas nusvis. 
Gedimino sena miestą 
Partizanai atvaduos. 
Kad jis vėl klestėtu, sviestu, 
Kaip sostines Lietuvos.

Atėjo 1944 m. birželis. Vokiečiai, 
pridarė tiek daug žalos Lietuvai, 
pradėjo kraustytis Tačiau lietuvi
ams nuo to nesidare ne kiek leng
viau. Jie su dideliu susirupinimu ir 
neramiais žvilgsniais žiurėjo i rytus, 
is kur slinko i Lietuva naujas baisus, 
raudonas viesulas; jau pries ketveris 
metus visai sugriovęs Lietuvos val
stybini, politini, kulturini ir ūkini gy
venimą ir dabar grasinąs griauti tai, 
kas po anos audrosir po vokiečiu oku
pacijos Lietuvoje dar buvo pasilikę 
Naujoji audra turėjo būti dar žiaur
esne, nes jos palydovai radijo ban
gomis skelbe lietuviams kerštą net 
uz ta, ka vokiečiai Lietuvoje buvo 

pridarė. Apie Lietuvos laisve ir ne- 
priklousomybe nebuvo ne kalbos. 
Tokioms sąlygoms esant, prasidėjo 
banga i vakarus, nes vieni buvo prie
varta vare apkasu kasti, itvirtinimu 
daryti ir kitus darbus vykdyti. Tai 
buvo mums, tremtiniams ir klajok
liams, naujo vargingo gyvenimo pra
džia, o Lietuvoj likusiems musu bro
liams ir visai Lietuvai nauja oku
pacija, nauji sušaudymai, trėmimai, 
lietuviu pabėgėliu ir nauju tremtiniu 
suėmimai, paniekinimai, vargai, rū
pesčiai ir didžiausias troškimas bent 
kada nors vėl susilaukti tikrosios 
laisves, visu paniekintu ir sulaužytu 
teisiu atstatymo ir visu lietuviu su
būrimo savo laisvoje ir nepriklauso
moje demokratinėj e Lietuvos valsty
bėje.

Dabar turime vėl birželi. Jau 4 
metai, kaip karo veiksmai pasibaigė 
ir nugalėtieji karo partneriai kapitu
liavo, tačiau ne tik taikos, bet net tai
kos konferencijos iki šiol dar nėra. 
Pasaulio istorijoj tokiu precedentu 
dar niekada nėra buvę. Žmonija ir va
lstybių vadai ieško taikos ir negali jos 
surasti. Žinoma, labai sunku yra ras
ti taika, kada ji naudojama kaip sk
raiste netaikai pridengti. Šiuo metu 
tai yra visai analogiškas reiškinys, 
palyginant ji su kitu dabar labai pla
čiai žinomu reiškiniu, kada laisves 
priedanga naudojama žiauriam kitu 
tautu pavergimui pridengti. Taika 
ir laisve virto pigiausiomis prekėmis. 
Pasaulis šiuo metu pergyvena taip 
vadinamos ginkluotos taikos laika. 
Dabar aiškiau negu bet kada pasauly 
girdimas senovės romėnu sukis: si 
vis pacem, para bellum (Jei nori tai
kos, ruoškis karui). Tai yra vylin
gas sukis, praktikoje visada vedes 
tautas ne i taika, bet i karus. Ne 
kitaip bus ir si karta. Tokiose sąly
gose ir musu tėvynės reikalas aktua
lia ir turės dar labiau suaktualeti. 
O takia išvada uždeda mums ir nau
ja pareiga—rodyti dar daugiau ak- 
tingumo ir susirujinimo Lietuvos ir 
lietuviu tautos likimo reikalais.

Tikėkime, kad lietuviu tautos bir
želiniu nelaimiu virtine pasibaigs, ir 
kad visi kartu dar sulauksime laim
ingo zelio musu atgimusioje Tėvy
nėje Lietuvoje.

•7 r. J ✓V
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Susijungė Amerikos
Gegužes 21-22 dienomis New Yorke, 

ivyko Amerikos lietuviu tautininkisku or
ganizacijų bendras seimas, kuri susauke 
speciali reorganizacine komisija, suside
danti is su žinomu tautininkisku organi
zacijų: Amerikos Lietuviu Tautininku 
Centro, Amerikos Lietuviu Misijos ir Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos. Seimo tikslas 
buvo faktinai suliedinti sias organizacijas 
i viena bendra tautininkiska organizacija. 
Tatai seimo metu ir buvo padaryta. Nau
joji organizacija nutarta vadinti—Ameri
kos Lietuviu Tautine Sąjungą. Jos pir
mininku aklamacijos budu išrinktas adv. 
A. Olis. Taip pat buvo išrinkta Sąjungos 
Taryba, Valdyba ir įvairios komisijos. I 
valdyba salia pirm. A. Olio išrinktas: J. 
Tysliava ir V. Rastenis—vicepirm., P. 
Linkus—sekr., J. Ginkus—izd., ir A. S. 
Trečiokas su dr. M. J. Colney—iždo glo
bėjais. Sąjungos reikalu vedeju pakvies
tas dr. B. T. Dirmeikis. Be to. seimo nu
tarimu buvo įsteigtas Amerikos Lietuviu 
Tautines Kultūros Fondas.

"Vienybes" pranešimu seime dalyvavo 
delegatu is ivairiu Amerikos lietuviu kol
onijų ir svečiu arti 200. Seimas gavo 
sveikinimu is ivairiu tautininkisku organi
zacijų Vokietijoj ir kitur.

Sis seimas parode, kad tautininkai, ku
rie tuoj po karo atrodė visai pakrikę ir 
nežinojo, kaip laikytis, dabar vėl pradeda 
atkusti. Pirmoj eilej jie "iškišo galvas" 
Vokiet/oj, kur tremtiniu tarpe yra nema
žai ju buvusios partijos "auklėtiniu." To
kiu budu ten susikūrė Lietuviu Tautinis 
Sajudis ir atgijo neolituanai su "filijo- 
mis." Sis Amerikos lietuviu tautininku 
seimas yra tolimesnis tautininku atgijimo 
bei konsolidavimosi reiškinys. Jis, tiesa, 
niekuo nėra ypatingas, nes is Europos i 
Amerika atvykę dar nepr. Lietuvos laikais 
žinomi tautininku veikėjai (Dirmeikis, 
Rastenis, Raila) stengiasi šiame krašte 
sustiprinti savo "dvasia." Atvirai pasiva
dinti tautininkais dar nedrįstama, todėl

CROSSROAD CHAPEL IN LITHUANIA

Lietuviu Tautininkai
dangstomas! įvairiais kitais vardais. Vo
kietijoj jie vadinasi Lietuviu Tautinis 
Sajudis, o Amerikoj dabar pasivadino A- 
merikos Lietuviu Tautine Sąjungą! Ban
doma net "tautininką" keisti "tautiečiu." 
Tačiau organizacijos esme gludi ne jos 
pavadinime, bet principuose ir jos vado
vaujančiuose asmenyse. Išrinkimas i Am. 
Liet. Taut. Sąjungos vadovybe žinomu 
tautininku veikėju aiškiai parodo tos or
ganizacijos krypti.

Minimas tautininku seimas Amerikos 
lietuviu spaudoj susilaukė menko atgarsio. 
Daugiausia ji apraše, suprantama, tauti
ninku rankose esą laikraščiai "Dirva" ir 
"Vienybe." Is kitu laikraščiu daugiau pa
sisakė "Keleivas," kuris savo str. "Tauti
ninku menas" (Nr. 22) taip rašo:

Gegužes 21-22 dd. New Yorke ivyko 
lietuviu tautininku ar smetonininku suva
žiavimas, kuris buvo neva "steigiamasis." 
Mat, tautininkai bando patys sau surasti 
nauja pavadinima, kuris nebutu taip ne
gražiai nudėvėtas, kaip yra nudėvėtas tau
tininku partijos vardas.

"Vardo mainymas, žinoma, visai nepa
keičia tautininku prigimties ir ju politi
nio "veido." Jie, kaip jau buvo, taip ir 
lieka demokratines Lietuvos priešai . . .

"Amerikoje lietuviu tautininku 'srove7 
atsirado dėka medaliams, pensijoms ir pa
pirkinėjimams. Visa tautininku grupe čia 
atsirado is persimeteliu. I ja isitrauke vie

KOVOJE UZ LIETUVOS LAISVE

Kaip rašo "Draugas", Nr. 142, VLIKo 
pirm. M. Krupavičius pareiškė, kad "jis 
kelione i JAV yra patenkintas. Pasiekta 
daug. Amerikos lietuviai gyvena Lietuvos 
rūpesčiais ir jos vargais. Jie kiek galėdami 
prisideda prie Lietuvos laisvinimo darbo. 
Lietuviu tarpe yra ir komunistu. Gaila, kad 
jie negali praregėti. Amerikos lietuviu 
jaunimas gerokai nutolęs nuo lietuviškojo 
gyvenimo, bet prel. M. Krupavičius tiki, 
kad nuvykus i Amerika didesniam skaičiui 
tremtiniu sis reikalas pagerės. —Politinėj 
srity laimėjimai dideli. Valstybes departa
mente buvome priimti ne kaip privatus 
asmens, bet kaip VLIKo ir Vykdomosios 
Tarybos pirmininkai. Lietuvos reikalai 
JAV politinėse sferose dabar palankiau 
traktuojami, negu buvo seniau. Mes jaut
riai isaiskinom musu opiuosius reikalus. 
Musu žodžiai buvo suprasti. Tačiau Lie
tuvos ir -lietuviu kryžiaus keliai dar nei
šeiti. Mums reikia dideles kantrybes šarvu 
ir nepalaužiamo tikėjimo, kad sunkia kova 
laimėsime. Lieka budėti, veikti, grumtis 
visokiose audrose, kad nepaskestume did
žiuliame vandenyne," kalbėjo VLIKo 
pirm. M. P. Krupavičius.

VLIKo ir VT pirmininkai Paryžiuje iš
buvo savaite laiko ir iteike Prancūzijos 
vyriausybei memorandumą Lietuvos rei
kalu. Panašus memorandumai anksčiau 
buvo iteikti JAV ir Anglijos vyriausy
bėms.

@ ALT piniginis vajus Lietuvos laisvinimo 
reikalams ,kaip pranešama, ligi šiol ne
davė tu rezultatu, kuriu buvo laukiama. 
Tėra surinkta tik 25,000 dol. Todėl yra 
nusistatyta, kad ALT vajus turi būti tęsia
mas toliau.

S Latviu laikraštis Stockholme "Latvju 
Zinas" praneša, kad J. Feldmanis yra pa
skirtas perimti Latvijos pasiuntinybe 
Washingtone. JAV Valstybes Departamen
tas paaiškina, kad apie Feldmanio pasky
rimą nėra gautą oficialus pranešimo. 
"Jungtiniu Valstybių intencija yra priimti 

nas kitas ambicingas "veikėjas" ir būrelis 
politiniai nenusistovejusiu, nors kartais 
ir pinigingu biznierių. "Smetonos ideolo
gijos" žmonių čia visai nebuvo, nes nie
kas čia nežinojo ir dabar nežino, kas yra 
ta "Smetonos ideologija." Bet buvo Sme
tonos režimo pritarėju uz įvairios rusies 
senvicius . . .

"New Yorke gegužes 21-22 dd. posėd
žiavo buvusios Lietuvoje tautininku parti
jos skeveldros ir buvusiu Amerikoje Sme
tonos režimo pritarėju likruciai. Jie buvo 
suvažiavę aptarti, kaip vadintis ir kaip 
kalbėti, kad pro ju žodžius ir šnektas per 
daug nekyšotu Smetonos "dvaro" parazi
tizmas ir 13 metu išpažintas "vado prin
cipas" . . .

"Tautininku meniškame suvažiavime 
dalyvavo 85 "atstovai," iškaitant ir ke
letą atėjusiu pasižiūrėti socialistu, sanda- 
rieciu ir kitokiu žmonių. Delegatais buvo 
tie visi, kurie atėjo."

I šita "Keleivio" str. "Dirva," nr. 23, 
taip atsake: "Po New Yorko seimo "Kelei
vyje" matomai, pasitaikė "didyuis valy
mas" ir saslavu buvo papilta kelis kartus 
daugiau . . . Tokiu, kad ne tik Bimba, o 
visa Snieckaus-Simkaus klika galėtu pavy
dėti! Ka gi . . . Kiekvienas turi savo 
papročius ir saviškai elgiasi. Bet . . . kol 
socialistu vardu kalbas laikraštis šitaip 
reprezentuojasi, tai gal reiktu per daug 
ir nepykti, jeigu kai kam dar ir šiandien 
sunku rasti riba, kur baigiasi lietuviškas 
socialistas ir kur prasideda bolsevikber- 
nis ..."

Latvijos diplomatines tarnybos vyresniji 
nari kaipo charge d' affaires Washing
tone." Taip pat Valstybes Departamentas 
pažymėjo, kad Latvijos pasiuntinys Lon
done Karlis Zarins turis "tam tikru spe
cialiu nepaprastu teisiu, liečiančiu Latvijos 
diplomatine tarnyba." Tos teises Latvijos 
Ministeriu Kabineto 1940 m. gegužes 1 8 
d. nutarimu buvo suteiktos Zariniui ir jo 
pavaduotojui velioniui A. Bilmaniui Jis 
buvo įgaliotas atšaukti, perkelti ir skirti 
Latvijos diplomatiniu misijų pareigūnus. 
Naujasis Nepr. Latvijos pasiuntinybes 
Washingtone sefas J. Feldmanis ilgus me
tus buvo Latvijos pasiuntiniu Šveicarijoj, 
kur jis iki šiol gyveno. I Washingtona jis 
netrukus atvyksta.

—Lietuvos gen. konsulas Kanadoje p’k 
Gerald Lynham Porte Grant-Suttie mirė 
gegužes 24 d. Toronte, kur taip pat iš
kilmingai palaidotas, dalyvaujant lietuviu 
atstovams. Pik. Grant-Suttie buvo Kana
dos armijos karininkas, 1934 m isejes i 
atsarga. Nuo 1937 m. jis buvo Lietuvos 
gen. konsulu Kanadoje ir sias pareigas iki 
mirties ėjo su dideliu atsidėjimu. Pasku
tinis jo patarnavimas nepriklausomai Lie
tuvai buvo Vykdomosios Tarybos pirm. 
V. Sidzikausko susitikimas su Kanados 
valdžios asmenimis.. Su pik. Grant-Suttie 
mirtim nepriklausoma Lietuva neteko Ka
nadoje vienintelio oficialaus atstovo.

—Paryžiuje mire prof. A. Mandelstam, 
sulaukės 80 m. amžiaus. Jis buvo Lietuvos 
vyriausybes patarėjas užsieninėse bylose.

—Pasaulio Lietuviu Konstitucijos pro
jektas yra svarstomas VLIKe ir tikima, kad 
jis greitu laiku bus priimtas ir paskelbtas 
visiems užsienio lietuviams. Pagal šia Kon
stitucija veikiančios lietuviu organizaci
jos nepanaikinamos, bet tik apjungiamos 
i viena visu pasaulio lietuviu bendruome
ne panašiems tikslams siekti. Jau iki šiol 
daug kur lietuviai naudojosi sios Konsti
tucijos projektu.
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KA IA$O KUTU
SU DARYKIM LIETUVOS 

ŠELPIMO BAZE
“BARBININKAS,” Nr. 42, tokia 

antrašte savo vedamajame pažymė
jęs, kad VLIKo atstovai išvykdami 
paliko musu išeivijos vadams is eili
niams darbuotojams planu, kokiu pr
iemonių imtis Lietuvos išlaisvinimui, 
rašo:

"Smulkesniu planu isdirbimas palik
ta, žinoma, vietos veikėjams, tik pas
tatyta pries akis bendras pagrindinis 
vaizdas: kad Amerikos išeivija butu 
lietuviu tautos užnugariu, ar, kaip 
priimta dabar sakyti, namu frontu." 
Toliau konstatuoja

Kaip mes sugebėsime būti lietuviu 
tautos užnugariu, patys turėdami jau 
palaužta tautini nugarkauli? Butu tiks
liau pasisakyti atvirkščiai: tai išeivijai 
reikalinga tautos užnugario . . . Ger
biamieji Svečiai geriau uz mus pačius 
pastebėjo musu smunkančia padėti, ir 
jeigu jie mums teikia lietuviu tautos 
užnugario varda, tai vien tik tam, kad 
pakeltu musu dvasia ir mus ipareigotu 
darbuotis kiek pajėgiame Lietuvos iš
laisvinimui. Žodi "užnugaris" jie pa
vartojo nukeltine prasme, mintyje turė
dami sukurti čia Lietuvos gelbejimo 
baze—spauda, gyvu žodžiu, panaudo
jimu tremtiniu patriotizmo atlietuvini- 
mui čia gimusios kartos ir kas svar
biausia, pinigine parama Lietuvos re- 
kalams. Tokia pagalba mes galime ir 
privalome suteikti, kaip kad praeity 
esame suteikė."

MUSU BENDRIEJI 
UŽDAVINIAI

“KELEIVIS,” Nr. 23, tokios an
traštes straipsny nagrinėja lietuviu ir 
naujai atvykusiu santykiavimo klau
sima ir ieško plotmes, kurioje sios 
abi lietuviu grupes Amerikoje geria
usiai galėtu pasitarnauti lietuviu tau
tai. Pradžioje konstatuojama:

Jei naujoji išeivija JA valstybėse 
mokes parodyti pakankamo takto ir vi
su pirma nuoširdaus pasiryžimo dirbti 
islaisvintos Lietuvos naudai, plačiai sa
vo uždavinį suprasdama, bus pateisinta, 
jei senoji musu emigracija priims nau
jai atvykusiu talka taip pat nuošird
žiai, isileisdama juos atvira širdimi i 
savaji gyvenimą, kaip savuosius ir "ne
rakindama" nuo ju savo spintų" taip 
pat atliks savo uždavinį.

Kadangi kultūrinis gyvenimas da
bar Lietuvoje yra tik “žiaurus jo pri
evartavimas,” o tremty kultūriniame 
darbe tebuvo tik “vargo pastangos,” 
trelei str. autoriaus nuomone “kultū
rinio darbo sužadinimas ir planingas 
jo vystirnas bus vienas svarbiausiu 
musu uždaviniu .... ir tas tenka 
daryti bendromis naujosios ir seno
sios išeivijos pastangomis.” Šioje 
srityje bendradarbiavimas gali “tiek
ti daugiausia sansu susiprasti ir susi
gyventi su tuo, kas mums visiems ti
krai gali ir turi būti bendra.”

PIRMASIS UŽDAVINYS
“VIENYBE,” Nr. 24, str. Lietu

viškojo žodžio sargyboje,” iskelus 
reikalą gelbėti lietuviška knyga, siū

lo Amerikos lietuviams imtis šio 
reikšmingo darbo. Čia jau esą atvykę 
virs 5000 tremtiniu, kuriu tarpe yra 
rašytoju, leidėju ir p. Toliau str. 
rašoma:

"Tebūnie pirmasis Kultūros Fondo, 
Amerikos Lietuviu Tautinio Kultūros 
Fondo, Lietuviu Kataliku Spaudos Dra
ugijos—visu siu kulturiniu organizaci
jų atskirai, o dar geriau bendrai—už

davinys: lietuviskuju knygų leidimas ir 
ju platinimas ne tik JAV, bet ir visame 
pasauly issklidusiu lietuviu tarpe.

Mes kuriame stipru lietuvybės cen
tra Amerikoje, kurio žygius turi pajus
ti visi pasauly išsklaidė lietuviai. O tai 
atsieksime per lietuviška knyga.

JAV PILIETYBES 
ĮSIGIJIMO KLAUSIMU

“DIRVA,” Nr. 24, str. “Pažiūros 
i pilietybe” iškelia tremtiniu abejoji
mus del JAV pilietybes įsigijimo ir i 
klausima atsako teigiamai. Ji rašo:

"Visu pirma, turėkime galvoje, kad 
USA pilietybes isigijimas, pagal ne
priklausomos Lietuvos įstatymus, Lie
tuvos pilietybes neatima. Kiekvienas 
lietuviu kilmes Amerikos pilietis, než
iūrint, kada jis butu is Lietuvos isvykes, 
arba net ir gimęs ne Lietuvoje, grizes i 
Lietuva tuojau atgauna Lietuvos pilie
čio teises.

Taigi USA pilietybes įgijimas Lietu
vos piliečiui teisiškai nelaikomas nusi
žengimu ir nekenkia.

Ir moraliai tai nėra joks tėvynės is- 
sizadejimas. Visi susipratę Amerikos pi
liečiai tebeturi ir tebejaučia rysi su 
savo kilmes kraštu. Jungtiniu Ameri
kos Valstybių prigimtis yra tuo ypatin
ga, kad jos piliečiai visi turi dar ir 
kitas tėvynės, is kuriu paeina ju saknys. 
Būdami piliečiais šiame krašte, dauge
lis is ju savo senajai tėvynei turi kar
tais didesniu nuopelnu, negu, pa y<- 
dziui, senosios tėvynės pilietybes doku
mentu saugojimas. . .

O gal bent nereikia skubėti? . .
Tai butu nelabai prasminga, kadan

gi, kas jau yra priemes i savo paša pas
tovios imigracijos viza, tas jau savaime 
yra pareiškęs intencija čia nuolat ap
sigyventi ir tapti šio krašto piliečiu. Jei 
aplinkybes pasikeistu ir greit butu gal
ima grizti i tėvynė, tai nereikia jaudin
tis—grisim nespeje tapti piliečiais . . .

PIKTO ŠALTINIS GLUDI
RUSIJOS VALSTYBES DYDYJE 

“NAUJIENOS.” Nr. 143, prade
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da spausdinti prof. VI. Stankos str. 
“Pikto šaltinis.” kuriame moksliškų 
budu bandoma irodyti, kad dabartin
ėje Rusijoj pikto šaltini sudaro jos 
valstybes dydy s.

"Dažnai tenka išgirsti ginčus, kas 
dabartinėje Rusijoje yra pikto šaltinis: 
komunistai, kurie ja smurtu valdo, ar 
pati rusu tauta, kurios dvasiai si vald
žia tinka? Tačiau šioje plomeje klau
simo negalima isspresti. Žinoma, pikto 
šaltinis ne rusu tautoje, kuri visu pir
ma pati kenčia nuo pikto, kuris joje 
viešpatauja. Betgi jis ir ne komunizme, 
arba, kiekvienu atveju, ne tik komuniz
me. Pikto šaltinis gludi Rusijos val
stybėje, arba, tiksliau sakant, Rusijos 
valstybes dydyje. Pikto šaltinis yra 
tame, kad Rusija yra per didele.

J. A. V. lietuviai — gerieji 
samariečiai

J. E. VYSK. V. PADOLSKIO LAIŠKAS
Amerikos lietuviu spaudoj J. E. Vysk. 

V. Padolskis paskelbė laiska i JAV lietu
vius, kuriame jis pirmiausia Amerikos 
lietuvius prilygina Gerajam Samariečiui 
uz ju suteikta pagalba savo tautiečiams 
tremty ar tėvynėj. Jis rašo: "Jusu broliai 
tremty, pasklidę Vokietijoj, Austrijoj, Ita
lijoj ir kituose Vakaru Europos kraštuo
se, jau kelinti metai jaučia maloninga jusu 
dėmėsi savo vargams ir skausmams. Jus 
ne tik aprisote ju žaizdas, bet daugeliui 
jus gražinote tiesiog pati gyvenimą. Lie
tuvos vyskupai tremty niekuomet neuž
mirš sitos jusu paslaugos benamiams jusu 
broliams ir seserims." Toliau J. E. Vysku
pas pažymi: "Drauge norime priminti, 
kad gerojo Samariečio uždaviniai nebaigti: 
dar ne vienas guli pakelėj sužeistas ir 
apiplėštas ir laukia jusu maloningos, juos 
i gyvenimą pakeiiancios rankos." Toliau 
jis nurodo tas sritis, kurios laukia JAV 
lietuviu paramos, būtent,: "Pirmoj eilej 
tenka paminėti dvasinio religinio gyve
nimo vadu paruosima. Lietuviu tauta ju 
niekuomet neturėjo per daug . . . Jei 
Eichstatte ir Romoje gali tęsti savo studi
jas musu levitai, tai tik dėka jusu, bran
gus Amerikos lietuviai katalikai, ir dėka 
Kataliku Akcijos Fondo, kuri jus sukūrė
te ir kuri taip kruopščiai palaikote. Nuo 
jusu tolimesnes paramos priklauso ir viso 
šio darbo tasa." Toliau J. E. Vyskupas 
nurodo, kad lietuviu tremtiniu studentija, 
tremtiniu spauda ir apskritai visas ju kul
tūrinis gyvenimas laukia JAV lietuviu 
paramos. Tremtiniu spauda gali būti pa
remta ne tik aukomis, bet prenumerata, 
"kuri yra jai gaivinantis balzamas, palai
kąs jos gyvybe. Tai gerojo Samariečio vy
nas ir aliejus, kuriais gydoma zaizda."
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Lietuviai
JAV

—Gegužes 23 d. New Yorke ivyko 
kataliku visuomenei vadovaujančiu as
menų pasitarimas išklausyti vyriausiu ka
talikiškos visuomenes vadu mintis ir su
formuluoti artimausius uždavinius tautos 
vadavimo bei lietuviškumo ugdymo Ame
rikoj atžvilgiu. Pagrindines kalbas pasakė 
prel. M. Krupavičius, Vysk. V. Brizgys, 
kun. Vasys ir prel. J. Balkunas. Diskusi
jose dalyvavo eile visuomenes veikėju. 
Suformuluota tokie pagrindiniai Amerikos 
lietuviu kataliku artimiausi uždaviniai: 1. 
Sudaryti lietuvybei gaivinti specialus or
ganas; 2. Aiškiai paremti Lietuvos katali
kiškos politikos pastangas; 3. Siekti suda
rymo bendros kataliku spaudos agentūros 
ir 4. Gaivinti ir stiprinti katalikiškas 
organizacijas ALRK Federacijos rėmuose.

—Tėvu Marijonu Kongregacijos Ame
rikos Sv. Kazimiero Provincija simet pa
didino savo eiles penkiais naujais lietu
viais kunigais. Birželio 5 d. kunigystes

Mrs. F. Mason, with her son Richard, 
Hon. Subscribers to "K.L."

sakramenta vysk. P. Bucys suteike siems 
marijonams: J. A. Margiui, E. Aksomai- 
ciui, A. J. Mickai, J. Navikeviciui ir P. 
Reimeikai. Visi mokslus iseje ir gimė A- 
merikoj, tik J. Navikevicius gimęs Lietu
voj, bet seseriu metu amžiaus atvykęs i 
Kanada, kur užaugės ir issimokslines.
O Vytautas F. Beliajus, tautiniu šokiu 
žinovas ir "Vilties" redaktorius, liepos 20 
d. atvyksta i Stanfordo universitetą pamo
kyti tautiniu šokiu, jis taip pat turi daug 
pakvietimu is ivairiu amerikiečiu drau
gijų San Francisco ir Los Angelyje pamo
kyti tautinius sokius. Pries kelis metus 
V. F. Bialajus yra isleides "Dance and be 
Merry" du tomus, si rudeni isleis "Dance 
of Lietuva" knyga. Jau galima isigyti 
Folkart paruostas plokšteles (rekordus) 
"Dance of Lithuania," kuriuos uzrekor- 
davo irgi Beliajaus priežiūroje.

—Folkloro ir tautosakos žurnalui "Vil
tis" sukako septyneri metai. Ta proga 
gegužes 29 d. Chicagoj buvo suruošta 
idomi programa. "Vilties" (Hope) leidėjas

pasauly
ir redaktorius yra V. F. Beliajus.

—Polyna Stoska, Metropolitan operos 
artiste, gegužes 30 d. dainavo Bell Tele
phone radijo programoje, kurioje daly
vauja tik pirmaeiles meno pajėgos.

—Birželio 2 d. laivu "Gen. Muir" i 
Bostoną atplaukė 5.000-tasis lietuvis. 
Vien tiktai per gegužes men. i JAV pagal 
DP biliu atplaukė su tremtiniais 13 laivu 
ir atskrido vienas lėktuvas.

—Pianistas V. Bacevičius pasižadėjo 
BALFui aukoti kas menuo po 10 dol. iki 
paaukos 50 dol. Jis sako, kad kiekvieno 
lietuvio pareiga yra padėti savo tauti
ečiams.

—Is Vokietijos gegužes 30 d. išvyko i 
Clevelanda pirmoji dalis ciurlionieciu su 
vadovu A. Mikulskiu. Ji išlydėti buvo at
vykę VLIKo, BALFo ir LTB atstovai. Bai
gia dokumentus tvarkyti ir kiti ciurlio- 
nieciai, kurie nepateko i pirmąją grupe. 
Clevelande, i kur jie atvyksta, sudarytas 
ju priėmimo komitetas, kurio pirminin
kas yra St. Nasvytis, ciurlionieciu atsik- 
vietimo sumanytojas ir organizatorius.
• Daytone, Ohio, is Vokietijos atvykęs 
Pakštas suorganizavo tremtiniu orkestrą, 
kuris pasirodė viename moterų piknike. 
Be paties vadovo Pakšto orkestre dar daly
vauja: J. Raštikis, Bichnevicius, Mironas 
ir Stumbrys. Laukia dar atvykstant dvieju 
orkestrantu.
• Laivu "Gen. Heintzelman" birželio 1 6 
d. i New Yorko uosta atvyko 6,000—sis 
lietuvis tremtinys pagal DP biliu.

Los Angeles, Calif.
—Birželio 4 d. P. Žilinsko bute ivyko 

ALT Los Angeles sk. posėdis, kuriame 
dalyvavo P. Žilinskas, N. Mockus, J. Už
davinys, F. Rackus, P. Kupraitis, B. Star- 
kiene, A. Skirius, Vilkiene ir J. Vitenas. 
Skyriaus pirmininkas P. Žilinskas kviete 
ivairiu organizacijų atstovus pasiūlyti budu 
pagyvinti skyriaus veiklai. Po ilgesniu dis
kusijų nutarta rugpiucio men. suruošti 
pikniką, o N. Mockui pavesta surasti tam 
tinkama vieta.

—Birželio 5 d. ivyko Tėvynės Mylėto
ju D-jos Los Angeles sk. susirinkimas ir 
vaisęs pas KL skaitytoja Leo Schultz. Da
lyvavo apie 60 žmonių.

—Birželio 12 d. Liet, vyru ir moterų 
tautinis pasalpinis klubas suruose isva- 
ziavima ir pietus Arroyo Seco parke. Da
lyvavo daugumas nariu ir nemažai svečiu.

Birželio 1 d. klubas turėjo pasmetini 
susirinkimą, kuriame perrinkta valdybos 
dalis (išrinkta sekr. E. Janušauskiene) ir 
išrinkta revizijos komisija (A. Skirius ir P. 
Žilinskas).

KUN. J. A. MARGIO, 
MIC, PRIMICIJA

Birželio 5 d. Los Angeles lietuviu baž
nyčioje ivyko kun. J. Margio primicijosi, 
kurias buvo atvykę svečiu is Chicagos ir 
labai daug atsilankė vietos lietuviu. Iškil
mingoms primicijanto Mišioms asistavo 
kunigai Misiūnas, Starkus ir Kučinskas. 
Pritaikyta pamokslą pasakė kun. A. Mi
siūnas is Chicagos. Per pamaldas giedojo 
J. Ąžuolaičio vedamas choras. Primici
jose taip pat dalyvavo prel. Krusas.

Po pamaldų parapijos saleje ivyko pri
micijų bankietas, kuri suruose jaunojo 
kunigo tėvai. Bankiete dalyvavo keli šim
tai žmonių. Primicijanta sveikino prel. 
Krusas, kun. Starkus, kun. Misiūnas, kleb. 
kun. Kučinskas, gen. St. Raštikis, ir V. 
Kazlauskas. Primicijantas atsakydamas i 
kalbas pasidžiaugė savo laimėjimais ir pa
dėkojo visiems, kurie padėjo jam pasiekti 

kunigystes. Bankieto programoj pasirodė 
taip pat J. Ąžuolaičio vedamas choras, ku
ris padainavo keletą dainelių, o mažos 
mergaites padeklamavo eilerasciu. Visos 
primicijos praėjo labai gražioj nuotaikoj 
ir paliko gera ispudi.

LIETUVOS VYČIU 
EKSKURSIJA

Praėjusiame L. V. susirinkime, kuris 
ivyko 14 d. pas nari Petra Kupraiti, nu
tarta per Labor Day suruošti ekskursija 
i Yosemete National Park, Visas Los An
geles jaunimas yra kviečiama prisdeti prie 
ekskursijos. Sis parkas yra vienas is gra
žiausiu Amerikoje parku ir pasižymi savo 
didžiuliais vandenkriciais bei kalnais.

Po susirinkimo parodyta judomieji pa
veikslai ir namu seimininke Ona Brisge- 
liene visus šauniai pavaisino namuose pa
darytais pyragaičiais ir "ausukėmis" bei 
kava.

Omaha, Nebr.
Gegužes 21 d. Florence Schnitcher, lie

tuvaite ištekėjo uz Donald Sanford. Baž
nyčios altoriai buvo skoningai papuošti gė
lėmis, Edna Gutoski vargonikavo, o di
delis merginu choras giedojo. Jaunaved
žio sesuo su savo vyru buvo liudytojais. 
Taip pat ištekėjo Roberta Šimkute. Viena 
ir kita pora priklausys prie musu para
pijos.

SUSILAUKĖME DAUGIAU 
TREMTINIU

Kas savaite atvyksta daugiau tremtiniu. 
Kai kurie atvyksta ir be pakvietimo. Musu 
kolonijos lietuviai visus maloniai priima, 
rūpinasi butu ir darbu. Neseniai atvyko 
jonas Sarka su keturiais vaikais pas gyd. 
Kelly ir pradėjo tvarkyti jo 400 akru ūki. 
Ponas Sarka yra ūkininkas is Lietuvos. Del 
to jam ir jo sunums patinka ūkininkauti. 
Jie nori greičiau igyti automobila, kad 
galėtu i Omaha atvykti sekmadieniais.

Mečys Aukstolis, kuris atvyko is trem
ties su savo sesele ir teveliu, gavo darba 
garsiame "Boys Town." Jam pavesta tvar
kyti didele zaidymo sale. Mečys buvo 
sporto mėgėjas dar Lietuvoje, tai tas dar
bas jam labai patinka. Jonas Mikulis, ku
ris ėjo medicinos mokslus dar Lietuvoje, 
pradėjo dirbti sv. Juozapo ligoninėje. Ru
denyje jis gilins savo medici nos mokslą 
Creighton Universitete.

Mus daugiausiai nustebino Pranas 
Odinas, kuris ne tik gerai dirba gyvuliu 
vaistu dirbtuvėje, bet jau igijo tris na
mus.

—Vietinis.

A Church in Kybartai - Lith.
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RŪTA IRENE BIELSKIS HAGMANN, DAUGHTER OF THE 
LITHUANIAN CONSUL IN LOS ANGELES, GRADUATED 
THIS SPRING FROM THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
AT LOS ANGELES, WITH THE DEGREE OF BACHELOR 
OF ARTS.
CONGRATULATIONS ON HER ACCOMPLISHMENTS 
AND OUR BEST WISHES FOR HER BRIGHT FUTURE.

KITUR
© Kauno arkivyskupui metropoiitui Juo
zapui Skireckui siais metais sueina 50 
metu kunigystes ir 30 metu vyskupavi
mo jubiliejus. Šiuo metu J. E. Arkivysku
pas yra tremty ir gyvena Austrijoj. Jo 
adresas yra toks: Zams, 44 Tirol, Austria.

—Buenos Aires (Brazilijos) laikraščiai 
paskelbė sarasa uždarytu komunistuojan
čiu organizacijų bei laikraščiu, kuriu tar
pe yra ir lietuviu komunistu laikraštis 
"Vienybe."

—Kanados lietuviai V. ir V. Treigiai 
iki šiol atsikvietė apie 100 lietuviu trem
tiniu i Kanada ir padėjo jiems įsikurti.

—Toronto (Kanadoj) lietuvius ligi šiol 
aptarnavo vienas lietuvis kunigas—kun. 
P. Azubalis. Didėjant tremtiniu skaičiui 
ir atsiradus daugiau darbo, i Torontą at
vyko kun. dr. Jonas Gutauskas.

—Kanadoj baltieciai ikure Baltu Fe
deracija Kanadoje (Baltic Federation of 
Canada). Jos pirmininku išrinktas V. Gy
lys, buvęs Lietuvos nepaprastas pasiunti
nys ir įgaliotas ministeris Švedijoj, kuris 
neseniai is Švedijos atvyko i Kanada ir 
čia apsigyveno.

—Lietuvos prekybinis laivas "Dennis- 
Lithuania," kuri antrasis pasaulini is ka
ras užklupo New Yorke, šiuo metu stovi 
Hudsono upeje netoli New Yorko. Bolše
vikai, uzeme Lietuva, stengėsi si laiva 
perimti, tačiau lietuviams pavyko ji pa
vesti JAV vyriausybei, kuriai, karui ei
nant, buvo reikalingi laivai. Tokiu budu 
"Dennis-Lithuania" eme plaukioti po 
JAV vėliava, o karui pasibaigus jis su 
tukstancias kitu laivu sustojo Hudsono 
upeje, kur iki šiol tebestovi. Laivas yra 
3.000 to. ir kainavo 90.000 dol. Jis buvo 
"Lietūkio" nuosavybe.

—D. Britanijos Lietuviu Sąjungą yra 
nutarusi įsigyti Londone savo namus, ku
riuose galėtu tilpti Sąjungos rastine ir kon
centruotus visas Britanijos lietuviškas kul
tūrinis gyvenimas. Namams isigyti reika
linga bent praziai 3.000 sv. sterlingu, o 
fonde tuo tarpu tėra tik 1.469 sv. ster
lingu, kurie susidarė lietuviams perkant 
namu isigijimo akcijas.

—Tėvas J. Bruzikas šiuo metu yra An
glijoj ir veda misijas.

LIETUVOJE
—Vilniuje viena didesniu gatvių pava

dinta Cvirkos vardu. Vienoj tos gatves 
sankryžoj numatoma jam pastatyti pa
minklą.

—Klaipėdos Mokytoju Instituto dėsty
tojai, kaip rašo komunistu "Tiesa," yra 
priversti gyventi su savo šeimomis insti
tuto auditorijose.

—Švedu laikraštis "Stockholms Tid- 
ningen" paskelbė žinia, kad Švedijoj ir 
Vakaru Vokietijoj pastaruoju laiku dažnai 
esą girdimi "Baltijos karo lauko balso" 
radijo transliacijos, kurios patiekia daug 
žinių apie Baltijos miškuose kovojančius 
partizanus. Radijo pranešimai duodami 
lietuviu kalba. Sovietai nuolat trukdo sias 
transliacjas, ir pranešėjai yra priversti nuo
lat kaitalioti savo vieta.

—"NZ" praneša, kad sovietai vieton 
ištremtu ar karo metu žuvusiu lietuviu 
atveža rusus, ukrainiečius, totorius, kal
mukus ir k. Lietuvos moterys verčiamos 
teketi uz atvežtu vyru, kurie gauna buvu
siu vyru lietuviškas pavardes. Vien Vil
niaus srity esą atgabenta 50.000 totorių, 
kurie buvo apgyvendinti vietoje tu, kurie 
naciu okupacijos laikais buvo linkę "ben
dradarbiauti" su okupantais.

VENEZUELA
—Iki siu metu i Venezuela yra įva

žiavę virs 2000 lietuviu, kurie yra pasis
klaidė po įvairius didesniuosius valstybes 
miestus. Iki šiol jie neturėjo jokio savo 
tautiečio kunigo, kuris aprūpintu ju dvas
inius reikalus. Tuo reikalu susirūpino 
ypatingai Caracas© arkivyskupas-metropo- 
li' tas ir jo dėka pries Velykas buvo iškvies
tas ir atvyko Venezuelon kunigas Anta
nas Sabaliauskas. Per viena menesi jis 
jau aplanke didesniasias lietuviu koloni
jas Caracase, Maracay, Valencijoje ir Ma

Kaip isikure ir gyvena
Elzbieta ir Pranciškus Morkus i 

JAV atvyko 1903 metais. Is karto 
sustojo Bostone, paskui nuvyko i 
San Francisko, kur pergyveno didi j i 
žemes drėbė j ima ir viso, ka turėjo, 
neteke, išvyko San Louis, Ill, po to 
persikėle i Mineapoli, Minnesota, ir 
is ten 1915 m. atvyko i Los Angeles, 
Calif., kur iki šiol tebegyvena. Ame
rikos Rytai jiems nepatikę ir todėl 
galutinai isikure Kalifornijoj.

Atvykęs i Amerika P. Morkus is 
karto dirbo laivu statykloje (San 
Franciske), paskui gavo darbo ke- 
rykloje. o Los Angelėj nuo atvykimo 
iki 1928 metu abu dirbo kaip namu 
bei svaros prižiūrėtojai. Per visa si 
laika jie kiek susitaupė ir 1921 m. 
isigijo sklypą ir pradėjo statytis na
mus. Iki 1930 metu jie pasistatė ke
tverius namus is septynių butu, is 
kuriu dabar pragyvena, nes nuo 1928 
nebedirba.

Elzbieta Morkiene yra viena is ak
tyvu j u Los Angeles lietuviu parapi

racaibo. Visuose tuose miestuose pravedė 
lietuviams trumpas rekulekcijas. Pasiilgę 
savojo dvasininko visur lietuviai dalyvavo 
gausiai pamaldose ir priėmė sakramen
tus. Visose lietuviu kolonijose norima įs
teigti lietuviu sąjungos skyrius su centru 
sostinėje—Caracase.

Veik visi Venezuelon atvykę lietuviai, 
kad ir kalbos dar nemokėdami yra pakan
kamai gerai isikure. Kailkurie jau pirko 
nuosavus žemes sklypus ir statosi savo 
namukus. Keletas is lietuviu jau yra įsigi
ję nuosava prekyba, imoneles ir palyginus 
trumpu laiku puikiai prasigyveno.

Lietuviu kapelionas Venezueloje apsi
gyveno Caracase ir is čia nuolatos lankys 
visas lietuviu kolonijas. Jo adresas: Rev. 
Padre Antanas Sabaliauskas—Colegio Sa- 
lesiano—Apartado 369—Caracas, Vene
zuela.

Mrs. E. Marks

jos rėmėju. Ji dalyvauja keliose ka
talikiškose organizacijose. Taip pat 
ji, nežiūrint kad gyvena apie 7 my
lias nuo lietuviu bažnyčios, nepralei
džia ne vieno sekmadienio neatvykus 
i pamaldas.

E. ir P. Morkus yra uolus lietu
viškos spaudos rėmėjai. Jie, kaip 
patys pasakė, nors “vienas nebema
to, o kitas yra aklas,” yra “Kalifor
nijos Lietuvio,” “Draugo,” “Var
pelio” ir “Laivo” prenumeratoriai.

Abu Morkai yra gimė Lietuvoj ir 
iki šio karo su giminėmis susirašinė
davo, bet po karo dar negavo is Lie
tuvos ne vieno laiško. Morkienes 
brolio duktė su vyru yra Vokietijoj 
kaip tremtine, ir jie ja stengiasi par
sitraukti i Amerika. Paklausta, ka 
galvoja apie Lietuvos ateiti, E. Mer
kiene pasakė: “Jei ruskiui bus pale
ista kulka i galva, tai Lietuva bus 
nepriklausoma. Ruskis yra arsus.”

E. Morkienei birželio 16 d. suėjo 
82 metai amžiaus ir si sukaktis buvo 
gražiai paminėta.
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ENGLISH SECTION

AMfflICAN LITHUANIAN MEMORANDUM ID THE STATE DEPARTMEN
The formula of Potsdam should 

be abandoned forever, since the So
viet Union itself violated all the rest 
of the Potsdam agreements.

Washington (LAIC)—At the com
mencement of th eParis Conference, 
ALT delivered to the press a me
morandum which the ALT Execu
tive Committee presented to the As
sistant Secretary of State, Ernest A. 
Gross, on May 17, 1949,

On the eve of your departure for 
Paris, we beg to extend our sincere 
wishes for the sucess of your re
sponsible mission.

Mr. Secretary, you were reported 
to have stated at a press conference 
on February 2, 1949, regarding the 
Stalin “peace talk bid”

“. . . I should like to make it 
clear now, that the Government 
of the United States would not
discuss with any nation any 
matter which was of direct in
terest to other nations without 
the participation of the repre
sentatives of those other na
tions.” (The New York Times,

Feb. 3,1949, p. 4)
This was a reassuring statement, 

after the grievous errors and com
promises of Yalta and Potsdam. 
Nevertheless, it is the by-products 
of Yalta and Potsdam that will con
front you and the other three For
eign Secretaries at Paris.

It was Rusia’s own claim, during 
the great “peace drive” of Litvinov, 
the author of the ‘Litvinov Defini
tion of Aggression”, that “peace was 
indivisible.” This is quite true: Rus
sia’s role in unleashing Hitler to 
start the war in 1939 is too well 
known to need recapitulation, along 
with the long list of the peace, non- 
agression and other international 
treaties violated by the Soviet Union 
since the first Ribbentrop-Molotov 
pact.

On the other hand, the statement 
of July 23, 1940, defining the United 
States policy regarding the attempt
ed Soviet annexation of the Baltic 
States, stands in need of actual im
plementation.

The Yalta-Potsdam formula re
garding East Prussia and the west
ern frontier of Poland will of neces
sity be one of the topics on your 
Paris agenda. If so, the problem of 
Lithuania cannot be evaded: Lithu
ania is the immediate neighbor of 
East Prussia whose indigenous pop
ulation was of Lithuanian race and 
where the Lithuanian element is still 
sizeable in the northern half of the 
province claimed by the Soviet 
Union. The problem of the northern 
half of East Prussia is a “matter 
of direct interest” to Lithuania and 
should not be discussed zvithout the 
participation of the representatives of 
the Lithuanian nation, in accordance 

with the standards set in your state
ment of February 2, 1949.

No “enclave” of the type of the 
American “Bremen Enclave” in the 
British zone of occupation in Ger
many, is possible in East Prussia. A 
permanent Russian enclave wedged 
between Lithuania and Poland in 
East Prussia would directly violate 
the will of the non-Russian popula
tion, pose an offensive naval-mili
tary base for further aggression by 
Russia, and sever the Baltic nations 
from the rest of Europe. In effect, 
this would bury the brave American 
policy enunciated on July 23, 1940, 
which followed the long-established

VYTAUTAS KASIULIS Self-portrait
This Lithuanian artist is now in Paris, where he not long ago had 

an exhibit of his works.

American doctrine in line with the 
Hoover-Stimson doctrine, the Mon
tevideo doctrine of 1933, the Lima 
Decralation of American Principles 
of 1938, and laid the foundations for 
the subsequent Atlantic Charter. A 
concession to aggressive Russia in 
East Prussia, sacrificing the inno
cent Baltic nations and violating the 
basic element of Justice, could never 
establish peace in that area.

Please attend „California Lithuanian** Picnic 
July 17, 49 Arroyo Seco Park

The United States actively elabor
ated the Universal Declaration of 
Human Rights and sponsored the 
Genocide Draft Convention. You, 
Mr. Secretary, are perfectly aware 
that all Human Rights are being 
daily violated by the Russian occupa
tional regime, and that Genocide is 
a planned policy deliberately em
ployed by Russia in the Baltic States. 
There are active underground re
sistance movements in all three of 
the Baltic States. As you discuss 
Peace in Paris, additional thousands 
of Lithuanians, Latvians and Eston
ians will die fighting against the 
Russian occupation forces, and other 

thousands will be deported to slave 
camps in Siberia. This is the way 
in which the Yalta Declaration to 
“liberated” European Peoples— 
vhich the United States had under’ 
ta^en tc* implement jointly with the 
other co-signatories—is honored. If 
Peace is indivisible, the peoples of 
'Baltic Republics will look to the 
Paris conferees to restore Peace in 
their homelands, to respect their bas-
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STATEMENT Of BRITISH SECRETARY Of STATE REGARDING LITHUANIA very briefly of what happened in 
Lithuania. The Soviet Union Gov-

The United Nations are not yet 
attempting to consider the liberation 
of the subjugated countries. Even 
though basic human rights are being 

ic Human Rights and their title to 
Freedom and Independence.

Mr. Secretary, the thoughts and 
prayers of millions of the unhappy 
people, victims of the Russian-per
petrated aggression and genocide, 
will accompany you to Paris. As 
spokesmen for nearly a million 
Americans who have relatives in 
Lithuania and in the Siberian slave 
camps, and to whom the cause of 
Freedom in general and that in the 
Baltic area in particular is dear, we 
ask you to do everything possible to 
induce Russia to withdraw from the 
Baltic States and East Prussia, and 
to restore legal order in that area. 
The problem of Germany cannot be 
settled without first settling the prob
lem of the Baltic States in the only 
honorable manner, commensurate 
with the solmn responsibility assum
ed under the Atlantic Charter and 
the Yalta Declaration to “liberated” 
European Peoples .

We hope earnestly that you, and 
the American Delegation, will cham
pion at Paris the principles for 
which our country stands.

By: Leonard Simutis, Pres. 
Anthonv Olis. Vice-Pres.

Dr. P. Grigaitis, Sec.
M. Vai dyla, Treas. 

suppressed and the UN Charter it
self violated, these questions are 
conveniently circumvented in the de
bates. In everv instance the Soviet *
Union diverts the proceedings or 
bogs them down altogether.

Notwithstanding, during one spe
cific controversy. Hector McNeil, 
British Delegate to the UN, coun- O 7
tered Gromyko’s brazen slanders by 
citing the case of Lithuania, subju
gated and annexed by the Soviet 
Union in 1940:

Text of speech by Hector Mc
Neil, British Delegate to UN.

“Let me remind the Committee

A Lithuanian Wedding in Los Angeles
On June 5th, Miss Ann Naginis, 

daughter of Mr. and Mrs. Naginis, 
became the bride of Mr. Peter Bar
kauskas, son of Mrs. Barkauskas at 
St. Casimirs Church at 11 o’clock in 
the morning.

The altar and church were decor
ated with white flowers for the oc
casion.

The bride wore a gown of white 
satin with a circular neckline edged 
in lace with an inset of white mar- 
quezet, tight fitting bodice with a 
full skirt over a hoop, which fell into 
a train. Her vail was fingertip with 
a circular crown trimmed in lace. 
She carried a white orchid.

Miss Agnes Naginis, sister of the 
bride, was maid of honor, in a white 
taffetta gown, carrying orchids. Her 
two attendants were the former Vir

ereignity forever—and there were no 
ereignty forever—and there wer no 
careful, pleasantly qualified lawyer 
phrases about this—by a freely ne
gotiated treaty on 12 July 19 and 
signed on 26th September 1926. It 
was bound to a non-agression pact 
which was renewed in 1931 and 1934 
and I believe it remains in force un
til this day. In it she agreed to re
spect the sovereignty of Lithuania 
and its territorial integrity, and 
again in no way was there any qual
ification of these phrases. This treaty 
was strengthened in 1933 by a con
vention defining agression, which 

ginia Naginnis, also sister of the 
bride, and Miss Helen Varkalis, both 
in similar taffata gowns of green and 
lavender, carrying orchids.

Flower girl, neice of the bride, in 
a rose taffata gown, carried a bas
ket of flowers.

Miss Ruta Kilmonis caught the 
brides bouquet.

Best man, George Barkauskas, 
brother of the groom, and ushers, 
Benny Naginis and Joe Draginis, 
were in formal attire.

A reception was held at the Ma
sonic Hall with about 200 people 
attending. The couple received many 
lovelv gifts for their future home, 
and all wish them a very happy life 
together in their new career.

Jean Sliakis

Peter Barkauskas and Ann Naginis wedding. (From left to right) Helen Varkalis, Virginia Naginis-Marrow, Ann 
Naginis, Ann Naginis-Barkauskas, Peter Barkauskas, George Barkauskas, Bernard Naginis, Joe Dranginis and Flower Girl.



stated that no considerations of a po
litical, military, economic or any 
other nature shall serve as an excuse 
gt justification for aggression. No one 
would think that there was (not) a 
fairly extensive, well ratified under
standing safeguarding the boundar
ies of Lithuania

“On 10 October 1939 Lithuania 
signed a mutual assistance pact un
der which the Soviet Union forces 
set up bases on Lithuania soil. Nev
ertheless, Article 7 guaranteed that it 
“would not in any way affect the 
parties, in particular that their state 
sovereign rights of the contracting 
organization ,their economic and so
cial systems, their military measures 
and, in general, the principle of non
intervention in internal affairs.

“The Committee knows the rest of 
the story. On 14 June 1940 Lithu
ania received a Soviet Union ultima
tum demanding the resignation of 
the chief of police, the arrest of the 
Minister of the Interior, and the 
free entry of Soviet Union forces. 
The Red Army occupied the whole 
country. Then on 14 July they held 
elections ,elections which led to the 
decision for the incorporation of this 
country inside the Soviet Union.

ABOUT TWO BROTHERS 
BLOCKHEADS, AND A THIRD

WHO HAD NO SENSE
(Englished by Milton Stark)

Formerly in a certain village there 
lived three brothers who were all 
three very fond of hunting. Two 
were blockheads, and the third had 
no sense. One time as they were 
walking on the shore of a lake they

Federal Building and City

saw three ducks swimming in the 
lake. Two were white, and the third 
like snow. One brother wanted to 
shoot, but another said: “Let’s all 
three shoot together, that way we’ll 
bag all of them!” So they all three 
shot together, but two missed, and 
the third did not shoot at all. The 
ducks flew to the other side of the 
lake. The brothers all three thought 
and mused how to come by the 
ducks. They walked on and found 
three boats. Two were leaky, and 
the third had no bottom. Two bro
thers took seats in the leaky boats, 
and the blockhead sat in the one 
with no bottom. In setting out, two 
could not swim back.

Hall of Los Angeles

ANNOUNCING TWO 
NEW EDITORS

Beginning with this issue the Li
thuanian section of KL will be edit
ed by Joseph Vitenas, erstwhile edi
tor-publisher of the DP weekly, “Ži
buriai.” A graduate of the Univer
sity of Lithuania Law School, Mr. 
Vitenas headed a law firm in Kau
nas. Milton Stark, a student of En
glish literature at the University of 
California at Los Angeles, will edit 
the English secetion.

We feel this change will make the 
KL a more interesting and a more 
diverse journal.

THE PUBLISHER.
LITHUANIANS IN ARIZONA

Catalina Island - Famous Summer Resort in L. A. County

® Many Lithuanians from East and North 
came here to spend the winter, but they 
were discontented and left in very short 
time, because the weather in Tucson was 
very unpleasant—rain, snow and cold.
@ Rev. Albavicius and Rev. Paskauskas 
from Chicago spent one month here and 
stayed with Father Jonaitis. Many Lithu
anians bought homes here.
S Father Jonaitis bought home in Rincon 
Mountains about 8 miles from Tucson. 
Around the house beautiful landscapes 
and all kinds of shrubbery. The Veterans 
helped him to clean the place and put 
the place in good shape. He moved to 
his new residence last of May.
® Mr. and Mrs. Julius Bielskis from Los 
Angeles were in Tucson on business and 
made visit to Fr. Jonaitis and spent a 
Sunday together.
® Mr. Joseph Puisis who used to be con
tractor in Chicago, now has his own trailer 
court located on Dodge and Lee Streets, 
East side of Tucson.
@ Mr. Wm. Petrauskas (Peters) had new 
home built last winter. His new home is 
located—3416 E. Cady, Tucson.

0 MRS. J. J. BIELSKIS AND MRS. OWEN 
J. C. NOREM are spending part of the 
summer in the San Jacinto Mountains. 
Bielskis' family has a home there, appro
priately named "Iron Woolf Lodge."
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(MAŽOJI
DIDŽIUOJASI SAVO VADU

"Vienybe," Nr. 21, rašo: "Pažymė
tina, kad pro tautines sroves seimą nepra
ėjo tylomis ir didžioji New Yorko spau
da ... Uz tai, žinoma, reikia padėkoti 
Antanui Oliui . . . Garbe jam uz tai! Ne
veltui tautine srove didžiuojasi juo, kaip 
savo vadu."

Jei vadas, tai kam Am. Liet. Taut. Są
jungos seime jis išrinktas pirmininku? 
Lietuvoj tautininku partijos pirmininkas 
buvo vadinamas vadu. Kam vadinti asme
nis ne tais vardais, kuriuos jie užsipelno?

VALDŽIOS KONCENTRA
CIJA AR ŽMONIŲ 

TRUKUMAS?
"Vienybe," Nr. 21, rašo, kad Am. Liet. 

Taut. Sa) jungos suvažiavime i prezidiu
mą bei komisijas buvo išrinkta: i sekreta- 
ria—Br. Budginas . . . , rezoliucijų ko
misija—Br. Budginas, V. Rastenis . . . , 
nominacijų komisija—V. Rastenis . . , 
statuto komisija—Br. Budginas, V. Ras
tenis . . . "Vienybes" pranešimu seime 
dalyvavo "arti 200 dalyviu.". Kaip atsi
tiko, kad veik visos komisijos negalėjo 
apseiti be Budgino ir Rastenio?

DVIPUSE "KLEIVIO" 
LOGIKA

"Keleivis," Nr. 21, ginčydamasis su 
"Sandara" del VLIKo atstovu lankymosi 
Amerikoj reikšmes rašo: "Mes gavome 
kitokį ispudi is kun. M. Krupavičiaus lan
kymosi. Su juo Amerikos parapijiniu lie
tuviu tarpe pasireiske "nauja dvasia," ka
ringo klerikalizmo "kas as." Atsirado "ar
kliai ir žvirbliai," pasigirdo praloto Bal- 
kuno Šauksmas "nenusidėti" ir, atrodo, 
kad dabar politikuojantieji kunigai mesis 
i stiprinimą savo pozicijų . . . Kun. Kru
pavičius buvo visu Amerikos lietuviu sve
čias, bet svečiavosi jis tik klebonijose . . . 
Kun. M. Krupavičius . . . partiniu "ka
ringumu" bandė užkrėsti ir lietuvišku kle
bonijų politikierius."

To paties numerio sekančiame puslapy 
"Keleivis" jau rašo:

"Kai Chicagoj lankėsi vyskupas Briz- 
gys, tai aiškiai buvo jaučiama, kad vietos 
lietuviu kunigai jo nepopuliarino savo 
parapijonu tarpe ir todėl jo misija čia davė 
labai menkas pasėkas. Dar menkiau čia 
buvo populiarinamas pralotas Krupavi
čius." Ir toliau aiškina kodėl: "Vysk. 
Brizgys, o dar labiau pralotas Krupavi
čius savo prakalbose pabrėžė lietuvybės 
palaikyma Amerikos lietuviu tarpe. Na, o 
aiškiausias lietuvystes graboriais yra ku
nigai. Tai ar galima tikėtis, kad lietuviu 
kunigai populiarintu lietuvystes misijonie- 

rius? . . . "Toliau, nupasakojęs Prel. Kru
pavičiaus nusiskundimą, kad jo niekur 
nei syki parapijiniu mokyklų vaikučiai 
neprakalbine lietuviškai, "Keleivis" kon
statuoja: Tai jau pusėtinai aišku, kam jis 
taikė. O kadangi kunigai yra tokie, kokie 
yra, tai ar jie tokius lietuvystes apaštalus 
gali remti? Jokiu budu."

Tai kaip is tikrųjų "Keleivio" nuomone 
buvo su prel. Krupavičium? Čia jis sve
čiavosi tik klebonijose ir jo dėka atsi
rado "karingo klerikalizmo" dvasia, o čia 
vėl jo misija nepasiseke ir kunigai jo jo
kiu budu nereme?

NUOSTABUS ORGANIZA
TORIUS LOS ANGELĖJ
"Tėvynė," Nr 22, korespondencijoj is 

Los Angeles, aprašydama dideli vietines 
SLA kuopos organizatorių darbstuma, pa
žymi: "Mockaus dėka musu pirmininkas 
Uz davinys prirašė savo visa seimą, kuri 
dabar yra šimtaprocentine SLA seimą." 
Nuostabus dalykas! Patsai Uždavinys, ku
ris yra kuopos pirmininkas, nesuprato pri
rašyti savo seimos, o čia "organizatorius" 
Mockus ji taip paveikė, kad jo seimą "yra 
dabar šimtaprocentine SLA seimą."

BUSIMIEJI "DRAUGO" 
BENDRADARBIAI

"Drauge" dažnai pastebima, kad jame 
rašo bendradarbiai J. Prunskis, P. Run- 
skis. Laukiama pasirodant R. Unskio, U. 
Nskio ir panašiu kitu.

1 J. J. BAKUS & JOE BULAT |
| LITHUANIAN REAL ESTATE BROKERS § 

g Homes - Income Property - Loans o 
g Multiple Listing Service §
g 4728 So. Normandie Los Angeles 37, Calif, g 
g Office: AXminster 7900 Res.: PLeasant 6590 g

| LITHUANIAN REALTY CO. |
2 The Agency of Dependable Service ©
2 REAL ESTATE —LOANS & INSURANCE c
2 CHAS. LUKSIS, Manager g
2 710 NO. VAN NESS AVE. HOLLYWOOD 38, CALIF. Š 
<3 Bus. Phone GLadstone 5250, Res. Phone HUdson 2-8207

US
LICENSED REAL-ESTATE BROKER

Sales - Exchanges - Homes - Income Properties 
759 North Virgil Los Angeles, 27

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

I VALUSKIS THEATRES |
| BUENA PARK, CALIF. §
9 and 2
§ 2252 E. Segundo Blvd. £
£ WILLOWBROOK, CALIF. S
g Tel. Nemark 1-5044 Š

ATLAS PAINT & WALL PAPER STORES
ATLAS - DUTCH BOY - DU PONT PRODUCTS - WINDOW SHADES - GLASS - LINO

LEUM - FLOOR SANDERS FOR RENT - WATER HEATERS-ASPHALT & RUBBERTILE

e. «. w innatnan

2526 W. Washington Blvd., 
Los Angeles 16, PA. 3151

11014 South Main Street, 
Los Angeles 3, PL. 5-0757

9740 Washington Blvd., Culver City



REAL ESTATE - RENTALS■SALES - EXCHANGES

REPRESENTING

2945 Rowena Ave Los Angeles 26, California
OLvmpia 1166 Res. WE 5934

General Building Contractor

10920 West Washington Boulevard

Phone VERMONT 98648
MM B. Broadway, 
LOS ANGELES 3, CALIFORNIA
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