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1949 m. rugpiūčio 21 d. parapijos salėje 
įvykęs Los Angeles mieste ir jo apylinkėse 
gyvenančiy tremtiniy susirinkimas sveikina 
Jus, Los Angeles kolonijos lietuvius, ir ypatin
gai nuoširdžiai dėkoja visiems tautiečiams, pa
dėjusioms mums persikelti iš skurdžiuose ir 
apgriautuose barakuose bei kareivinėse bu- 
vusiy tremtiniy stovykly į šį gražy miestą prie 
Ramiojo Vandenyno. Mes dėkojame visiems 
savo garantams, padėjusioms mums sutvarkyti 
mūšy emigracinius dokumentus; dėkojame vi
siems savo tautiečiams ir tautietėms, parodžiu
sioms tiek daug jautrios lietuviškos širdies ir 
suteikusiems mums daug moralinės ir medžia
ginės paramos, daug naujy vilčiy, drąsos ir 
džiaugsmo. Mes nutarėme nesteigti jokios at
skiros tremtiniy organizacijos, bet jungtis 
į jau veikiančias Jūsy organizacijas, ypatingai 
remiant vietinį BALFo skyriy, per kurį visi 
bendromis jėgomis galėsime padėti kitiems 
tremtiniy stovyklose dar likusiems ir į čia 
atvykstantiems tremtiniams.

Mes niekada neužmiršime Tamsty mums su
teiktos paramos ir stengsimės savo darbais 
visą laiką reikšti Tamstoms mūšy tikrai nuošir- 
dy dėkingumą

St. Raštikis
Susirinkimo pirmininkas

Pažiūra
Susirinkimo sekretorius

Skaitykite, prenumeruokite ir 

dižiausį pasaulio lietuvių kultūros 
žurnalą. Kaina pusei metų - 6 dol. 
JA Valstybėse ir Kanadoje. Prenu
meratą siųsti: JA Valstybėse - Mr. 
J. Sakevičius, 9853 S. Lowe Ave., 
Chicago 28, Ill. Kanadoje - Mr. St. 
Dargis, 99 Gore vale Ave., Toronto 
3, Ont.

AIDŲ Administracija
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„Lietuviais turime ir but“
Iki šiol lietuviai, išsiblaškę po vi

są pasaulį, neturėjo vienos organi
zacijos, kuri juos jungtų bendrie
siems tautiniams tikslams siekti. 
Kai Lietuva buvo laisva ir turėjo sa
vo valstybę, kuri apjungė didelę da
lį lietuvių tautos, tokios organiza
cijos reikalas nebuvo taip ryškus, 
bet dabar, kai Lietuva yra bolševi
kų okupuota ir naikinama, šitokia 
organizacija tapo gyvybiškai svarbi.

Tai gerai suprasdamas Vyriausia
sis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
birželio 14 d. paskelbė Laikinuosius 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Santvarkos Nuostatus. Jais kaip tik 
padedamas pagrindas tai vieningai 
lietuvių organizacijai, kuri turės ap
jungti visame pasauly esančius lie
tuvius. Ši naujoji organizacija ne
naikina ir nekeičia esamų lietuvių 
sambūrių bei draugijų. Ji tik steng
sis jas papildyti ir paremti jų veik
lą, siekiant lietuvių bendrųjų tiks- 
lų.

Laik. PLB santvarkos nuostatai 
VLIKo paskelbti remiantis JT Vi
sumos Susirinkimo paskelbta Vi
suotine Žmogaus Teisių Deklaraci
ja ir todėl, reikia tikėtis, kad bent 
tos valstybės, kurios yra nuoširdūs 
JT nariai, netrukdys įsikurti ir veik
ti PLB padaliniams jų teritorijos 
ribose.

Kartu su Laik. PLB santvarkos 
nuostatais, kaip jų įvadas, paskelbta 
ir Lietuvių Charta (žiūr. 2 psl.). Tai 
yra principiniai nuostatai, kurie iš 
plaukia iš prigimtosios žmogaus tei
sės. Jais užakcentuojama, kad žmo
gus turi prigimtą teisę laisvai išpa
žinti ir ugdyti savo tautybę, nes 
tauta yra prigimtoji žmonių bend
ruomenė. Todėl ir lietuvis visur ir 

visada lieka lietuviu, ir jo pareiga 
yra išlaikyti ir perduoti Lietuvių 
Tautos gyvybę. Kalba yra tautinės 
bendruomenės ryšys, todėl ir lietu
vių kalba yra lietuviui tautinės gar
bės dalykas. Skelbiamas lietuvių 
šūkis - Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būti! Pabrėžiant 
reikalą išlikti lietuviu, nereikalauja
ma būti nedraugišku tam kraštui, 
kuriame gyvenama. Priešingai, lie
tuvis turi būti lojalus savo gyvena
mam kraštui ir savo santykius su 
nelietuviais tvarkyti artimo meile 
ir pagarba kiekvieno žmogaus lais
vei, garbei, gyvybei, sveikatai ir 
turtui.

Tokiu būdu Lietuvių Charta yra 
tarsi tautinis lietuvių dekalogas, ku
ris kiekvieno lietuvio, o ypač jau
nimo, turi būti įsisąmonintas ir vyk
domas.

Laik. PLB santvarkos nuostatų 
ir Lietuvių Chartos paskelbimas 
yra istorinis įvykis lietuvių tautos 
gyvenime. Su juo turi prasidėti nau
jas laikotarpis - tautinis lietuvių at
gimimas arba bent jų nutautėjimo 
sustabdymas svetimuose kraštuose 
gyvenančių lietuvių.

VLIKo pirm. M. Krupavičius šių 
Laik. PLB santvarkos nuostatų pa
skelbimo proga pareiškė (Ž. 58): 
’’Viso pasaulio lietuviams išmušė 
valanda sukrusti į naująjį lietuvių 
vienijimo ir lietuvybės išlaikymo 
bei ugdymo darbą. Į tą darbą reikia 
įdėti ir energijos, ir širdies, ir pini
go, ir laiko, ir garbės ir sveikatos, 
nes tai yra pirmaeilė tautinė parei
ga. Ta pareiga turi būti atlikta są
žiningiausiai, su visu atsidėjimu ir 
pasiaukojimu.”

A. JAMONTAS

Vytautas the Ureat advancing against the crusaders on the banks ov t’ne Nemunas
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LIETUVIU CHARTA
LIETUVIŲ TAUTA, 

užsigrūdinusi amžių kovose dėl 
teisės laisvai ir nepriklausomai gy
venti savo tėvų žemėse,

vieninga valia siekia savo gyvybę, 
kalbą, tautines bei valstybines tra- 
cijas išlaikyti, kurti ir ugdyti,

kad, sava tautine kultūra visuoti
nei žmonių giminės pažangai ben
dradarbiaudama, vykdytų Visagalio 
valią ir laisvo žmogaus pašaukimą.

Lietuvių Tautos amžinųjų sieki
mų vardan skelbiama ši LIETU
VIŲ CHARTA:

1.
Tauta yra prigimtoji žmonių ben

druomenė.
Niekas negali būti prievartauja

mas savo ryšį su tautine bendruo
mene nutraukti.

Pasauly pasklidę lietuviai sudaro 
vieningą Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę.

2.
Žmogus turi prigimtąją teisę lais

vai išpažinti ir ugdyti savo tautybę.
Lietuvis lieka lietuviu visur ir vi

sada.
Savo tėvų išlaikytą Lietuvių 

Tautos gyvybę lietuvis perduoda 
ateities kartoms, kad amžinai gy
ventume.

3.
Kalba yra stipriausias tautinės 

bendruomenės ryšys.

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!

Lietuvių kalba lietuviui yra tau
tinė garbė.

4.
Seimą yra tautos gyvybė.
Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.

5.
Tautinė kultūra yra kelias į tarp

tautinį pripažinimą ir bendradar
biavimą.

Apreikšdama tautos genijų, tauti
nė kultūra, įneša savaimingą indė
lį į visuotinius žmonių giminės lai
mėjimus.

Kiekvieno lietuvio priedermė su
daryti sąlygas tautinei kultūrai.

6.
Valstybė yra aukščiausioji tauti

nės bendruomenės organizacija.
Valstybinė nepriklausomybė yra 

tautinės kultūros ugdymo ir išliki
mo būtinoji sąlyga.

Darbu, mokslu, turtu ir pasiauko
jimu lietuvis kovoja, kad apgintų ir 
išlaikytų nepriklausomą Lietuvos 
valstybę.

7.
Mokykla yra tautinės dvasios ži

dinys.
Kiekvieno lietuvio kilniausioji pa

reiga būti lietuvių mokyklos rėmė
ju.

8.
Draugija yra tautinės kultūros 

veiksminga talkininkė.
Lietuvis kuria ir palaiko religines, 

kultūrines, jaunimo, savišalpos, pro

fesines ir kitas lietuvių draugijas.
9.

Mūsų tėvų kovos dėl lietuviškos 
knygos yra testamentinis įpareigo
jimas visoms Lietuvių Tautos kar
toms.

10.
Tautos istorija yra geriausia tau

tos mokytoja.
Lietuvis brangina savo tautos 

praeitį ir tautinius papročius.
Lietuvis stengiasi būti vertas sa

vo protėvių, kad paliktų pagarbu 
pasididžiavimą savo palikuoniams.

11
Tautinis solidarumas yra aukš

čiausioji tautinė dorybe.
Lietuvis ugdo tautinį solidarumą.
Visi lietuviai yra lygūs tos pačios 

tautos vaikai, tarp savęs broliai.
Tautinio susipratimo ir lietuvių 

vienybės ženklan kiekvienas lietu
vis moka nuolatinį tautinio solida
rumo įnašą.

12.
Lietuvio tautinės spalvos: gelto

na — žalia — raudona.
Lietuvio tautinė šventė — Vasa

rio 16-ji diena.
Lietuvio šūkis: ’’Lietuviais esame 

mes gimę, lietuviais turime ir būt.”
13.

Lietuvis yra lojalus savo gyvena
mam kraštui.

Lietuvio santykius su nelietuviu 
nustato artimo meilė ir pagarba 
kiekvieno žmogaus laisvei, garbei, 
gyvybei, sveikatai ir turtui.

VYRIAUSIASIS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS 

Tremtyje, 1949 m. birželiol4 d.

The ruins of Kaunas Castle in Lithuania.
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Ka daryti nustojus darbo
Amerikoje darbininkas labai leng

vai gali atsitraukti is darbo, bet taip 
pat greitai gali būti ir atleistas. Pas
kutiniu laiku Amerikos valdžia iš
leido istatyma, pagal kuri nustojęs 
darbo darbininkas galėtu gauti kom
pensacija (benefit).

Pirmoji sąlygą gauti benifit yra, 
kad darboviete darbininką atleistu 
(laid off), tačiau to griežtai nesilai
koma, kartais net pakanka turėti 
rimtu priežasčių ir pačiam atsitrauk
ti is darbo. Pav., jei pakeistas darbo 
laikas, o tenka lankyti vakarinius 
kursus, jeigu sumažinamas atlygi
nimas ir p. Kad atleistu is darbo, 
daug nereikia; pakanka neatvykti i 
darba pries tai nepranešus ir,aišku, 
busi atleistas.

Antroji sąlygą—kad butu nema
žiau įdirbta kaip $300, nedaugiau bu
tu gaunama atlyginimo, kaip $750 
per tris menesius.

Trecioji sąlygą—kad darbas butu 
nustotas ne del ligos ar visiskos se
natvės (nes šiuo atveju mokama se
natvės pensija).

Kompensacijos dydis — $10-$25 
per savaite, ir priklauso nuo gau
namo atlyginimo ir išdirbto laiko, o 
j ei per ta laika gautas įvairaus dyd
žio atlyg., tai imami trys menesiai 
didžiausio atlyginimo, nors tai butu 
dirbta su pertraukomis ir keliose 
darbovietese.

Kompensacija mokama neilgiau 
sesių menesiu. Pradėjus kitur dirb
ti, kompensacija nuo tos dienos ne
bemokama. Gavus pripuolamo dar
bo (part time) reikia prie išmokė

BEN. RUTKŪNAS

Pavasario kregžde
Žvitra kregžde tu įskridai 
į niaurų vargo kiemą - 
mane nuliūdusį radai, 
pakėlus žiemą.

Sukrykštus treliais po klevais, 
lakiojai paplastom - 
užbūrei juoko apžavais 
ir nulėkei slaptom.

Mane iškėlei ant sparnų, 
gyvenimą žadėjai - 
per žemę linksmas vėl einu 
pro darganas ir vėjus.
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jimo langelio pranešti ir jis bus išs
kaitoma is savaitinio atlyginimo. Jei 
gavus darba, per neapsiziurejima 
butu ir toliau mokama kompensaci
ja, tai reikia būtinai perspėti, nes 
del to gali susidaryti nemalonumu, 
o gale metu ta suma vistiek bus ats
kaityta.

Vos tik nustojus darbo, tuojau 
reikia kreiptis i artimiausia darbo 
ištaiga (Employment service), ten 
gaunami užpildyti blankai ir išduo
dama knygute, kuria reikia visada su 
savim turėti, kas savaite, nustatyta 
diena einant atsiimti pinigu. Atvy
kus i darbo ištaiga reikia ne pinigu 
prasyti, bet darbo, nes ištaiga įpa
reigota surasti tokios pat rusies ir 
tokio pat atlyginimo darba. Kaip pa
prastai, darbo ištaiga tuojau darbo 
surasti negali, o per ta laika moka 
benifits. Galima darba ir pasirinkti, 
pav., kad nebutu per toli, pakanka
mas atlyginimas seimai išlaikyti, ne
mažesnis atlyginimas kaip pries tai ir 
toks pat darbas.

Pranešus darbo ištaigai ir tuojau 
negavus darbo, pinigai mokami tik 
uz dvieju savaičių, o per ta laika 
centrine ištaiga praneša rastu kokio 
dydžio bus mokama kompensacija ir 
kiek kas savaite. Nuo gavimo dienos 
per 7 dienas galima si nutarimą 
skusti aukščiau, jei esi nepatenkin
tas del neteisingo apskaičiavimo.

Labai svarbu turėti pries akis že
miau nurodyta lentele, kurioj pir
moje grupėje nurodytas apskundimo 
(prašymo) laikotarpis, o antroje 
grupe j e-apmokami menesiai, tarpe 
kuriu reikia ieškoti savo idirbtu me
nesiu.

I Grupe
1. Aug. 1, 1948 iki Oct. 31, 1948
2. Nov. 1, 1948 iki Jan. 31, 1949
3. Feb. 1, 1949 iki Apr. 30 ,1949
4. May 1, 1949 iki July 31, 1949
5. Aug. 1, 1949 iki Oct. 31, 1949
6. Nov. 1, 1949 iki Jan. 31, 1950

II Grupe
a. Apr. 1, 1947 - Mar. 31, 1948
b. July 1, 1947 - June 30, 1948
c. Oct. 1, 1947 - Sept. 30, 1948
d. Jan. 1, 1948 - Dec. 31, 1948
e. Apr. 1, 1948 - Mar. 31, 1949
f. July 1, 1948 - June 30, 1949
Tikrinant I grupe reikia ’ žiūrėti

kada esi padavęs skunda, pav., June 
7, 1949, randame I grupėje 4 eilu
tėje, nes tame tarpe yra si data. To
liau sekame antraja grupe, kur nuro
dyta, jog apmokami menesiai yra 
nuo Jan. 1, 1948 iki Dec. 31, 1948; 
dabar tik tenka žiūrėti savo įdirbtus 
menesius tame laikotarpyje. Suras-

Model of Lithuanian way side shrine

tieji įdirbti menesiai ir imami pa
grindu apskaičiuoti benifit, o liku
sieji menesiai pereina i kita ket virti 
ir apmokami pagal nauja skunda, ku
ri paduosi, nustojęs darbo, maž
daug nevėliau vieneriu metu. Norint 
galima patikrinti lentele, kurioje aiš
kiai išvardyti apmokami menesiai.

Tenka atkreipti ypatinga dėmėsi 
tu, kurie yra išdirbę labai trumpa 
laika (pav. apie 4 men.) ir nori gau
ti kompensacija. Tada tikrinant II 
grupėje įdirbtus menesius gali atsi
tikti, kad visi įdirbti menesiai rasis 
tame ketvirtyje; bet tai ir blogai, 
nes taisyklėse numatyta, kad viena
me ketvirtyje gali būti išdirbto laiko 

nedaugiau kaip trys ketvirtadaliai 
(75%) Apskritai, kaip taisykle reikia 
imti, kad ne visi išdirbti menesiai 
vienu kartu bus apmokami.

Suradus įdirbtus menesius ir ap
skaičiavus, kiek per juos uždirbta 
buvo, galima tikėtis gauti benifit 
apie puse tos sumos.
' Kas priklauso darbininku unijai, 
tas gauna taip pat kompensacija ir 
jinai privalo surasti darbo. įstoji
mas unijon kainuoja apie $15 ir mė
nesinis mokestis apie $3. Apskritai 
imant, istoti unijon yra naudinga 
tiems, kurie mano ilgesni laika dirb
ti panašu darba.

V. KAZLAUSKAS
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VISUOTINAS AMERIKOS

LIETUVIU KONGRESAS
JIS ŠAUKIAMAS LAPKRIČIO

4-6 D. D. NEW YORKE

Amerikos Lietuvių Taryba (ALT) 
vykdydama praėjusių metų ALT 
metinio suvažiavimo nutarimą, š.m. 
lapkričio 4-5-6 dienomis New Yorke 
’’New Yorker” viešbuty šaukia Vi
suotinį Amerikos Lietuvių Kongre
są.

Kongresas numatomas pravesti 
kovos už Lietuvos laisvę ženkle. 
ALT savo atsišaukime į Amerikos 
lietuvių visuomenę Kongreso rei
kalu taip rašo: ’’Susirinkę į Kongre
są organizuotos JAV lietuvių išeivi
jos atstovai turės vieningu ir galin
gu balsu pasmerkti barbariškus Rytų 
despoto veiksmus ir visam pasauliui 
dar kartą pareikšti, kad per daug 
jau pralieta nekaltų žmonių kraujo, 
kad jau laikas yra sustabdyti Stali
no tironijos siautėjimą. Lietuvių 
tauta buvo ir turi būti laisva ir pati 
tvarkyti savo krašto reikalus. Visuo
tinis Kongresas turės apeliuoti į Va
karų Demokratijų Vyriausybes, pir
moje eilėje į Jungtines Amerikos 
Valstybes, reikalaudamas, kad jos 
imtųsi skubiu ir efektingu žygiu 
padėti lietuvių tautai jos kovoje del 
gyvybės ir laisvės, nes bolševizmas, 
kuris terioja gimtąjį kraštą, yra vi
so pasaulio grėsmė.”

Toliau ALT rašo: ’’Sumobilizuo
kime tad visas gyvąsias jėgas, kad 
Visuotinis Kongresas būtų įspūdin
giausia demonstracija prieš lietuvių 
tautos žudikus. Dalyvauti jame yra 
kviečiamos visos lietuvių draugijos, 
susivienijimai ir jų skyriai, klubai 
ir kitokios organizacijos, taip seno
sios kartos, taip naujai atvykusių 
tremtinių. Kiekviena draugija ar 
klubas, rinkdamas delegatus, tepa
skiria ir aukų Lietuvos laisvinimo 
reikalams.”

Pati Kongreso programa numaty
ta iš 14 punktų. Bus svarstomi tokie 
klausimai: 1) Lietuvių tautos nai
kinimas ir Lietuvos ateitis, 2) JAV 
užs. politika Sov. Sąjungos atžvil
giu, 3) Lietuvybės išlaikymo prob
lema JAV-se ir k. Taip pat numato
ma, kad penktadienio vakaras, lap
kričio 4 d. bus laisvas, ir delegatai 
galės arba miestą apžiūrėti arba 
dalyvauti susipažinimo bankiete.

Fir, Queen of the Serpents Sculpture by V. A. Kašuba

Lapkričio 5 d. vakare numatomas 
didžiulis bankietas, kuriame tikima
si turėti pačių žymiausių kalbėto
jų. Sekmadienį, lapkričio 6 d. po
piet numatomos pamaldos Šv. Pat
riko katedroj, o vakare įvyks lite
ratūros ir dainų vakaras.

Šis Kongresas bus svarbus įvykis

Amerikos lietuvių gyvenime bei 
Lietuvos vadavimo darbe. Tad visi 
padorūs lietuviai turi pasistengti, 
kad jis gerai pavyktų ir tuo pasiek
tų savo tikslus. Ir naujai atvykę į 
Ameriką lietuviai turi aktyviai prie 
jo prisidėti.

J. JURGAITIS
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Lithuanian maidens dancing in national costume (Čiurlionis Ensemle in exile)

LOS ANGELES LIETUVIU TAUT. ŠOKIU GRUPE
Mažiausia, jauniausia, bet ir ak- 

tingiausa lietuvių grupė Los Ange
les yra Lietuvių Tautinių Šokiu 
Grupė, įsteigta L. Zaikienės šių 
metų pradžioje. Iki šiol šokėjai pa
sirodė Palm Springs Fiestoje, Vy
čių koncerte, KL koncerte, Tarp
tautiniame Moterų Teisininkių kon
grese, Los Angeles Tarptautinio In
stituto parengime, KL Dienoje (7. 
17) ir Idyllwild School of Music and 
the Arts. Tokiu būdu tik per pus
metį turėjo 7 pasirodymus, ir dar 
yra pasižadėję dalyvauti KL Lietu
vių Tautos Šventės minėjime rugp. 
11 d., Internacionaliname Festivaly 
spalio 8-9 d.d., o lapkričio 5 d. ren
gia savo naudai (naujiems kostiu
mams įsigyti) koncertą Tarptauti- 
nime Institute. Visi lietuviai yra 
kviečiami dalyvauti. Grupė iki šiol 
už visus parengimus negavo nė cen
to atlyginimo. Ji šoko tik lietuvių 
liaudies menui popularizuoti ir lie
tuvių vardui garsinti.

LIETUVIŠKA PROGRAMA 
TARPTAUTINIAME INSTITUTE

Teko matyti Grupės duotą prog
ramą Tarptautiniame Institute lie
pos 15 d., kurios žiūrėjo įvairių tau
tų asmenys. Grupės vedėja L. Zai- 
kienė pirmiausia paaiškino apie lie

tuvių liaudies kūrybą - dainas, šo
kius ir rūbus. Pati programa susidė
jo iš lietuviškų dainų ir šokiu. L. 
Zaikienė padainavo ”Oi greičiau, 
greičiau”, ’’Kur bakūžė” ir Atjok 
berneli”. Jai akompanavo J. Ąžuo
laitis.

Šokėjų grupė vykusiai pašoko 
Kalvelį, Žiogelį, Lenciūgėlį ir ins
cenizuotus Suktinį ir Klumpakojį.

ALFONSAS GIEDRAITIS

TAU
Norėjau tave aš p&lygint 
Su galingu kaikuo, 
Bet užklupo ruduo 
Tavo grožiui žydint.

Laukais tave man lydint, 
Švilpė dainą ruduo.
Ir dvelkei tu kažkuo 
Lyg šaltinio vanduo.

Žemei vėtromis žydint, 
Mes dar būsim viskuo.
Atminimų akmuo
Tepaliks mus išlydint.

Suktinį šoko duetu Vicky Swyt ir 
Norman Kadės. Grupėje šoko Rū
ta Kilmonis, Helen Varkalis, Vichy 
Swyt, Lou Jocius, Irena Truskaus- 
kaitė, N. Kadės, George Barkaus
kas ir J. Dranginis.

Po programos prancūzų grupė vi
sus dalyvius pavaišino arbata ir už
kandžiais.

J.S.C. LIAUDIES MENO PROG
RAMOJE IDYLLWILD

Per Tarptautinį Institutą Grupė 
buvo pakviesta Max T. Krone, Pie
tų Kalifornijos Universiteto Meno 
Instituto dekano, šokti Muzikos ir 
Meno Mokyklos Idyllwild progra
moje rugpjūčio 28 d.

Be lietuvių šioje programoje bu
vo šokta indi tauto; šokiai bei 
Amerikos tautiniai šokiai. Lietuvių 
šokiai visiems labai patiko. Šokių 
žiūrėjo įvairių tautų liaudies meno 
žinovai ir mokytojai. Apie grupės 
vedėją L. Zaikienę ir akordionistą 
Vladą Muchlą vietos laikrašty ”Iso- 
mata Notes” buvo gražiai atsiliepta.

Šokėjus ir jų svečius nuvežė ir 
parvežė universiteto autobusas, o 
tenai visus gerai pavaišino. Šokėjai 
patenkinti ir laukia daugiau progų 
lietuvius atstovauti.
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PRANAS LUBINAS
Krepšini žaidžia 25 metus

Sportu besidominti lietuvių vi
suomenė tiek Lietuvoj savo laiku, 
tiek Amerikoj gerai pažinojo lietu
vius krepšininkus, kurie 1939 me
tais Lietuvai išlošė Europos krep
šinio meisterio titulą. Šiandien šios 
garsiosios krepšinio komandos, kaip 
ir viso Lietuvos sportinio gyvenimo, 
nebėra. Tačiau ne vienas, prisimi
nęs anuos laikus, klausia, kur šian
dien yra tie garsieji mūsų vyrai.

Vienas šios garsiosios krepšinio 
komandos dalyvis, kuris ne tik del 
savo meistriško sugebėjimo dėti 
sviedinį į krepšį, bet ir del savo 
milžiniško ūgio, buvo visų sportu 
besidominčių gerai pažįstamas — 
PRANAS LUBINAS - gyvena Los 
Angeles, Kalifornijoj (1801 S. Man
hattan PI.). Kaip žinia, jis yra gimęs 
ir užaugęs Kalifornijoj. Jis čia yra 
įsikūręs - turi savo namus ir jau se
niai dirba 20th Century Fox Studio 
kaip kameros asistentas. Krepšinio 
jis nepamiršta ir tebesportuoja sa
vo firmos komandoj - 20th Century 
Fox Amateur Baskettball Team. 
Šioj komandoj jis žaidžia jau 12 me
tų. Prieš tai žaidė Universal Picture 
Studio komandoj ir kaip pasižymė- 
ęs krepšininkas buvo priimtas į 
A V (mūsiškai tariant) valstybinę 
krepšinio komandą (All-American 
Team), kuri Berlyno pasaulinėje 
olimpiadoj laimėjo JAV-bėms pir
mą vietą. Šitoj JAV valstybinėj 
krepšinio komandoj Pr. Lubinas da
lyvavo 8-9 kartus. 1936 m. jis atvy
ko į Lietuvą ir dalyvavo Lietuvos 
krepšinio valstybinėj komandoj, ku
ri, kaip minėta, 1939 m. Lietuvai 

laimėjo Europos krepšinio meiste
rio titulą.

— Kaip žiūrite dabar į savo spor
tinį pajėgumą, -paklausiau p. P. 
Lubiną, kuris iš išvaizdos visai ge
rai atrodo. Jis šyptelėjo ir atsakė:

— Dabar turiu 39 metus amžiaus, 
o krepinį žaidžiu jau 25 metus ir 
dar žaisiu.

— Kiek metų dar manote žais
ti?

— Nežinau. Kol dar būsiu sveikas 
ir turėsiu sveikas kojas.

Pr. Lubinas yra vedęs ir turi sū
nų 2 metų amžiaus. Jis, kaip ir jo 
žmona, domisi lietuvišku gyvenimu

Mr. and Mrs. Shereikis,active Lithuanian club members, with Jonas Mejeris' family, 
recent arrivals from D.P. camps in Germany

ir atsilanko į lietuvių parengimus. 
Iki šiol jis atsikvietęs dvi lietuvių 
DP šeimas ir dar vienos laukia at
vykstant. j. v.

Lietuvoje
—Kaune iš 21 katalikę bažnyčios tepatik

ta tik viena. Mieste, kuriame gyvena 120.000 
katalikę, esąs tik vienas kunigas, kuris oficia
liai gali aptarnauti visus tikinčiuosius.

—Prancūzę laikraštis "L'Aurore" rašo, kad 
lietuviai partizanai yra gerai susiorganizavę 
bei apsiginklavę. Ję ginklai yra sovietiškos 
kiimės -tai motociklai, lengvosios lauko pa
trankos ir net tanketės. Juos jie yra atėmę iš 
sovietę. Lietuvoj dabar išeina tokie pogrindžio 
laikraščiai: “Laisvoji Lietuva“, “Patrijotas“, 
“Kova“, Lietuvos Gynimas“ ir k.

—Prisikėlimo bažnyčia Kaune (Žaliakalny) 
paversta į sovietinę biblioteką. Vienuolės iš 
Pažaislio vienuolyno išvarytos, o ję vietj ap
gyvendinti rusai.

3

;—AP praneša, kad sovietai sustiprino gy- 
ventoję vežimą iš pasienio sričię. Vežami dau
gumoj ne rusę kilmės žmonės ypač iš Pabal-
tijo ir Kaukazo sričię. Anot AP iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos yra išvežta daugiau 200.000 
gyventoj ę.

—AP, remdamasis Vatikano šaltiniais, pra
neša, kad paskutinis Lietuvoj likęs vyskupas 
K. Paltarokas pasitraukė į pogrindį, kad galėtu 
toliau tęsti savo ganytojinį darbą. Taip pat 
pagal Vatikano šaltinius apie 1.000 lietuvię 
kunigę yra išvežta ir jie beveik visi jau mirę.

—INS praneša, kad Šv. Sostas apkaltino 
(7.4) Sovietę Rusija, jog ji bando sutriuškinti 
Katalikę Bažnyčia Lietuvoj. Vatikanas tvirtina, 
kad iš Lietuvos išvežta 1.000.000 katalikę, o 
ję vieton atgabenta antireliginię rusę. Taip pat 
Lietuvoj yra uždaryti visi vienuolynai ir ję 
turtai konfiskuoti; vienuoliams uždrausta ne
šioti savo uniforma. Kunigams uždėti mokes
čiai, kurie siekia per metus 20.000 rublię

—Kaip pranešama, Lietuvoj bolševikai iki 
šiol yra įvykdę septynius masinius trėmimus: 
1) 1941 m. birželio 14-22 d.d., 2) 1945 m. 
rugsėjo mėn., 3) 1946 m. vasario 16 d., 4) 
1947 m. gruodžio 19 d., 5) 1948 m. gegužės 
22 d., 6) 1949 m. kovo 24-27 d.d. ir 7) 
1949 m. birželio mėn. Pati stambiausia MGB 
“operacija" buvo 1949 m. gegužės 22 d., 
kuomet iš Lietuvos buvo ištremta apie 100.000 
lietuvię.
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Kovoj uz
Lietuva

PERSITVARKĖ VLIK IR VT
Ryšium su emigracija, žmoniy bei lėšy tau

pymu, o taip pat ir politinio tikslingumo ir 
konsolidacijos sumetimais Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto bei Vykdomosios 
Tarybos organazaciniai vidaus persitvarkymai 
visy VLIKą sudarančiu grupiy susitarimu sėk
mingai baigti.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas bei Vykdomoji Taryba ir toliau lieka Euro
poje.
Vykdomoji Taryba sudaryta iš 5 nariy, kurie 
vadovauja penkiom pagrindinėm darbo sri
tim: užsienio reikalams, informacijai, tautinio 
potencialo išlaikymui, finansams ir krašto at- 
statymuo reikalams.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkas kartu eina ir Vykdomosios Tarybos 
pirminiko pareigas. Juo išrinktas ligšiolinis 
VLIKo pirmininkas M. Krupavičius.

SPAUDA JAU IŠDRĮSO KALBĖTI APIE 
LIETUVOS PADĖTĮ

Paskutiniais mėnesiais akcija Lietuvos rei
kalu suintensyvėjo. Ir už Lietuvę ir prieš. 
Svarbiausias lietuviškos akcijos žygis buvo 
VLIKo ir VT pirmininky kelionė po JV. Jos vai
siai visai patenkinami. - Vyriausybinėse sfero
se patikrintas JV nusistatymas Baltijos vals- 
tybiy atžvilgiu. Jis toks, kad visa mūšy kova 
dėl valstybės atstatymo gauna daugiau pras
mės ir vilties. - Amerikietinėje opinijoj pasėta 
daugiau informacijos ir laimėta neabejotinos 
simpatijos. - Lietuviy visuomenėje tenai pa
keltas ir sugyvintas tautinio išsilaikymo klau
simas. Toje visuomenėje, kuri tiek gausiai šel
pia tremtinius ir jautriai remia Lietuvos bylą, 
tautinio išlikimo reikalas jau daugeliui buvo 
nestojęs būti problema. Daugelis buvo susitai
kę su tautiniu išmirimu artimesnėje ar tolimes
nėje ateityje. Suamerikonėti ir virsti tik ameri
konu ar suderinti savyje amerikonišką ir lie
tuvišką patriotizmą po pirmininky kelionės 
vėl virto problema, svarstoma, diskutuojama.- 
Šiai problemai spręsti daug reikšmės turės 
santykiai tarp senyjy išeiviy ir naujyjy imigran-

Officers of Lithuanian American Council, Los Angeles Chapter: (left to right) P. Ži
linskas, pres., P. Barkauskas, treas., N. Mockus, vice-pres., A. F. Skirius, sec'y.

ty. Pirmininky buvo mestos idėjos abiem eiti 
ne separatiniu keliu, bet ieškoti ir surasti bū
dus nuoširdžiai susijungti ir sudaryti vieną 
bendrą lietuvišką srovę. ,

Nors Lietuvos klausimas nebuvo numatytas 
tarptautinėse institucijose, bet buvo panaudoti 
momentai Lietuvos bylai priminti.

Iš kitos pusės Lietuvos problemai sulikvi- 
duoti sovietai padarė ir tebedaro naujy pas- 
tangy. Sulikviduoti jau nebe diplomatinėm 
(kurios nedavė vaisiy), bet genocidinėm prie
monėm. Tikros yra žinios apie masines depor
tacijas, kuriy paskutinė banga nusiaubė tris 
Baltijos kraštus š. m. kovo pabaigoje. Pasiruo
šimai naujai bangai stovi vėl prieš akis.

Ryšium su tuo gausiau prašneko spauda - 
švedy, šveicary, italy, amerikiečiy, vokiečiy. 
Prancūzy spauda tebesilaiko tradicijos - vie
šai tylėti. Tik uždaruose rateliuose, tik intelek- 
tualy biuleteniuose atvirai informuojama apie 
padėtį Baltijos kraštuose. Tačiau spauda tik 

konstatuoja baisius deportacijy faktus, su ne
slepiamu pasitenkinimu mini vykstančią pa
vergtuose kraštuose rezistenciją, lyriškai nusi
teikia kalbėdama, kad trys tautos bus išnaikin
tos. Bet dar beveik niekas neiškelia reikalavi
mo baigti su tuo naikinimu, imtis tarptautiniy 
sankcijy prieš JT nuostaty laužytojus. Pažan
ga dar tik ta, kad spauda jau išdrįso kalbėti 
apie padėti. Pažanga taip pat, kad vyriausybės 
išdrįsta jau tarptautiniame forume faktus pa
vadinti savais vardais (McNeil), pademons
truoti, kad jos pripažįsta nepriklausomy Bal
tijos valstybiy reprezentantus (Baltijos minis- 
teriy kelionė į angly zoną, Feldmanio pripa
žinimas Vašingtone, Lietuvos atstovo Paryžiu
je Status). Tai jau pažanga. Bet dar neatėjo 
momentas aktyvios kovos dėl tauty išlaivi- 
nimo. Joje tuo tarpu aktyviai kovoja vieni 
pavergtieji, savo jėgas telkdami į bendrą fron
tą (E.).
JAV DEMONSTRACIJA, KAD JOS TEBESIDO
MI NEPRIKLAUSOMOM BALTIJOS VALSTYBĖM

(Left to right, last row) Mrs. Frances Varnek, Mr. Joe Varnek, Mr. John Novak, 
of Omaha, Nebraska, Mr. Paul Grazis; (front row) Mrs. Jean (Grazis) Sliakis, Johnny 
Compton, California; (center) Mrs. Nadavonski, Mrs. Paul Grazis, Mrs. Mike Grazis

Novak, Charles Varnek.

JAV, mirus Nepriklausomos Latvijos pasiun
tiniui Vašingtone Bilmaniui, sutiko jo vieton 
priimti kitą asmenį, kurį paskyrė Nepriklau
somos Latvijos ministeris Londone, kaip turįs 
tam specialius įgaliojimus iš buvusios Latvi
jos vyriausybės. Dean Acheson priimdamas 
jį birželio 28 d. taip pareiškė:

"Iš tamstos ranky gavau p. Karlio Zarinio, 
Latvijos ministerio Londone ir paskutinės Lat
vijos vyriausybės suteikty nepaprasty teisiy 
įgaliotinio, 1949 m. balandžio 29 d. laišką, 
pagal kurį tamsta esi man pristatomas kaipo 
Latvijos Charge d'Affaires Jungtinėse Vals
tybėse, pasekant velionį Latvijos ministerį, 
dr. Alfredą Bilmanį, kurio mirtis ne laiku bai
gė ilgą pasižymėjusios savo kraštui tarnybos 
periodą Vašingtone. Dr. Bilmanio bendradar
biavimas su šia vyriausybe visuomet buvo 
pilnas ir nuoširdus.

Priimant tamstą kaipo Latvijos misijos Va
šingtone šefą charge d'affaires pareigose, 
mano vyriausybei teikiama proga pademons
truoti savo tebesitęsianti susidomėjimą Latvi
jos tautos gerove. Todėl man ypatingai yra 
malonu sveikinti tamstą Vašingtone, ir esu tik
ras, kad mes sudarysime ir palaikysime su 
tamsta tokį pat artimą bendradarbiavimą ir 
abipusį susipratimą, kaip kad mes turėjome 
su tamstos pirmtakūnu.

Linkiu tamstai laimės ir pasisekimo savo 
naujoj misijoj ir patikinu tamstą, kad mano 
bendradarbiai Departamente ir aš pats vi
suomet būsime pasiruošę padėti, kuo tik ga
lėsime."
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Amerikoje
— Rugsėjo 2d. DRAUGAS išleido jubiliejinį 

numerį paminėti laikraščio gyvavimo 40 mė
ty sukaktį. Ši sukaktis jam iš tikryjy suėjo lie
pos 12 d., nes tą dieną 1909 m. išėjo jo pir
masis numeris. Tuo metu jis buvo savaitraštis 
ir ėjo Wilkes Barrez Pa.z kol 1912 m. persi
kėlė į Chicagą. Nuo 1916 m. DRAUGAS eina 
kaip dienraštis. Chicagoj jis iš karto buvo pri
siglaudęs Šv. Kazimiero vienuolyne, o nuo 
1920 m. jis persikėlė į dabartinį Tėvy Marijo- 
ny vienuolyno namą ir jo leidime paėmė ke
turi kunigai marijonai: F. Kudirka, V. Kulikaus
kas, J. Kazakas ir Pr. Bučys. Pirmasis jo redak
torius buvo kun. A. Kaupas, b dabar jo vyr. 
red. yra L Šimutis. DRAUGAS yra vienintelis 
lietuviškos - katalikiškos minties dienraštis 
Amerikoj ir visame pasauly.

— Indijanos Universitetas,JAV, paskyrė dr. 
J. Balį apvažiuoti Amerikos lietuvius ir surink
ti lietuviy senovines dainas, kurios dar yra už- 
silikusios ateiviy tarpe. Dainoms užrašyti jam 
yra nupirktas specialus aparatas. Surinkta lie- 
tuviy liaudies meną jis įteiks Indijanos Uni
versitetui.

— Chicagoje įkurtas Lietuviy. Teatras. Tuo 
tarpu į jį įeina A. Brinką, P. Macys, S. Kielai- 
tė, E. Petrokaitė, Z. Venclauskaitė, A Apei- 
kienė, J. Balutavičius, K. Oželis, J. Brazys, V. 
Vijeikis, K. Balčiūnas, J. Voldemaras, J. Gul- 
nienė, S. Aleksiunaitė ir K. Vesiota. Teatro 
vadovas yra S. Pilka. Teatras savo veiklą jau 
pradėjo.

■V

Los Angeles, Calif.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KRONIKA
— Liepos 3 d. pradėtas Naujos Bažnyčios 

statybos vajus, kuris truks iki kity mėty liepos 
mėn. Žmonės gausiai aukoja.

— Ponia Jakutienė iš Glendale, Calif., lai
mėjusi plaunamąją mašiną vajaus atidarymo 
metu, ją vėl padovanojo parapijai leisti lote
rijom Labai ačiū.

— Kun. Klebonas sąryšy su vajumi lanko 
lietuvius, rinkdamas aukas naujosios bažny
čios statybai. Visi, kiek kas gali, aukoja.

— Žinomas Los Angeles architektas Jurgis 
ADAMS dirba laikinius naujosios bažnyčios 
planus. Numatoma, kad bažnyčia turės 500 
sėdimy viety, o vidus bus įrengtas tautinėj - 
religinėj lietuviškoj dvasioj

— Sąryšy su naujosios bažnyčios statyba 
mūšy bažnyčioj kas sekmadienis daromos 
dvi rinkliavos. Pirmoji - bendriesiems parapijos

Mr. and Mrs. Stanley Tiknis with relatives, Juozas and Elena Truskauskas and their 
daughters, Irena and Elena.

Mr. and Mrs. Steve Dering, Honarary Sub
scribers and KL supporters.

reikalams, o antroji - naujosios bažnyčios sta
tybos fondui.

— Šiais metais parapijos bazaras įvyks 
spalio (Oct.) 16 ir 23 dienomis, du sekmadie
nius iš eilės. Jau išsiuntinėtos loterijy knygu
tės platinti. Bus leidžiama loterijon 300 dol. 
grynais ir nauja "Kenmore" firmos plaunama 
mašina. Be to, bazaro metu bus visokiausiy 
laimėjimy; abi dienas veiks lietuviška virtuvė. 
Visi prašomi kuo nors prisidėti, kad bazaras 
gerai pavykty. Pelnas eis naujosios bažnyčios 
statybai.

— Mūsų parapijos veikėja ir darbuotoja 
P. Mitkienė išvyko atostogy į Chicagą. Lai
mingai sugrįžti.

— Parapijos komiteto vice-pirmininkas grį
žo iš Chicagos. Dar laukiama kito komiteto na
rio - B. Naginio, kuris vieši Dayton, Ohio.

*

— Rugpiūčio 21 d. mūšy bažnyčioje priėmė 
Moterystės Sakramentą Stella Šimkutė ir Leo
nas Cormier. Jungtuvės įvyko Sumos metu.

— Lapkričio 20 d. parapija rengia milžiniš
ką koncertą, kuriame dalyvaus stipriausios 
vietos meno jėgos ir choras su nauja progra
ma. Koncertas ir šokiai įvyks Massonic Hali, 
225 N. Vermont. Pelnas eis naujosios bažny
čios statybai.

— Rugpiūčio 7 d. parapija turėjo savo pik
niką, kuris praėjo su nelauktu pasisekimu. Da
lyvavo apie 400 žmoniy. Parapijos šeimininkės, 
kurioms šį kartą vadovavo Dudorienė, Žukaus
kienė ir tremtinė Pamataitytė, visus gardžiai 
ir gausiai pavaišino. Joms uoliai talkininkavo 
būrys jauny poniy ir paneliy. Ponios Miškienė 

Grigaliūninė, Dirgė’ienė ir Krūminienė prikepė 
gardžiy, lietuvi jky pyragy. Pikniko metu veikė 
smu.kiy dai\ty .cte i’a, ku.iai fantus suaukojo 
gerieji parapijos žmonės. Pubi.xos nuotaką 
palaikė p. F. Korsak ir V. Kaz suskas savo 
nuotaikingomis dainomis. Be to, buvo visokiy 
juokingy numeriy, kaip virvės traukimas, žva- 
kiy nešimas, užrištom akim puodo daužymas 
ir k. Jaunimas linksminosi prie p. Juzėno ar
monikos. Į pikniką buvo atvykęs pre!. M. Kru
šas ir daug kity sveciy. Fi nikas buvo baig
tas apie 8 vai. Visą pikniko tvarką vedė para
pijos komitetas. Los Ange es lietuviy duos- 
numo ir parapijos žmoniy pasiaukojimo dėka 
piknikas davė 330.30 dol. gryno pe no, kuris 
visas paskirtas naujosios bažnyčios statybai.

— Kun. Longinas Jankauskas, buvęs tremty 
Hanau lietuviy gimnazijos kapelionas, atvyko 
į Los Angeles. Pakeliui jis aplankė savo gimi
nes bei pažįstamus rytinėse valstjose. Kun. L.
Jankauskas tremty buvo uolus ir energingas 
veikėjas. Reikia tikėtis, kad jo buvimas Los 
Angeles lietuviy tarpe įneš dar daugiau nau
jo kraujo ir aktyvumo. Jis atvyko kviečiamas 
Los Angeles arkivyskupo ir tarpininkaujant 
kleb. kun. J. Kučinskui.

— Paskutiniu metu per New Orleans į Los 
Angeles atvyko 22 nauji lietuviai tremtiniai. 
Tokiu būdu čia jau bus atvykę apie 150 lie- 
tuviy tremtiniy. Dar yra laukiama atvykstant 
apie 100 tremtiniy.

SĖKMINGA "KALIFORNIJOS LIETUVIO"
DIENA

Kasmet liepos mėn. "Kalifornijos Lietuvis" 
rengia tradicinę gegužinę, vadinamą "KL" 
Diena. Šiais metais ši diena .įvyko liepos 17 d. 
Arroyo Seco Parke. Dalyvavo apie 250 lietu- 
viy, kuriy beveik pusė yra neseniai įsikūrę 
šiame mieste.

Įvairi programa

Programą sudarė kalbos ir meninė dali|. 
Kalbėjo KL Bičiuliy pirm. kleb. kun. J. Kučins
kas, Lietuvos Garbės konsulas J. Bielskis, V. 
Kazlauskas, svečias iš Chicagos Vyt. Beliaįus 
ir red. J. Vitėnas.

Meninę dalį pravedė Liucija Zaikienė. Tau- 
tiniy šokiy grupė, dalyvaujant svečiams šokė
jams Vyt. Beliajui ir Vincui Samoškai, pašoko 
keletą šokiy. Po to lietuviy liaudies dainos 
skambėjo iki sutemos.

Daug laimėjimų

Geryjy skaitytojy buvo sunešta arti šimto 
vertingy dovany. Todėl kas 3-4 traukimas 
buvo pilnas. Dovany traukimą tvarkė B. Star- 
kienė ir A. Dering. Bilietėliy daugiausia iš
platino L. Zaikienė, varg. Šlapelis, Stirbienė, 
Truskauskaitės ir Paltienė.

Skanūs pietūs

E. Truskauskienė pagamino tikrai lietuviš
ko skonio dešry, o B. Tuynell iškepė didelį 
kumpį. Vyriausia šeimininke buvo A. Dovydo- 
nienė, o jai padėjo B. Masaitienė, L. Ruigienė, 
O. Vilkienė ir S. Petrošienė. Pietūs visiems la
bai patiko.

Po sočių piety galėjo atsigaivinti gėrimais. 
Barą tvarkė K. Achas, P. Gražis ir P. Barkaus
kas. Buvo karšta diena, ir todėl pritrūko vi
sų gėrimŲ.

Pikniką pravedė ir visai jo programai va
dovavo A. Skirius, KL leid.-red.

Šeimininkėms, baro vedėjams, loterijos tvar
kytojams bei programos pildytojams tariame 
nuoširdy ačiū. Taip pat esame dėkingi ir vi
siems nuolatiniams rėmėjams, ypač Statkienei, 
kuri paruošė 15 dovany, Šleinienei (10 do
vany), Gražienei, Domincienei ir k.

Ačiū ir visiems skaitytojams, kurie taip nuo
širdžiai remia laikraštį
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Cooks at American - Lithuanian Picnic:(left to right) Mrs. Žemgules, Mrs. Kurnėta, 
Mrs. O. Račkus and Mrs. A. Davidonis.

ALT PIKNIKAS

Rugpiūčio 28 d. Arroyo Seco Parke įvyko 
pasisekęs ALT piknikas, kurio pelnas skiria
mas Lietuvos laisvinimo reikalams.

Pikniko ūkvedžiais buvo P. Žilinskas ir 
N. Mockus. Barą tvarkė Lietuvos Vyčių kuo
pos nariai - J. Peters, P. Barkauskas, Marback 
Frank ir Phillip Gilbert. Loteriją vedė social
demokratų nariai - Draugeliai, M. Steponavi
čienė ir J. Uždavinys. Skanias dešras paruošė 
Žilinsko šeima, o vyriausia šeimininke buvo 
A. Dovydonienė su padėjėjomis - Kumetiene, 
Račkiene ir Žemguliene. Prie kasos buvo A. 
Batkus. Piknikas praėjo puikioje nuotaikoje.

EKSKURSIJA į YOSEMETE PARK

Rugsėjo 3-5 dienomis Lietuvos Vyčiai padarė 
ekskursiją į gražųjį Yosemete Parką netoli San 
Francisco. Parkas žymus savo didžiuliais kal
nais ir aukščiausiais pasauly vandenkričiais. 
Ekskursijoj dalyvavo apie 30 asmeny.

skyriaus valdyba ir perduoti jiems tremtinių 
pageidavimus ir norą įsijungti į BALFo darbą. 
Buvo pageidaujamas ir BALFo skyriaus susi
rinkimas, kuriame galima būtų plačiau apsvars
tyti BALFo ir tremtiniy reikalus. Susirinkime 
dalyvavusiam Los Angeles lietuviy parapijos 
klebonui kun. J. Kučinskui buvo padėkota už 
jo didelį rūpestį ir pagalbą tremtiniams. Susi
rinkimas nutarė per “Kalifornijos Lietuvį“ pa
dėkoti visai Los Angeles lietuviy kolonijai už 
didelę moralinę ir materialinę paramą atvyku- 
siems ir atvykstantiems tremtiniams. Susirinki
mas buvo gausus, sklandus ir naudingas.

S. R.

Omaha, Nebr.
— Virgean Handrik, kuri prieš keletą mė

ty baigė mūšy mokyklą, įstojo į Mercy Seseliy 
vienuolyną. Jos du broliai mokosi pas pran

ciškonus. Tai graži šeima, ir gerai išauklėti 
vaikai.

— Dabar jau turime daugiau tremtiniy. Ne
seniai atvykęs mokyt. R. Kosmonas dirba Šv. 
Juozapo ligoninėj. Jo žmona gavo darbo 
Doug.as apskrities ligoninėj. Benediktas Ce- 
jauskas dirba Wilson skerdykloje prie mėsos 
rūkymo. Sako, kad kumpiai taip skaniai kve
pia kaip ir Lietuvoje. Mokyt. Pabilionis dirba 
prie dažymo Šv. Juozapo ligoninėj. Panelė 
Li.eikiutė ir Ponia Dapšienė dirba skalbykloje. 
Ponas Petrauskas gavo darbo Vana dirbtuvėj. 
Vakarais tremtiniai susirenka parapijos salėje 
ir dainuoja, o sekmadieniais gražiai gieda per 
pirmas Šv. Mišias. Vietinis

Kitur
— Venecuelos lietuviai pradėjo leisti laikraš
tį "Tėvy Kelias". Jį redaguoja lietuviai salezie
čiai, kurie jau prieš keletą mėty yra Venecue- 
loj įsikūrę. Laikraštis dar silpnokas ir neperio
dinis.

— Melbourne, Australijoj, veikia dvi lietuviy 
krepšinio komandos, kurios rodo didelį prana
šumą prieš vietos australy krepšinio komandas. 
Taip pat Melbourne yra įsikūrusi čiurlioniečiy 
ansamblio dalis, kurie nori sustiprinti Melbour
ne jau veikiantį lietuviy vyry chorą ir tauti- 
niy šokiy grupę. Kai atvyks daugiau čiur
lioniečiy, kuriy jau laukiama, tikima, kad jie 
galės plačiau pasirodyti.

Vokietijoj, Detmolde, atidaryta lietuviška 
prekybos įmonė "Balt-Export Jasinskas ir co.
— Kanados savaitraštis "The Ensign", kuris 
dažnai duoda žirny iš lietuviy gyvenimo, įdė
jo atsišaukimą lietuviy kalba, kuriame žada 
įvesti lietuviy skyriy, jei susirasty dideesnis 
skaičius jo prenumeratoriy iš lietuviy tarpo. 
Savaitraštį redaguoja žymus žurnalistas Robert 
Wendelin Keyserlingk, kurio protėviai yra ki
lę iš Lietuvos.

— Londone liepos 2 d. įvyko Anglijoj gyve- 
nančiy lietuviy žurnalisty suvažiavimas, kuria
me nutarta įsteigti D. Britanijos Lietuviy Žur
nalistę Sąjungos skyriy. Į skyriaus valdybą 
išrinkta K. Obolėnas - pirm., F. Neveravičius
— sekr. ir S. Kuzminskas - ižd. Į suvažiavimą 
taip pat atsilankė Lietuvos įgaliotas ministeris 
D. Britanijoj K. B. Balutis ir susirinkusius žur
nalistus nuoširdžiai pasveikino.

HALLOWEEN ŠOKIAI

Amerikos jaunimo tradicinėje juoky dienoje 
"Halloween" Lietuvos Vyčiai rengia šokius, 
kurie įvyks spalio (Oct.) 30 d. 6 vai. vak.

FORUM STARLITE salėje, 4050 W. Pico Blvd., 
Los Angeles. Gros Petersono orkestras. įėjimas 
- $1.00.

Įdomus Lietuvos Vyčių susirinkimas
Paskutinis mėnesinis susirinkimas ivyko 

pirm. adv. J. Peters namuose Altadenoje. Be 
einamyjy reikalų buvo išklausyta įdomi svečio 
iš Pittsbugho - Vinco Kolyčiaus kalba. Po su
sirinkimo visi dalyviai buvo pavaišinti kava 
ir sviestainiais.

TREMTINIŲ SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 21 d. parapijos salėje įvyko Los 
Angeles mieste ir jos apylinkėse gyvenančių 
lietuvių tremtinių susirinkimas. Iniciatorių var
du susirinkimą atidarė ir ką tik atvykusius iš 
Europos tremtinius pasveikino p. Pažiūra. Su
sirinkimui pirmininkavo p. St. Raštikis, sekre
toriavo p. Pažiūra. Buvo nutarta nesteigti trem
tinių sąjungos skyriaus ar kokios kitos tremti
niy organizacijos, bet tremtiniams stoti į jau 
veikiančias Amerikos lietuvių organizacijas. 
Ypatingai buvo pabrėžtas reikalas stiprinti čia 
jau veikiantį BALFo skyriy, stoti į jį nariais ir 
per |į remti Europoj dar .ikusius ir į Los Ange
les jau atvykusius bei atvyksiančius tremtinius. 
Buvo pageidaujama sustiprinti ir kultūrinę 
veiklą Los Angeles lietuvių kolonijoj. Išrinkta 
laikina komisija (p.p. Raštikis, Truškauskas ir 
Ąžuolaitis), kuriai pavesta pasikalbėti su BALFo

Benevides, Mrs. H. Bogin, Mrs. Victoria Bogin, Herman Bogin and son Ronnie (in front) 
Mrs. Victoria Bogin and family: (left to right) Peter Bogin (Contributor to "KL *), Mrs.
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Ka veikla
—MARY SEREIKIENĖ, aktinga lietuviu orga- 

nizacijy narė, džiaugiasi sulaukusi savo brolio 
JONO MEJERIO su žmona ir 2 vaikučiais. Meje- 
ris Lietuvoje, Batakiy valse:, ūkininkavo, bet 
antrą kartą bolševikams užimant Lietuvą jis pa
sitraukė į Vokietiją. Jie, nors yra evangelikai, 
atvyko NCWC pagalba. Naujakuriams linkime 
sėkmingai įsikurti.

—PHILIP A. GILBERT, brolis Frank Gilbert, 
tarnavęs JAV kariuomenėje leitenantu, liepos 
13 d. išėjo iš kariuomenės ir dabar apsigyveno 
Kalifornijoj. Šį rudenį jis tęs toliau savo studi
jas U.S.C.

—KONSTANCIJA GENITIS su dukra ALDO
NA,Chicago, III., šią vasarą atostogavo Kali
fornijoj. Čia buvo sustoję pas savo giminaitę 
FLORENCE KORSAK, žymią Los Angeles so
listę. Aldona ir Florence 1931 m. įsteigė LUC, 
kuris ir dabar Chicagoj sėkmingai tebeveikia.

—RŪTA KILMONIS liepos mėn. sėkmingai 
suvaidino Corliss Archer rolę veikale "Kiss 
and Tell', kuris buvo statomas Pasadinoj, Calif. 
Prieš keletą metę šią rolę vaidino Shirley 
Temple.

—MR. ir MRS. F. KARALIŪNAS, KL skaity
tojai Toronte, Kanadoje, atvyko į Los Angeles 
ir planuoja čia apsigyventi. Apsistojo pas 
Batkus, Glendale, Calif. Sveikiname ir linkime 
sėkmingai įsikurti.

—STASYS POCIUS, Chicago, III., vieši pas 
savo dukrą Helen Leho, Los Angeles, Calif.

—Kun. PETRAUSKAS su mamyte Viktorija iš 
Cicero, III., rugpiūčio mėnesį praleido Califor- 
nijoj.

—STANLEY STASIULIS su žmona ir dukte- 
1 rimis Joana ir Helena atvažiavo iš East Hart
ford, Conn. Stasys, kaip geras mašinistas, greit 
gavo darbą ir susirado puiky butą 2314 West 
Blvd., LA. 16. Artimieji draugai jam iškėlė 
šaunią įkurtuviy puotą ir įteikė gražią dovaną.

—AGNES BUYTKUS, Onos Buytkienės duktė, 
gegužės 2 d. ištekėjo už Mark Smith. Svei
kiname ir linkime laimės. Buytkus šeima yra 
KL skaitytojai nuo jo pasirodymo pradžios.

—VINCAS SAMOŠKA, "Ateities" šokėję 
grupės Chicagoje reikaly vedėjas, aplankė 
savo pusbrolį M. PATROVSKE; Montery Park, 
Calif. Vincas taip pat dalyvavo KL piknike 
ir pašoko lietuviy tautinię šokię. V. Samoš- 
kai yra lengva ir greit pasiekti Kaliforniją, 
nes jis dirba aerodrome.

—VYTAUTAS BELIAJUS, "Vilties" redakto
rius ir leidėjas, tautinę šokiy spcialistas, dabar 
moko tautinius šokius Stanford© universitete 
ir S. F. apylinkės kolegijose. Vytautas taip pat 
instruktavo L. Zaikienės tautiniy šokiy grupę.

—MISS HELEN BARTO, turėjo nepaprasty 
svečiy - tai vienuoles dominikones ROSALINĄ 
ir DOMI NICĄ iš Grand Rapids, Mich. Jos per 
poros mėnesiy atostogas lankė istorines Kali
fornijos vietas. Sesuo Rosalina yra Helen Bar
to teta. Taip pat ji aplankė savo giminaitę Mrs. 
Davis, kuri gyvena San Francisco, Calif.

—Mr. & Mrs. F. BRAZER savo atostogas pra
leido prie Lake Tahoe ir gražiame Yosemite 
parke. Brazer yra nauji KL skaitytojai.

—ALGIS REGIS, KL administratorius, vasaros 
mėnesius praleido Chicagoje. Tai jau antra 
vasara, kai jis ten buvo nuvykęs palyginti kli
mato ir gyvenimo sąlygas. Sako, kad Kalifor
nijos nemainyty nė į vieną kitą Amerikos sri
tį.

—PETRAS KUPRAITIS neseniai grįžo su 
nauju automobiliu iš Bostono, Mass., kur jis 
praleido savo atostogas. Jaučiasi kiek apsivy
lęs, nes visos draugės jau ištekėjusios.

—MISS MARY BRAZAUSKAS, žymi Lietuvos 
Vyčiy veikėja Chicagoj, šią vasarą atostogavo 
Kalifornijoj ir aplankė savo tetą Mrs. Ratkus. 
M. Brazauskas jau antrą kartą aplanko Kalifor
niją, ir čia jai patinka klimatas.

—ALBERTAS SAUCIUNAS, dabar gyvenąs 
Los Angeles, dalyvavo KL piknike ir užsakė 
KL Mrs. J. S. Sauciunas, Philadelphia, Pa.

—MR. & MRS. VERSI N, nuolatiniai KL skai
tytojai, išvyko gyventi į Chicagą, III. Jie abu
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Skaitytojai
priklausė prie vietinės Lietuvos Vyčiy kuopos.

—ANNA ir WM. DANKS su šeima viešėjo 
pas Jocius. Mrs. Danks yra p. Jocienės sesuo. 
Jie gyvena Chicagoje.

—WM. KOLYČIUS, žinomas Lietuvos Vyčiy 
veikėjas Pittsgurgh, Pa., atostogavo Arizonoj 
ir Kalifornijoj. Čia jis suėjo į kontaktą su vie
tos lietuviy jaunimu. Vera J. Kolyčienė, Vinco 
motina, yra žinoma veikėja ir nuolatinė KL 
rėmėja.

—ALICE GEDEIKIENĖ, pardavusi savo na
mus, išvyko į Chicagą, kur duktė Alice lankys 
lietuvišką akademiją. Čia ji baigė St. Paul's 
Junior High School labai gerais pažymiais. 
P. Gedeikienė rašo, kad gyvenimas Kalifornijoj 
jai labiau patinka.

—JULIA KRUŠA (buv. šaulytė), Kenosha, 
Wise., turėjo sunkią operaciją. Linkime greit 
pasveikti.

—PETRAS, PETRĖ ir RAMUTĖ KUMETOS, 
neseniai atvykę iš Vokietijos, gyvena pas dė
dę Juozą Kurnėtą, Los Angeles, Calif. P. Ku-

KA KASO KITI
TREMTINIAI IR MES 

"DARBININKAS", Nr. 55, naujai atvykusiy ir 
senesniyjy Amerikos lietuviy klausimu rašo: 

Mes dėkojame Apvaizdai, kad daug 
tremtiniy Amerikon atvyksta. Tikimės, 
kad jie įneš daug lietuviško patriotiz
mo į smarkiai nutautusią mūšy išeiviją; 
kad jy vaikai, besantykiaudami su čia 
gimusiu jaunimu, padarys daug lietu
viškos įtekmės į nebemokančius jau 
lietuviškai jaunuolius ir jaunuoles; at
gaivins ir sulietuvins mūšy spaudą.......
Tie mūšy lūkesčiai jau pildosi. Visur 
juntama tremtiniy įtaka, ypač spaudoje. 
Mūsų laikraščiai jau įdomesni, gyvesni... 
Bažnyčiose taip pat tremtiniy įtaka pa
sireiškia. Jie nori lietuviškai giedoti... 
Pobūviuose, prakalbose, seimuose daly
vaujantieji tremtiniai įneša ne tik lietu
viškos dvasios, bet ir inteligentiškos at
mosferos bei ramios, drausmingos nuo
taikos ir protinio polėkio...

Toliau straipsnio autoruis klausia senesniy
jy Amerikos lietuviy:

Tačiau ar mes įeiname į jy padėtį?... Ar 
pagalvojam, kaip jiems pavyko ir ar 
iš viso pavyko įsikurti ir sau duoną 
užsidirbti... Ar mes stengiamės suprasti 
tremtiniy sielos stovį - tą nenugalimą 
tėvynės ilgesį ir nerimastavimą dėl li- 
kusiy Lietuvoj artimyjy ir draugę? Tą 
ję sielvartą mums privalu suprasti, pa
gerbti ir nuolaidžiai žiūrėti į kai kuriuos 
ję elgesio netikslumus.
ATLAIKYKIM MŪSŲ JAUNIMĄ

"KELEIVIS", Nr. 27-28, tokios antraštės str. 
svarsto Amerikos jaunimo nutautėjimą ir rašo: 

Su musę jaunimu nėra gerai; ypač pa
blogėjo po dabartinio karo. Karą iš
gyvenę jaunuoliai nori pasivyti kare 
prarastus metus. Nori kurti savas šei
mas ir savąjį gyvenimą amerikoniška
me stiliuje...Tuokdamiesi dažnai veda 
svetimtautes-amerikones ir ję šeimos 
židinį pripildo Amerikos dvasia... To
kio židinio atmosferoj nebėra vietos 
tam, kuo gyveno jy tėvai...

Toliau str. autorius klausia:
Gal jūs, lietuviai amerikonai, tikrai ap- 
sipratot su jūsy jaunimo amerikonėji- 
mu? O iš tikryjy tai yra mums labai 
liūdnas dalykas, mums visiems. Liūd
nas dėlto, kad jaunimas, nutraukdamas 
ryšį su visu tuo, kas yra lietuviška nu
garą atgręžia ir į pačią Lietuvą, ją pa
niekindamas. Ar Lietuva ir jos žmones 
yra to paniekinimo verti? Ar mes esam 
kitę tautę tarpe atsilikę?...

įrodynėdamas, kad jaunimą reikia būtinai 
išlaikyti lietuvišką, str. autorius apeliuoja į 

metienė dirba vienoje skalbykloje.
— Varg. ANICETAS ŠLAPELIS grįžo iš Roch

ester, N.Y. ir parvežė ke.etą naujy KL prenu- 
meraty. Nuoširdžiai ačiū uz pastangas.

—ELZBIETA JAMES su dukra GRACE nese
niai atvyko iš Chicago ir Los Angeles netoli 
iietuviy bažnyčios nusipirko namus. Sveikinam.

—Dr. JUOZAS VIDŽIŪNAS, Los Angeles, 
Calif., prieš kurį laiką atvykęs iš Vokietijos, 
yra priimtas į Santa Monica ligoninę atlikti 
praktiką (internship), po kurios jis galės gauti 
gydytojo teises.

—FRED E. TRUMAN, KL bendradarbis, ku
ris keliauja apie pasaulį, rašo, kad jis jau iš
vyko iš Hilo į Palmyrą ir Gilberts salas. Esą 
kelionė su jachta apie pasaulį truks 3-5 metus.

—VINCAS IR JUZEFĄ TOTILAI IR AGNES 
BUTKUS, Chicago, III., atostogavo Californijoj. 
A. Butkus aplankė savo dukterį Agnę, dabar 
Mrs. Wayne W. Beilew, La Crascenta, Calif.

—DOMINIKAS BA I BAK, Hun son, Mich., 
svečiavosi pas seserį Emiliją Mitkienę, Los 
Angeles, Calif.

—JUOZAS IR ONA'ŠAULIAI su sūnumi 
Juozu ir marčia Frances atostogavo Los Ange
les, Calif. Šauliai yra nuolatiniai KL skaity
tojai Kenoshoj, Wise.

į senosios kartos Amerikoj nuveiktus darbus: 
Emigracijoj būdami jūs kūrėt lietuviš
kas organizacijas, laikraščius, leidot lie
tuviškas knygas, steigėt klubus, parapi
jas, organizavote chorus ir vaidinimus, 
skirstytėtės srovėmis. Kai Lietuvai buvo 
bloga, skubėjote jai pagalbon. Kam 
tas buvo viskas daryta, jei po 20 ar 30 
mėty, kai išmirs senoji karta, tai viskas 
turės pairti ir išnykti, nes jaunajai jūsy 
kartai tas viskas nebebus reikalinga?

DEL TYSLIAVOS IŠSIŠOKIMŲ 
Liepos 22 d. "Vienybės" "Dabar" skiltyje 

J. Tysliava pareiškia pasipiktinimą del Ameri
kos Lietuviy Tautinės Sąjungos seimo aprašy
mo, kur buvo pasakyta,kad atvirai pasivadin
ti tautininkais dar nedrįstama, ir del šio ap
rašymo apkaltina naująjį redaktoriy. J. Tys
liava nepasako, kodėl ATC, ALM ir LVS pa
keista į ALTS; gal ir dėlto, kad atsipalaiduo- 
ty nuo to "garbingo tautininko" vardo,, bet 
apipila naująjį redaktoriy insinuacijomis, būk 
jis esąs krikščionis demokratas, net jo tėvai 
1926 m. vertę liaudininky valdžią ir, žinoma, 
beveik pristato prie "lašiniy paltės skutimo." 
Tenka del J. Tysliavos išsišokimo pasakyti, 
kad KL redaktoriaus tėvas yra 80 mėty am
žiaus ir niekad nėra priklausęs jokiai partijai, 
o jis pats negalėjo priklausyti DK partijai, 
nes visas partijas tautininkai Hitlerio ir Sta
lino pavyzdžiu buvo uždarę.

Gal teisingai "Sandara", reagavusi į šį ne- 
švary šmeižimą, parašė, kad Ūkininkę Sąjungos 
nariai skuto antspaudas nuo lašiniy skūros, 
bet tautininkai skuto Lietuvos ūkininky skū- 
ras.

Jei norėtume, J. Tysliavai galėtume pristatyt 
šimtus karjeristę ir išnaudotojy Tautininky 
partijoj; reikia tik prisiminti Sruogos pašto 
ženkly aferą, Lapėno bylą ir k. Bet ne tai 
mums svarbu, - negražu, kad J. Tysliava, gin
damas savo numylėtą partiją, ima šmeižti 
kitus,

Asmeniškai esu priešingas bet kokiy politi- 
niy lietuviy partijų steigimui Amerikoje. Per 
13 mėty kalbėję Lietuvoje apie vienybės idė
ją, tautininkai pirmieji Amerikoje pradėjo par- 
tijy steigimą. Bet nieko iki šiol nenuveikė 
Liet. Tautininky Centras, nemanau, kad kal
nus nuvers ir ALTS.

Mano nuomone Lietuvoje turėti politines 
partijas buvo ne tik normalu, bet ir naudin
ga, tačiau jas organizuoti Amerikoje, Kana
doje ar Australijoj nepageidautina, nes tai 
nepadės Lietuvos atstatymo reikalams, bet 
pakenks.

Todėl KL per pastaruosius ketverius metus 
nesusijo su jokia politine partija ir toliau ne
mano to daryti.

A. SKIRIUS
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COMUNISM vs RELIGION
In handing down the edict of situation, which has now become 

mass excommunication the Cath- international.
oiic Church has been the first to 
take an active step against Com
munist persecution. The excom
munication - the strongest weapon 
at the command of the Church 
- applies to ail persons of the Cath
olic faith who have Communist 
affiliations: it in effect banishes 
all Communists from Church 
membership. Such action would 
not have been less expedient had 
it been put forward as early as 
1940, when the Communists over
ran and annexed the Baltic Repub
lics, sentencing great numbers of 
the clergy as well as the laity to 
imprisonment and deportation. The 
fact that the excommunication of 
Communists comes now, ten years 
later, proves the exigency of the

Church in Vilnius, Lithuania

Communist reaction to the 
Church’s move in Italy, France, 
and Czechoslovakia has been in 
the characteristic vein; that is, the 
Church by enforcing its judgement 
is therefore ’’allied with Western 
capitalists.”

The power of excommunication 
is only spiritual, that is true, but it 
may stimulate a MATERIAL front 
against Communist aggression - 
a thing which the UN and the 
Great Democracies have not been 
able to do. Yet unless the law- 
enforcement agencies of the world 
combine with the Church to activ
ely combat Communism, there may 
result a total destruction of religion 
and subjugation of the free world.

Soviet Interrogation
(The personal account of a Lith

uanian woman who was arrested by 
Soviet agents on two occasions, once 
in 1945 and again in 1946, for 
alleged counter-revolutionary activ
ity. Her experience typifies the law
lessness and brutality of the Soviet 
regime in Lithuania. For reasons of 
security her true identity must re
main unknown.

—Milton Stark, trans.)

October 23, 1945. I was arrested 
in my small room in Kaunas and 
conducted in close secrecy by a 
squad of agents to the Kaunas dis
trict NKVD (Secret Police) head
quarters on Duonelaitis Street, 
where I was left to wait in the cor
ridor, under guard, in an attitude 
of strict attention. After some time 
the interrogations began. My turn 
came. I tried to be calm even though 
I knew what my fate was to be. 
I was immediately surrounded by 
four men: the lieutenant in charge, 
two sergeants, and another fierce- 
looking officer. Voicing reproach
es, they began to ask me various 
questions about the partisans and 
the Underground. I told them I 
knew nothing about any “bandits” 
(the partisans are so called by 
them). They cursed. Two soldiers 
and a captain entered the room. I 
repeated I knew nothing. They 
threatened me again, now all six 
men questioned me. The lieutenant 
jumped up to me and struck me with 
his fist. The force of the blow 

. drove my head against the wall. The 
buttons popped off my clothes. I 
was ordered to move away from the 
wall, but I could not move fast 
enough. The lieutenant seized me by 
the breast and flung me against the 
wall. After this they questioned me 
anew. My answers were the same, 
I had no information, I said. The 
captain pulled out a revolver from 
the desk and demanded that I tell 
the truth. He pointed the muzzle 
of the revolver toward me and be
gan counting: one, two, three . . . 
But I remained calm and tight- 
lipped. The captain cursed, and he 
and his men drew aside.

Now a new scene took place. They 
began to insult'me as a woman. I 
was called a prostitute, a slut, and 
other foul names. It was hard for 
me to bear, out 1 turned my head to 
:he wall and tried not to listen. W hen 
they grew tired of questioning me I 
was given a “rest” in a dark hall 
without windows, near a toilet litter
ed with filth. With me in that 
stench-filled closet were some twen
ty other persons, all there to be in
vestigated. I could see the fear and 
anxiety in their pale faces. Some 
of the men looked at me sympa
thetically.
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Night came The men lay down on 
the dirty floor, placing what effects 
they had with them under their 
heads. I took a seat on the only 
bench in the closet. At about mid
night I was ordered out again for 
questioning. The three chief inquisi
tors appeared once more. I was ask
ed more questions. I said again that 
I knew nothing. The fierce-looking 
officer struck me, then he caught 
my shawl and began choking me.

Over and over again I repeated 
I knew nothing. My answers were 
met with savage curses. I was let 
go and the men decided to follow 
a different plan of attack. They 
made me understand that they 
would require me to submit to lewd 
advances on my person. In the most 
obscene terms they told of who 
would ravish me first.

When they had reached an agree
ment among themselves they went 
out, leaving me with the interpreter. 
I sat for a long time, wondering 
what would happen to me. I asked 
the interpreter whether it was law
ful to use me in such a manner. He 
told me I could bring a complaint 
before the chief. Some time later 
a woman came into the room and 
sat down, pretending to fall asleep. 
I quickly understood her purpose 
and ended my conversation with the 
interpreter. I was allowed to leave 
the room soon afterward. I later 
learned that the interpreter was 
punished; I never saw him again. 
Such was my first night of interro
gation.

The following day some of the 
male prisoners were led out for ques
tioning. They returned tired arid 
shaken. I made an effort to see who 
were about me; I noticed that one or 
two of the arrestees were always 
trying to make conversation with 
the rest of us, especially about our 
crimes. I was approached by these 
persons, but I gave them to under
stand that I knew who they were. I 
noticed that they met with the in
quisitors in conference in the toilet, 
where they would remain for long 
periods. I also saw that they received 
extra portions of food not given to 
the rest of us. They were NKVD 
spies I found out. I told the others 
about them, and conversation ceased. 
Later the NKVD spies left us. But 
a third spy was sent in among us, 
a gypsy, who played drunk in order 
to catch what we were talking about. 
He left us when he understood we 
knew who he was

Seventy-two hours went by and I 
was called again for questioning. 
Captain Bulchin began the question
ing. He seated me before him and 
directed me not to move, but to an
swer all questions. As long as he

Statue of Mary, Krekenava Church, Lithuania

asked me things of a biographical 
nature all went well, but when he 
spoke of my crimes he cursed me 
and hurled reproaches at me. I un
derwent three days and three nights 
of this. The interrogations kept 
taking new forms. After three days 
of questioning, without food or 
sleep, I was left dizzy, my head buz
zed, and I saw spots before by eyes. 
Still I knew what I had to say. I 
knew my answers had to be the 
same, my story had to be straight.

On the third night I was forced to 
stand in the middle of the floor, mo
tionless and erect, but I could not 
keep from swaying because of my 
weakened condition. Captain Bul
chin and the lieutenant kicked my 
shins, beat my sides, and blew smoke 
in my face. My strength was fast 
disappearing, but I was resolved to 
stand and bear the questioning. Un
able to draw and satisfactory an
swers from me, they talked of pre
paring a torture chamber and the 
pleasure they would have seeing me 
naked in the hands of a Mongol rap
ist. I said nothing; I pretended not 
to be intimidated by their threats of 
torture. They held back from tor
turing me, but they ordered a motor 
car and said they would take me to a 
place to be shot unless I would tell 
the truth. I was given a half hour in 

which to think the matter over; 
meanwhile my tormentors stifled me 
with cigarette smoke and kicked my 
shins. The set time elapsed and the 
motor car drove up to the building; 
I was asked once more whether I 
would tell the truth. I did not an
swer. They put me into the motor 
car, with a guard on each side, and 
we sped away. We drove a long 
time; finally we stopped before the 
same doors. I was led to the same 
room and left with a five-man guard. 
The captain was asleep at his desk. 
But even though I was tired to the 
point of collapse I did not sleep. On 
the morning of the next day I was 
confined to the closet with the others. 
So ended the first part of the interro
gation.

The second part began in this way. 
My captors bought some alcoholic 
beverages (with the money they had 
taken from me) and proceeded to 
get drunk, forcing me to drink with 
them. They now acted very polite 
and considerate. They cited snatches 
of partisan songs to test my reaction. 
They praised my beauty, intelli
gence, and patience—their compli
ments knew no bounds. They said 
we were friends and pressed me to 
forget the earlier unpleasantries as 
misunderstandings. Such a lady as I
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was fit to be spoken to only in terms 
of love and beauty. Suddenly the 
lights “failed” and I was attacked by 
one of them, but when I would not 
cooperate I was escorted back to the 
closet. The next day I was ap
proached by others, ending with the 
major himself. When they saw I was 
not to be manhandled they left me 
alone in a separate room to rest. 
Here I was frequently visited by 
various spies and other arrestees, 
supposedly, who would try to talk 
with me.

In two and a half weeks, having 
given me their routine treatment, the 
NKVD freed me, with one proviso, 
chat I should work for them in the 
future.

July 2,1946.1 was arrested again, 
together, coincidentally, with my sis
ter. This time I was arrested in 
church, by the Kaunas NKGB es
tablishment. My sufferings were 
somewhat less severe on this occa
sion, though I spent two months in 
prison. My sister and I were trans
ported to the NKGB headquarters. 
And while we were being searched, 
my sister was severely beaten before 
my eyes. Later they took her to a 
career. A career is a small cell in 
which it is impossible to stand erect 
or lie down full length; it is as 
though you were stuffed into a dark 
box, without air, and unable to 
stretch your limbs—enough to drive 
a person out of his mind. I was con
fined in cell No. 13. The women 
there lived in the dark, in a stifling 
atmosphere; many of them would 
faint from time to time.

In the nighttime it was impossible 
to rest because of the nightlong in
terrogations. I was questioned and 
beaten over the shoulders with an 
iron bar, with fists; my shins and 
ankles were kicked and beaten until 
I collapsed. When I saw my sister 
again she no longer resembled a hu
man being; she was ghastly and 
reeled when she walked. She had 
been cruelly tortured.

In my cell there was a girl who 
had been arrested before I was; her 
body was covered with wounds. She 
told me how she had been beaten and 
then tossed unconcious among the 
corpses of some partisans in the 
town square. She said she almost 
died from terror. Now, she said, she 
was suffering for her father and 
brother. Later on, at the trial, her 
brother was carried into the court
room, half dead, and sentenced to 
death. The girl’s father, who had 
had his teeth smashed in, was sent
enced to ten years imprisonment.

After ten days time I was trans
ferred to prison. It was better there 
because the interrogations were at 

end. My sister and I had not con
fessed a word, but we were kept in 
prison regardless of the fact that in
criminating witnesses were required 
to hold us. My sister suffered most, 
but she would not inform against 
me .

While in prison, in the mornings 
we were given 350 grams of bread, 
and some soup unfit for an animal. 
We slept on dirty floors, in cells con
taining from 50 to 60 women.

Among the prisoners were political 
offenders, thieves, and syphilitic 
Russian women. All of us had to 
use the same utensils and sleep in 
the same cell.

I have been brief in writing about 
my experiences because the recol
lection of them is so painful to me, 
so fantastic and monstrous to tell. . .

“Elta Bulletin”,
Western Germany,

January 15, 1949

WATKINS NAMED PROVOST

Dr. Gordon S. Watkins, nationally known 

educator and economist, has been named 

provost of Riverside College. Dr. Watkins 

leaves his post as professor of economics at 

U.C.l?.A.,where he was also formerly dean of 

the College of Letters and Science.

Dr. Watkins is known to KL readers as the 

author of articles dealing with world affaires 

and the tragic fate of Lithuania. In his speech

es Dr. Watkins has been an outspoken de

fender of the rights of the small nations.

DP Statistics
(Reprinted from ŽIBURIAI,

July 30, 1949
To February 1, 1949 IRO was 

giving relief and assistance to 
37,431 Lithuanian DP’s throughout 
the world: British Zone (Germany)
- 12,742; American Zone - 21,424; 
French Zone - 2,233; British Zone 
(Austria) - 23; American Zone - 
208; Freeh Zone - 59; Belgium - 
8; Denmark - 502; Italy -145; Spain
- 2; Shanghai - 16; Philippines - 2

The same date there were also 
of Lithuanian citizens and Jews of 
Lithuanian origin 1,135:

British Zone (Germany) - 25; 
American Zone - 976; French Zone
- 5; American Zone (Austria) - 13; 
Italy - 113; Spain - 3.

All total the number of DP’s 
under IRO care (to Feb. 1, 1949) 
was 511,133, among them 65,487 
Latvians, 18,334 Estonians, 129,820 
Poles, and 90,546 Jews.

EMIGRES
Between April, 1947 and June 1, 

1919 Lithuanian emigrants from 
the British Zone (Germany) numb
ered 11,969: 5,804 to England; 75 
to Argentina; 1,957 to Australia; 
112 to Belgium; 11 to Morocco; 116 
to New Zealand; 8 to Holand; 195 
to France; 5 to Sweden; 292 to U.S.
REPATRIATES

The number of Lithuanians re
patriated (to June 1, 1949) from the 
British Zone (Germany) was 720:

1947 (yr) - 216; 1948 - 474; 1949
- 30. From the American Zone (to 
Feb. 1, 1949) - 199; from the 
French Zone - 6; from Italy - 1.

All total from Germany, Austria 
and other regions (to Feb. 1, 1949) 
60,866 DP’s were repatriated, 
among them 1,817 Latvians, 229 
Estonians, and 34,070 Poles.

Jonynas designed postal stamp 
for French Zone of Germany
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Polyna Stoska, Metropolitan O- 
pera star, closed her summer tour 
here with two appearances at the 
Hollywood Bowl and a recital at 
Redlands, California. At the Bowl 
Miss Stoska again demonstrated the 
amasing versatility that has 
brought her international recogni
tion. She appeared with members 
of the original cast in the sympho
nic version or ’’Street Scene” (in the 
role that won her the Donaldson 
Award on Broadway) and again in 
land. Other attractive offers await 

her on Broadway, but she is as yet 
undecided. It is also a possibility 
that she may return here with the 
Met, when and if that Company 
decides to come to Los Angeles 
again.

It is interesting to note that Miss 
Stoska has orchestrations for the 
two most popular Lithuanian 
songs: Kur Bakūžė Samanota and 
Mano Rožė. She sang these songs 
before the American public in Mil
waukee.
Viennese Night, when she sang the 

light classics of old Vienna. The 
press and the public were equally 
enthusiastic over Miss Stoska’s per
formance. The Lithuanian colony 
here presented her with a gift of 
roses and entertained her with a 
luncheon at St. Casimir’s Parish 
Church.

BOOKED TO MAY, 1950
Miss Stoska is booked solidly un

til May, 1950. She may then go to 
Europe to fill tentative engage
ments in Paris, Holland and Eng
land.
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At the annual convention of ALT 
last year it was decided to call a 
general Lithuanian-American Con
gress in New York, on November 
4-5-6 of this year. Preparations 
are now in progress for this meet
ing, which will bring together Li
thuanians from all parts of the U. S.

The purpose of the Congress 
will be to formulate resolutions 
for immediate and effective action 
to be taken against the Soviet 
Union for the restoration of the 
freedom and independence of 
Lithuania. Ten years ago, in 1940, 
the Soviet Union occupied and 
forcibly annexed Lithuania and her 
sister republics, Latvia and Esto
nia. The free, democratic govern
ment of Lithuania was deposed and 
a Soviet puppet regime set up in its 
place. Since that time the Soviet 
Union has followed a policy of 
mass murder and deportation in 
Lithuania. It is hoped that the Li
thuanian-American Congress will 
succeed in organizing and uniting 
Lithuanians all over the world in 
a last stand against Soviet tyranny.
THE LITHUANIAN CHARTER 
The aims and rights of Lithuania 
and the Lithuanians are embodied 
in the following Charter proclaim
ed by the Supreme Committee for 
the Liberation of Lithuania in exile.

Lithuanians we were born, 
Lithuanians we must remain!

THE LITHUANIAN PEOPLE, 
oppressed by Centuries of Struggle 
for the Right to live in Freedom 
and Independence in the Land of 
their Fathers, with one Will seek 
to create and foster their Life and 
Language, and to preserve their 
national as well as cultural Tradi
tions, so that they may contribute 
with their national Culture to the 
Progress of Mankind, to the Will 
of the All-Mighty, and to the Ideal 
of free Man.

In the Name of the age-old Quest 
of Lithuania this Charter is pro
claimed :

1.
A People are an indigenous Com

munity of Human Beings.
No one may be forced against 

his Will to sever the Tie binding 
him to the national Community.

The Lithuanians dispersed 
throughout the World constitute 
the sole Lithuanian Community of 
the World.

2.
Man is by Nature free to avow 

and to foster his Nationality.

The Lithuanian remains a Lithu
anian everywhere and at all Times.

The Lithuanian intrusts the Life 
of the Lithuanian Nation preserved 
by his Fathers to Posterity, so that 
they may live everlastingly.

3.
The Language is the strongest 

Bond of the national Community
The Lithuanian Language is the 

Lithuanian’s national Pride.
4.

The Family is the Life of the 
Nation.

The Lithuanian fosters the Lithu
anian Family.

5.
The national Culture is the Path 

to international Recognition and 
Intercourse.

The national Culture by express
ing the Genius of the Nation im
parts a signal Contribution to the 
Achievements of Civilization.

It is the Duty of every Lithua
nian to promote the Ends of the 
national Culture.

6.
The State is the highest Organi

zation within the national Com
munity.

The Independence of the State 
is the essential Condition for the 
Development and Survival of the 
national Culture.

The Lithanian dedicates his 
Work, Education, Property, and 
Self to the Defense and Preserva
tion or the Independence of the 
Lithuanian State.

7.
The School is the Hearth of the 

national Spirit.
The Support of the Lithuanian 

School is every Lithuanians nobl
est Aspiration.

8.
The Society is the active Help

mate of the national Culture.
The Lithuanian organizes and 

supports religious, cultural, youth, 
charitable, professional, and other 
Lithuanian Societies.

9.
Our Fathers’ Struggle and Sacri

fice for the Lithuanian Book is a 
duty-binding Testament for all 
Generations of the Lithuanian 
People.

10.
The Nation’s History is the 

Nation’s best Teacher.
The Lithuanian prizes his Na

tion’s Past and the national Cus
toms.

The Lithuanian strives to be 
worthy of his Forefathers, so that 
Posterity may take Pride therein.

11.
The national Solidarity is the 

highest national Virtue.
The Lithuanian fosters the na

tional Solidarity.
All the Lithuanians are equal 

Sons of the same Nation, Brothers 
among themselves.

In the Cause of national Cons
ciousness and Lithuanian Unity the 
Lithuanian is a perpetual Contri
butor to the national Solidarity.

12.
The Lithuanian national Colors: 

Yellow, Green, and Red.
The Lithuanian national Holi

day : February 16.
The Lithuanian Salute: ’’Lithu

anians we were born, Lithuanians 
we must remain!”

13.
The Lithuanian is loyal to the 

Country in which he lives.
The Relations of the Lithuanian 

with the non-Lithuanian are gov
erned by Love of Neighbor and 
Respect for the Freedom, Honor, 
Life, Good, and Property of all 
Men.

The Supreme Committee for 
the Liberation of Lithuania

In exile, June 14, 1949.

Raudonė Castle, Gelgaudiškis, Lithuania
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PROCLAMATION
New York (LAIC)—Proclaimed 

by VLIK President Krupavičius 
and V T President Sidžikauskas, 
jointly, for the Lithuanian, Latvian, 
and Estonian Ministers, to the UN.

Fighting for the restoration of 
their violated sovereignty, the Eston
ians, Latvians and Lithuanians 
through their representative political 
organs abroad have repeatedly ap
pealed to the Governments of the 
Great Democracies and to the United 
Nations to put an end to the unlaw
ful occupation of Estonia, Latvia 
and Lithuania by the armed forces 
and political apparatus of Soviet 
Russia and, in conformance with the 
principles of the Atlantic Charter 
embodied in the Declaration by Uni
ted Nations of 1st January 1942 and 
the United Nations Charter, to re
store sovereign rights.and self-gov
ernment to the Baltic nations which 
have been forcibly deprived of them.

Firmly determined to resist en
slavement, and encouraged by the 
pledges advanced by the embattled 
Democracies during the course of 
World War II, the Baltic Peoples 
valiantly resisted the Nazi occupant 
and suffered disproportionately great 
losses in manpower and resources in 
behalf of the cause of the Western 
Democracies. Passive and active re
sistance to the dark forces of agres
sion and oppression continues to this 
day in the Baltic States.

The Baltic nations, with other civi
lized Peoples, were much gratified 
by the adoption at the Paris Session 
of the United Nations General As
sembly of the Universal Declaration 
of Human Rights and of the Con
vention on the Prevention and Pun
ishment of the Crime of Genocide. 
Nevertheless, we note with extreme 
grief that these international enact

Beautiful Lithuania
You are beautiful, our dear homeland
Land where heroes lie slumbering in the grave. 
You are beautiful for the blue of your heavens, 
Dear for the toils you have bom.
How fair the banks of the swift Dubysa!
The hills green with forests like me!
And there neath those hills the maidens all
Sadly sing sweet songs.
There is the pensive dark Nevezis, 
Waving in his deep-cleft bed;
His deep thoughts God alone knows.
How happy the country when the lark
Burst into happy song rising high,
When the sun sets, or when evening
Brings peace and sweet calm!
You are beautiful, my dear homeland,
Land where heroes lie slumbering in the grave 
For this the ancients defended you so, 
Not in vain did the bards praise your fame.
MAIRONIS
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ments have had no influence on the 
Soviet Russian policy in the occupied 
Republics. In fact, since the Paris 
enactments and our latest Ap
peal dated 20th October 1948 by the 
Ministers of Estonia, Latvia and 
Lithuania accredited to the Court of 
St. James, the Soviet Russian occu' 
pational regime intensified the total 
suppression of fundamental human 
rights and accelerated the tempo of 
the physical and moral genocide of 
Estonia, Latvia and Lithuania. The 
Soviet Russian occupation depriv
ed the Peoples of the Baltic States 
of all civil and public rights. It liter
ally destroys them by massacres and 
methodical deportations for untimely 
death by exhaustion and starvation 
in slave labor camps in the Artic 
wastes.

Since the spring of 1948, the So
viet authorities hastened the liquida
tion of the rural farming population 
which forms the largest class and 
the backbone of the Baltic countries. 
Forcible collectivazation and repeat
ed “purges” are carried out with 
ever-growing fury since the sum
mer of 1948, reflecting the existing 
international tension.

Religious life is being forcibly cur
tailed by the occupational regime. 
The latest reports state that, of the 
eleven pre-occupation Bishops of six 
dioceses of the Roman Catholic 
Church in Lithuania, only one is left, 
that of the former 1,646 Lithuanian 
Catholic priests less than half are 
still in the country, and the more 
than half of the country’s 1,202 
Catholic churches were forcibly 
closed. Practically no Protestant 
churches are open. The persecution 
of the Christian Faith in predomi
nantly Protestant Latvia and Es
tonia differs in almost no respect 
from that in Lithuania .

Our Peoples welcome the interest 
. recently shown by the United Na
tions Economic and Social Council 
in the forced labor camps (the “Gu
lags”) of Russia. Millions of Rus
sians and hundreds of thousands of 
Estonians, Latvians and Lithuanians 
are suffering martyrdom and pre
mature death in these camps.

We warmly commend the Delega
tions to the United Nations General 
Assembly which supported the in
vestigation of the willful persecution 
of the Catholic and Protestant dig
nitaries and clergymen in Hungary, 
Bulgaria and other Soviet-dominat
ed countries. We are grateful to the 
Delegations which concern them
selves with the upholding of the 
independent countries. But the more 
basic human rights in the formerly 
horrible situation prevalent in Esto
nia, Latvia and Lithuania should not 
be ignored. The situation of the Bal
tic Peoples today provides the most 
tragic and the most drastic example 
of the degredation of human dignity 
and of genocide.

Ample-authenticated data on the 
actual situation in our occupied 
homelands are available and will be 
placed at the disposal of the proper 
organs of the United Nations.

We beg to request Your Excel-' 
»lency to consider and give effect to 

this complaint and appeal as well as 
to our previous complaints and state
ments illustrating the crime of gen
ocide perpetrated by the Government 
of the Soviet Union in violation of 
the letter and the spirit of the stipu
lations of the United Nations Char
ter, the Universal Declaration of 
Human Rights and International 
Law in general. We urge the com
petent organs of the United Nations 
to investigate the situation in the 
Baltic States on the basis of avail
able sources of information, and to 
study applicable measures in order 
illegal Soviet Russian occupation 
to restore law and order, to end the 
and to stop the unspeakable horrors 
of genocide in the Baltic Republics.

Please permit us to remind the 
member States of the United Na
tions that the present occupation of 
Estonia, Latvia and Lithuania is the 
direct consquence of the infamous 
Ribbentrop-Molotov Pacts of Au
gust and September 1939 which par
titioned Poland and the Baltic States 
between Nazi Germany and Soviet 
Russia. Whereas the German mem
bers of this conspiracy against Peace 
and Humanity were deservedly pun
ished for their crimes, the other 
partner and accomplice, in these 
crimes, the Soviet Union, continues 
to enjoy its ill-gotten gains in the 
Baltic States.
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— Mrs. Navadonski is a great, great grand* 
mother, who came out from Omaha, Nebraska 
with her daughter Mrs. Mike Grazis, to visit 
some or her children and to see some of her 
great grandchildren for the first time.

Mrs. Mike Grazis is the sister*in-law of Mr. 
Pal Grazis of Los Angeles.

The visitors were here for a short visit 
and enjoyed California very much, and hope 
to return in the near future.

But above all they enjoyed meeting some 
of the Lithuanians at the "Kalifornijos Lietuvis" 
picnic and seeing our St. Casimir's Church, 
which they liked very much.

* * *
July 17th "The Kalifornijos Lietuvis" held 

their picnic at Arroyo Seco Park, under the 
auspices of Mr. Anthony F. Skirius, publisher 
of the "Kalifornijos Lietuvis".

It was a lovely, warm day, ideal for picnic- 
ing. Many people attended and enjoyed the 
delicious dinner and refreshing drinks. In fact, 
many were fortunate enough to win prizes.

It was a pleasure to be entertained by the 
Lithuanian grouu of dance's under the direc
tion of Lucille Zaikis

The picnic ended with the usual custom, 
the singing of old-favorite Lithuanian songs.

May Mr. Skirius have as much success in his 
next "Kalifornijos Lietuvis" picnic as he did 
in this one.

•— Mr. and Mrs. Frank Gilbert celebrated 
their 2nd wedding anniversary, on August 
10th. May they be as happy in the years to 
come.

* * *
On August 6th Miss Joan Brūzga became 

the bride of Mr. Charles Metchery at St. Fer
dinand's Church in San Fernando, Calif.

The bride and her family were former 
parishoners of St. Casimir's Church here in 
Los Angeles, in fact Mr. Brūzga was a com
mittee member of St. Casimirs. He and his 
family helped the old parish in its beginning.

The church was beautifully decorated with 
white gladiolas and candelabrum.

The bride wore a gown of white lace 
over white satin, with an inset of white 
marquezette at the neckline, cap sleeves, a 
tight bodice with an inset of white satin 
at the waistline, and a wide circular skirt over 
a hoop, which fell into a train. She wore long 
lace gloves and carried white roses. Her veil 
was fingertip.

Her maid of honor wore a gown of white 
net over blue taffeta with matching mitts, 
and carried red roses.

Her four attendents were in similar gowns 
of white net over old rose taffetta, with 
matching mitts and carrying red roses.

Best Man and ushers were in formal attire.
The flower girl and ring bearer were in 

white.
A reception was held for 200 friends at 

the new home of the brides parents, Mr. and 
Mrs. Brūzga.

Much success and hapiness to the newly 
married couple in their venture in life to
gether.

Jean fGrazis) Siiakis

* ♦ ♦

Mrs. A. Čižauskienė died July 23 at St. 
Joseph's Hospital, after a long illness. Burial 
rites were held at Calvary Cemetery. She is 
survived by her son, the Rev. Vincent Čižaus- 
kas, who is a missionary in Mexico; another 
son, George, two brothers and sister are 
living in New York.

Florence Korsak

FLORENCE KORSAK TO SING IN "TRAVA
TORE"

Florence Korsak, talented Lithuanian sopra
no, who has sung in opera and on the con
cert stage here and in Chicago, will sing the 
leading role in Verdi's "II Travatore" and 
Mascagni'ss "Cavalleria Rusticana", on Sep
tember 22 and 24 respectively, at the Embas
sy Auditorium in Los Angeles. Appearing op
posite her will be Mary Phillips,mezzo-sopra
no,of Boston and New York,who made her 
debut at Carnegi Hall and played the princi
pal part in Kasman's "II figlio della statua". 
John Lombardi, Italian-born barittone, will 
complete the cast of principals to be heard 
in "II Travatore". This will be Mr. Lombardi's 
second appearance in Los Angeles, his first 
having been in "La Boheme" at the Philhar
monic some time ago.

The Swyt Recital
Viola Mae Swyt, gifted Lithuan

ian pianist, gave a recital here on 
August 24. She played works by 
Chopin, Beethoven, Mozart, Bach- 
Siloti, and Khachaturian. John 
Crown, Professor of Music at the 
University of Southern California, 
sponsored her. Miss Swyt perform
ed with characteristic ease and abi
lity, displaying a talent that may 
one day place her on the concert 
stage. Miss Swyt is a student of 
music at USC and has been study
ing piano for several years.

The Irish Weekly and Ulster Ex
aminer (August 13, 1949) reports 
the departure of the refugee ship 
SARABANDE bound for Halifax, 
Nova Scotia, with 253 DP’s aboard. 
Sailing from Gothenburg, Sweden, 
the SARABANDE had put into the 
port of Cork for provisions and re
pairs. ’’All were fleeing from Com
munist rule behind the Iron Curtain 
and hope to start life afresh in Ca
nada. They were made up of Lat
vians, Estonians, Poles, Lithua
nians, Russians and Finns, and their 
plight aroused widespread sympa
thy.” The sitisens of Cork were very 
charitable in supplying the DP’s 
with necessary food and clothing. 
Other countries might very well 
take a lesson from Irish hospitality.

* * *
Westbrook Pegler, columnist for 

the Hearst newspapers who has a 
wonderful ability for exposing 
Communists and Communist aids 
has come up with some interesting, 
behind-the scenes information on 
the political activities of Mrs. F. D. 
R. (Los Angeles Examiner, August, 
16,1949). Citing political organisa
tions and social groups to which 
she has belonged or given a helping 
hand, Pegler shows that Mrs. F. D. 
R. is both a pro-Red and anti-Cath- 
olic. Thus bearing out Cardinal 
Spellman’s charges.

5k * *
In an article appearing in ’’The 

Young Progressive” (July, 1949), 
a Communist monthly, the distract
ed author, meaning to describe ge
neral conditions in the U. S., draws 
a vivid picture of life in the U. S. 
SR:

’’Millions of young workers have 
no jobs. We sweat for low wages 
on the worst, often the most dan
gerous jobs. Speed-up ruins our 
health and brings on more lay-offs.

’’Millions of us on the farms 
face the dead-end of mortgages, 
share-cropping, or migratory labor. 
Millions of us never get a chance 
for a decent education. Millions 
more, in schools, must leave each 
year to scramble for jobs.

”We are lashed by Jim Crow and 
economic and political discrimina
tion in industry, on the farms, in 
the schools, in life.

Millions of us vainly seek our 
own homes. Our marriages are 
postponed, prospects of decent fa
mily life are bleak.

”We are confronted by war and 
the threat of war, the draft and the 
threat or Universal Military Train
ing. Expenditure of bilions for 
armaments has worsened our unem
ployed youth. Only a pittance is 
doled for economic needs...”
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