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Hamiltono, Ont., (Kanada) lietuviai po pamaldy bažnyčios šventinimo proga. / Lithuanians of Hamilton, Ont., Canada, gathered to dedicate their new church.

Tavo pasiteisinimas
A. AŠMONTAS

Kiekvienas padorus lietuvis nori, kad Lietuva būtų išlais
vinta iš bolševikų vergijos.

Vienas iš būdų Įgalinti šiam mūsų troškimui Įvykti yra mū
sų aukos, c

Finansuoti Lietuvos vadavimo darbui, kuri veda VLIKas, 
yra sukurtas Tautos Fondas, kuris tvarko lėšų rinkimą ir jų pa
naudojimą. Anot to Fondo Valdytojo prof. J. Kaminsko, Tautos 
Fondas yra ’’mūsų rezistencijos sukurtas iždas vesti kovai už 
Lietuvos išlaisvinimą. Tai yra svarbiausias tai kovai vesti mūsų 
ginklas, be kurio visos mūsų didžiausio pasišventimo žadina
mos pastangos dažnai liktų be realių pasėkų.”

Į Tautos Fondą eina ir Amerikos lietuvių Lietuvai išlaisvin
ti skiriamos aukos.

Šiuo metu Lietuvos vadavimui finansinė parama yra labiau 
kaip bet kada reikalinga. ’’Dabartiniu metu,” sako prof. J. Ka
minskas, ” Tautos Fondas gyvena pereinamąjį ir kartu jo atei
čiai lemiamąjį laikotarpi. Nuo to, kaip susitvarkys lėšų Tautos 
Fondui patikrinimas, priklausys ir tolimesni VLIKo bei V. Ta
rybos veiklos galimumai ir tolimesnės mūsų kovos už Lietuvos 
išlaisvinimą eiga.”

Akivaizdoj šito fakto T. Fondo Valdytojas skelbia: ’’Lietu
vi, aukok Tautos Fondui! Tai yra Tavo neatsakoma pareiga pa
vergtai ir žudomai Tėvynei. Tavo auka bus Tavo pateisinimas, 
kad dabar gyveni laisvuose, demokratiškuose Vakaruose. Tai 
bus Tavo pasiteisinimas, kai grįši i išlaisvintą Lietuvą.”
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KAS YRA VLIKAS
“Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko

mitetas atsirado karo metu rezistencijoje 
prieš Vokietijos okupaciją. — Kai Sovietų 
Sąjunga ir Vokietija, du suokalbininkai 
slapto 1939 m. rugpiūčio 23 ir rugsėjo 
28 dienos susitarimo pasidalinti Pabal
tijo valstybes ir Lenkiją, susipyko ir pra
dėjo karą, lietuvių tautą sukilo, iš pa
grindinių savo krašto miestų pašalino 
okupantą ir paskelbė nepriklausomos 
Lietuvos Laikinąją Vyriausybę. Bet ji 
išsilaikė tik šešias savaites. Nacinis oku
pantas pakeitė bolševikini ir laikinąją 
vyriausybę prievarta nušalino. Tada jos 
vietoj lietuvių nacionaliniam veikimui 

ėmė vadovauti iš pogrindžio Vyriausia
sis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Jis 
buvo sutartas visų demokratinių partijų 
ir rezistencijoje susikūrusių kovos orga
nizacijų. Kiekviena tų grupių pasiuntė 
į VLIKą po vieną atstovą. VLIKas sėk
mingai vadovavo viso krašto resistenci- 
jai. 1944 m. gegužės mėn. Gestapo dau
gumą jo narių susekė ir išvežė i Vokie
tijos kalėjimus. Amerikiečių kariuomenės 
pergalė juos išlaisvino, ir nuo 1945 m. 
VLIKas atgaivino savo veikimą vakarų 
Europoje. Jo tikslas — pats vardas ji nu
sako: kovoti kad Lietuva būtų laisva. Pa
našiai kaip savo laiku buvo Prancūzijos 

išlaisvinimo komitetas, vadovaujamas de 
Gaulle. Šiandien VLIKas yra autorizuo
tas krašto valios reiškėjas ir kaip visų de
mokratinių grupių atstovų kolektyvas, jis 
eina funkcijas, kurios normaliais laikais 
priklauso parlamentui; vyriausybinėms 
funkcijoms VLIKas yra sudaręs Vykdo
mąją Tarybą (Conseil Executif), kuri 
dirba kontakte su Lietuvos pasiuntiny
bėmis Jungtinėse Valstybėse, Britanijoj, 
Vatikane ir k. kraštuose, kuriuose tebe
pripažįstami nepriklausomos Lietuvos at
stovai.”

(Iš VLIKo ir VT pirm. M. Krupavi
čiaus pareiškimo žurn. L. J. Schweitzer)

GERB. SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Kai kurie mūšy skaitytojai pasigedo "Lietuviy Die- 

ny" per vasaros atostogas. Primename, kad mūšy 
buvo iš anksto nustatyta ir paskelbta (žiūr. viršelio 
antrą puslapį), kad "Lietuviy Dienos" liepos ir rug
piūčio mėnesiais neišeina. Po atostogy "L.D." savo 
Gerb. Skaitytojus vėl reguliariai lankys.

Administracija

Buvęs JAV Pasiuntinys Lietuvai dr. Owen J. C. Norem įteikia A. Oliui 100 dol. čekį lietuviy reikalams. / Dr. Owen J. C. Norem, former U. S. Minister to the 
Republic of Lithuania, presenting the first check of $100.00 to Mr. A. Olis for Lithuanian relief.
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Be rezervu 
pritariu 
Lietuvos 
Nepriklausomybes 
pilnam atstatymui 
PASIKALBĖJIMAS SU'DR. O. J. C. 
NOREM, BUVUSIU JAV MINISTERIU 
LIETUVAI

—Kaip Jūs žiūrite į lietuvių tautos ko
vą dėl savo laisvės atstatymo?

—Mano tostas už ’’Lai Gyvuoja Lietu
va” tebestovi, ir aš be reservų pritariu 
Lietuvos nepriklausomybės pilnam at
statymui. Nors mes galime būti apsupti 
daugybės kritikų ir pesimistų, kurie šia
me klausime nustojo vilties, aš manau, 
kad yra pilna pareiga nepaliaunamai ko
voti visomis prieinamomis priemonėmis 
už laisvės atstatymą lietuvių tautai, kuri 
buvo pavergta agresyvių sovietų.

—Jūsų manymu kokiu būdu būtų ga
lima šią kovą sustiprinti?

Kiekviena žinoma priemonė turi būti 
naudojama be paliovios. Tiems, kurie 
yra pavergti ar tai pačioje Lietuvoje, ar 
Rusijos hinterlande, yra labai svarbu ži
noti, kad jų draugai jų nepamiršo ir ne
nustojo veikti dėl jų išlaisvinimo. Spau
da, radio, Įvairūs pagalbos kanalai ir ak
tyvus pasiruošimas išlaisvinimo karui tu
ri būti rūpestingai ir sistematingai nau
dajam a.

—Ar Jūs manote, kad Lietuva gali at
gauti savo nepriklausomybę be ginkluo
to konflikto?

-Ne.
— Lietuvos Respublikos akredituoti 

atstovai yra pripažįstami Jungtinių Ame
rikos Valstybių vyriausybės Washing
tone. Kodėl Jungtinės Valstybės nebe
turi savo diplomatinių atstovų Lietuvai, 
nors jie ir nebereziduotų Lietuvoje?

— Valstybės Departaments nelaiko dip
lomatinio korpuso jokiam kraštui, kuris 
yra laikinai okupuotas užpuolikės tautos, 
tokios kaip Rusija, anksčiau paskelbtais 
būtinumo sumetimais. Baltijos valstybių 
ministerių nepertraukiamas pripažinimas 
yra pakankamas diplomatiniam darbui, 
kaip jis yra šiuo metu nustatytas.

— Ar faktas, kad Jungtinės Valstybės 
nebepalaiko diplomatinių atstovų Lie-

Dr. Owen C. J. Norem, buvęs Jungtiniy Amerikos Valstybię Ministeris Lietuvai.
Dr. Owen C. J. Norem, formerly United States Minister to the Republic of Lithuania

tuvai, nesilpnina Lietuvos nepriklauso
mybės faktiškai ir teisiškai?

-Ne.
— Kokiose aplinkybėse Jungtinių Val

stybių pasiuntnybė išvyko iš Lietuvos, 
kai ją bolševikai okupavo 1940 metais?

— Kai kraštas buvo okupuotas ir ta
riamasis seimas paklusniai nubalsavo už 
vergiją, Jungtinių Valstybių vyriausybė 
Įsakė man parvykti namo ’’pasitarimui”, 
ir neabejotinai ji vėl pasiųs ten atstovą, 

kai iškils reikalas atidaryti pasiuntinybę 
išlaisvintame krašte.

— Nauja komunistų agresija Azijoje 
privertė UN įsikšti laisvajai Korėjai ap
ginti. Kokias pasekmes šita UN akcija 
turės Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių 
tarptautinei padėčiai? Ar yra bet ko
kios vilties dėl panašios intervencijos 
okupuotos Lietuvos naudai?

— Aš tuo nuoširdžiai tikiu.
— Ar Jūs turite dabartiniu metu kokį
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ypatingą darbą? Ar į Jūsų ateities planus 
įeina tolimesnė diplomatinė tarnyba?

— Dabar aš dirbu reguliarų parapijinį 
darbą evangelikų liuteronų bažnyčioje. 
Šiuo metu neturiu jokių planų eiti į dip- 
plomatinę tarnybą, bet sugrįžti į Lietu
vą man būtų didelis malonumas. Mano 
draugiškumas ir pagarba nuostabiai lie
tuvių tautai bus visuomet.

Pasikalbėjimo proga dr. O. Norem įtei
kė ’’Lietuvių Dienoms’ vertingą smuiką, 
kuris, jo pageidavimu, turėtų būti panau
dotas sukelti lėšų Lietuvos vadavimo rei
kalams. ”L. D. ” redakcija tam tikslui su
kvietė komisiją, kurion įeina prof. M. 
Biržiška, gen. St. Raštikis, F. Masaitis, 
V. Pažiūra ir J. Vitėnas (iš ”L.D.’’ redak
cijos). Komisija artimiausiu laiku aptars 
planą, kaip geriausiai panaudoti smuiką 
pagal jo davėjo pageidavimą ir apie tai 
paskelbs lietuvių visuomenei.

Lietuvybės tvirtoves Kanadoje
Nežiūrint naujų lietuvių atvykimo, 

kai kurios lietuvių kolonijos Jungtinėse 
Valstybėse gana pesimistiškai žiūri į 
savo ateitį. Yra nusiskundžiama, kad 
praeis dešimts metų, ir nė ženklo nelik
sią, kur lietuviai imigrantai tiek prakaito 
išliejo, organizuodami lietuvių kolonijas. 
Kitaip yra Kanadoje. Čia lietuviškos 
kolonijos dygsta ir auga kaip grybai po 
lietaus — Vancouveris, Winnipegas, 
Montrealis, Hamiltonas, Torontas ir k.

Jei atostogaudamas nuo Niagaros pa
sileisi automobiliu aplink Ontario eže
rą, tai po gero pusvalandžio išsigąsi pa
matęs po kairei rūkstančią padangę. Ir 
visai be reikalo, nes ten — Hamiltono 
plieno liejyklos, kur dirba nemažas skai

čius lietuvių. Sunkus ten jų darbas ir at
lyginimas ne koks. Užgrūdinti tai žmo
nės, pasirinkę laisvę. Jie iš nieko įsirengė 
bažnytėlę ir kleboniją Hamiltone, 58 
Dundurn St., ir didžiuojasi esą jauniau
sios lietuvių parapijos pasauly nariai. 
Tik pernai ji susikūrė, atvykus iš Švedi
jos kun. dr. Tadarauskui. Sunku buvo 
įtikinti vietinį vyskupą, kad lietuviai no
ri turėti savo lietuvišką parapiją. Paga
liau jis buvo pastatytas prieš faktą. Lie
tuviai nupirko buvusios škotų mokyklos 
g mnastikos salę, pertaisė ją į bažnyčią 
ir pasikvietė vyriausią anglų tautybės 
ganytoją ją palaiminti. Veiklus ir savo 
parapijiečių mylimas yra klebonas. Lie
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Toronto (Kanada) lietuviai priešbolševikinėj demontracijoj birže jo 14-15 d.d paminėti sustoję prie Toronto miesto rotušės. Priešky matyti Toronto LOK pirm. J. Simonavi- 
čius, Toronto miesto burmistro pav. Mr. Mclnnes ir dr. J. Kaske.is. / Toronto, Canada, Lithuanians demonstrate against Communism.

tuviškas vaišingumas jame yra įsikūni
jęs. Ir myli jį žmonės. Per praėjusias var
dines jam padovanojo automobilį ir dvi
ratį. Jų vertė beveik vienodą, bet klebo
nas patenkintas. Jam prieinamesnis pa
sidarė ’’Toronto City”, kuriame lietuvių 
yra keturis kartus daugiau, taigi 4.000! 
Čia Dundas 941, kur yra lietuviškojo 
Toronto centras. Čia bažnyčia (seniai 
jau per maža), salė, įvairių posėdžių bei 
organizacijų vieta ir būstinė, ’’Tėviškės 
Žiburių” redakcija. Aplink eilė lietuviš
kų krautuvių, valgyklų, amatininkų. Ne
toliese ir Margio vaistinę jie turi.

Pirmoji Toronto lietuvių bažnytėlė at
sirado 1929 metais, kada į Kanadą iš Lie
tuvos atvyko didesnis skaičius lietuvių. 
Tuo metu jie nusipirko buvusią presbi- 
terijonų bažnyčią ir pavertė lietuviškais 
Dievo namais. Kun. Garmus ją ilgus me
tus tvarkė. Iš anuometinės parapijos da

bar tėra likę tik apie ketvirtadalis žmo
nių. ’’Tauragės sukilėliai” ir komunis
tinis ’’Liaudies Balsas” čia pasiėmė di
delį procentą. Vėliau dalis žmonių pa
matė, kad buvo suklaidinti, bet atgal 
prie parapijos nebegrįžo. Parapija jau 
buvo į svetimtaučio kunigo rankas pa
kliuvus. Iš Luxemburg© atvykęs kun. P. 
Ažubalis padėtį kiek pataisė, kai baigęs 
medkirčių, tarnų h- tarnaičių sutartis 
lietuviškas jaunimas ėmė spiestis į To
rontą. Netrukus klebonui į talką atvyko 
iš Kolumbijos kun. dr. J. Gutauskas. 
Sekmadieniais pamaldos laikomos kar
tu bažnyčioje ir apačioje esačioje salėje. 
Tokia kamšatis verčia susirūpinti erd
vesnės bažnyčios įsigijimu. Kaip girdėti, 
yra numatoma pirkti naują bažnyčią.

Per paskutinius 2 metus Toronte mo
terystės ryšiais surišta daugiau kaip 200 
porų, iš kurių tik 3% buvo mišrios. Pa

krikštyta virš 70 naujų lietuvių, o mirė 
tik 7. Labai gražiai vaikučius globoja 
kun. Gutauskas, kuris čia vikaraudamas 
rengia bene 500 puslapių veikalą reli
ginio auklėjimo klausimais.

Kunigai naudojasi dideliu Toronto lie
tuvių pasitikėjimu ir pagarba, kas veda 
iš pusiausvyros kai kurių nusistatymų 
asmenis. Per Amerikos dienraščius jie 
veda negražią akciją, nors turėdami ge
ros valios ir tikrai būdami pasiryžę gin
ti Toronto lietuvių reikalus, jie lengvai 
galėtų tai sutvarkyti vietoje.

Pašaliečiui Toronto lietuvių kolonijos 
sugyvenimas atrodo labai darnus. Sek
madieniais rengiamos puikios geguži
nės, kurios kartais įvyksta toliau—Hamil
tone, Oakvileje; į jas suplaukia jau sa
vais automobiliais nemažas lietuvių pa
bėgėlių skaičius.

ALSIUS
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Toronto (Kanados) lietuviai, minėdami birželio 14-15 dieną, suruošė įspūdingą priešbolševikinę demonstraciją, kurioj kartu dalyvavo ir ukrainečiai. Paveiskle matome 
eiseną sustojusią prie Nežinomojo Kareivio kapo prieš miesto rotušę. / Lithuanians in anti-Bolshevik demonstration in Toronto, Canada. They are pictured at the grave 
of the Unknown Soldier.

Sovietu pasirengimai Pabaltijy
ŠVEDŲ AKIMIS ŽIŪRINT

Atsakinguose švedų sluogsniuose jau 
nebedaroma iliuzijų, kad Stalinas nėra 
joks tautų ganytojas, bet tikras vilkas. 
Jau ir spaudoj galima užtikti, kad visuo
tiniam konfliktui kilus raudonasis vil
kas pirmuoju šuoliu maus į Švediją. Ta
tai ypač išryškėja skaitant nuolatinius 
"Pravdos' ir ’’Krasnaja Zvezda” priekaiš
tus Švedijai, kad ji pasidariusi ameriko
nų vasalu, vedanti slaptas derybas su 
kapitalistais ir jiems net savo karines 
bazes pažadėjusi.

Kariniai švedų ekspertai į reikalą žiū
ri specialistų akimis. Paskutiniu laiku vi
sų ginklų rūšių viršininkai, peržiūrėdami 
savo ginklų sandėlius, reikalauja iš vy- 
riusybės vis daugiau lėšų krašto pajė
goms sustiprinti.

Oficialiame švedų laivyno, tiek kari
nio, tiek prekybinio, mėnesiniame žur
nale ’’Sveriges Flotta”, Nr. 5 tilpo straips
nis, kuriame autorius konstatuoja kad
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paskutiniu metu padėtis yra pasikeitusi 
ir kad pro rūko skraistę ir geležinę už
dangą jau ima matytis, kaip rusai stip
rinasi Baltijos jūros pakraščiais. Jis siū
lo akimirkai panaudoti infra raudonus 
akinius ir pro tirštus rūkus paškicuoti 
tikrovę.

’’Pradžioje tektų konstatuoti,” rašo au
torius, ’’kad rusai valdo visą Baltijos jū
ros pakraštį nuo Viburgo ligi Vismario. 
Skaitytis su Lenkijos savarankiškumu 
nė neverta. Tose Baltijos jūros pakran
tėse jau nuo seno yra bazių ir sustipri
nimų. Be senųjų tvirtovių — Leningrado, 
Kronštato — yra ir Talino-Baltisporto 
sritis. Po karo ši sritis padidėjo dar suo
miškąja Porkkala. Slenkant pajūriu že
myn, randama senos bazės—Liepoja ir 
Klaipėda, kurias papildo mažesnė Vents
pilio bazė. Reikia dar ir Rygą priskaityti. 
Šie uostai buvo kariniais uostais ir caro, 
ir kaizerio, ir Hitlerio, ir Stalino laikais.

Senuosiuose vokiečių Rytprūsiuose yra 
Karaliaučius, Dancigas ir Gdynė. Jau 
blitlerio laikais šie uostai buvo statomi 
kaip pagrindinės vokiečių Baltijos jū
ros laivyno bazės. Didžiulės laivų dirb
tuvės Dancige be perstojo gamino po
vandeninius laivus. Stralsundas, Svinne- 
munde, Warnemunde ir Rostockas su
darė dar labiau į vakarus nutysusias ga
na reikšmingas bazes. Taip pat ir mažes
niuose uostuose, kaip Kolberge, Sassnitze 
ir Wismare vokiečių laikais buvo kari
nio laivyno įrengimų.

Per karą visi tie uostai buvo gerokai 
apgriauti. Dėl chaotiškų sąlygų, dėl tin
kamų žmonių trūkumo jų atstatymo dar
bas buvo vilkinamas ir gerokai pavėluo
tas. Galimas dalykas, kad tik 1946 me
tais buvo pradėta kaip reikiant atsta
tyti. Nė kiek nemažinant sovietų ištek
lių, galima vis tik tvirtinti, kad 1946-1949 
metų laikotarpy jau buvo viskas šiaip 
taip aptvarkyta, tačiau dar yra likę ir 
tol au šis tas tvarkyti. Kartu su valymu 
bei tvarkymu, be abejojimo, vyko ir 
nauja tiek ofenzyvinio, tiek defenzy- 
vinio pobūdžio statyba.

Gana atsargiai sprendžiant būtų gali
ma sakyti, kad sekantieji darbai buvo



atlikti: bazių sritis aplink Suomiu įlankaC 1 C C v

pilnai sutvarkyta ir iš dalies praplėsta. 
Tvirti įslstiprlnimai įrengti aplink visus 
uostus ir Ezelio-Dago terene. Daugelis 
laikraščių skelbia apie V ginklo bazes 
esant Eželio ir Dago salose; kitos žinios 
skelbia, kad apie Liepoją įrengtos robo
tų bazės. Tallno-Baltisporto bazės, be 
abejojimo, kaip reikiant atstatytos. Dan- 
cigas-Gdynė gal pasitenkino jau ten bu
vusiais įrengimais. Tas pats gal ir su vo
kiškais uostais labiau į vakarus. Yra ži
nių, kad didelių statybų yra įvykdyta 
trikampy Swinnemunde-Sassnitzas-Stral- 
sundas-Ruegen. Vokiečių žinios tvirtina, 
kad V ginklo bazės yra įrengtos prie Kol- 
bergo, senoje V ginklo stotyje Peenemun- 
deje ir tikriausiai dar ir Ruegene.

Rusai padėjo daug darbo įrengdami 
radarus ir sekyklas tolimiems ginklams. 
Visas rusų pajūris nuo Suomių įlankos 
ligi Ruegeno nutiestas sekimo ir radaro 
antenomis. Be to, visa pakraščio zona 
aptverta spygliuotomis vielomis ir ap
rūpinta optinio sekimo punktais. Taip 
įrengti, panaudojant tas technikos prie
mones, kurias karui baigiantis sovietai 
vargu, ar žinojo, nebuvo taip lengva. 
Žmogiškai sprendžiant, atrodo, kad dar 
užtruks mažiausiai porą metų, kol rada
rų grandinė pasidarys efektyviai veikiąs 
organizmas.

Rusų karo laivyną Baltijos jūroj suda
ro vienas drednautas, vienas šarvuotlai
vis, keturi sunkieji kreiseriai, vienas leng
vas kreiseris, trys torpediniai kreiseriai, 
apie 20 naikintojų 2000 tonų talpos ir 
100-150 povandeninių laivų. Dalis po
vandeninių laivų yra senesnės statybos, 
o moderniškųjų skaičius vargiai pra
šoka 100. Prie viso to dar reikia pridėti 
12 torpedinių laivų 800-1000 tonų talpos, 
apie 50 minininkų 500-600 tonų talpos ir 
keletą mininių kreiserių bei specialių 
laivų. Torpedinių motorlaivių, povande
ninių naikintojų, šarvuotų motorlaivių 
ir mažesnių minininkų reikia skaityti po 
100-120 kiekvieno tipo.

Tokias žinias rodo karinio laivyno 
kalendoriai, bet čia reikėtų dar padary
ti keletą pastabų.

Tačiau laivyno vertė priklauso ne tik 
nuo laivų skaičiaus. Daug svarbiau, ko
kiame stovyje yra tie laivai. Karui bai- 
g'antis didžiulis skirtumas buvo tarp lai
vų, aprūpintų radarais ir kitomis pagal- 
b m m's priemonėmis, kurias Vakarų są- 
jung n'nkai pristatė rusams, ir laivų, ku
riems trūko ir elementariausio apginkla
vimo. Vokiečių ’’vaišės” per trejus metus 
KronŠtatui ir Nevos pakraščiams nepri
sidėjo prie sovietų laivų pagerinimo. Ir 
iš vokiečių pagrobti laivai nebuvo pilno
je tvarkoje, išskyrus gal vieną kitą. Su
tvarkyti tuos laivus, aprūpinti juos įvai
raus t po naujausiomis pagalbinėmis prie
monėm s ir suderinti su ten buvusiais 
g ūkiais bei įrengimais, yra tikrai Sizyfo 
darbas. Daugumas tu laivu buvo vokie- 
čiu buvę laivai, apginkluoti vokiečių pa
ir? nkcmis T aprūpinami vokiška amuni
cija. Rusams pradžioje šie laivai nebuvo 
jau taip vertingi. Reikėjo visa tai pakeis
ti rusiškais ginklais. Laivų karinių ginklų 
pakeitimas yra vienas sunkiausių uždavi-

Kanados Tautinės Parodos, įvykusios 1949 m. Toronte, lietuviy skyrius; kairėje sėdi A. Tamošaitienė - sky
riaus įrengėją. / Lithuanian section of the National Exhibit held in Toronto in 1949.

Toronto (Kanada) lietuviai linksminasi Ontario ežero pakrantėje / Lithuanians in Toronto, Canada, 
dancing cn the shores of Lake Ontario.

Automobi.iai Kanados iietuviy, kurig daugelis nė dviejg mėty šiame krašte dar neišbuvo. Z Many Lithuanian 
refugees in Canada have already managed to purchase automobiles.
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Ateitininky suvažiavimo Toronte (Kanadoj) dalyviai. Suvažiavimas įvyko š. m. liepos Id. / The first Ateitininkai convention held in Toronto, Canada.

Prof. K. Pakštas prie darbo prezidiumo stalo kalba Kanados ateitininky suvažiavime. / Prof. K. Pakštas 
speaks at Ateitininkai convention in Toronto, Canada.

gos trūkumas sovietams šio darbo ne
lengvino. Daug dar reikia atlikti, kad so
vietų karo laivynas būtų up to date. Bet 
didžiausi sunkumai nugalėti. Už 2-3 me
tų, reikia manyti, kad senesnieji laivai 
bus sumoderninti.

Modernizavimo darbas atliekamas be
veik visose prieinamose laivų dirbtuvėse, 
kurių didžiausios yra Leningrade. Prie 
kitų laivų dirbtuvių reikia priskaityti 
Rygą, Karaliaučių, Dancigą ir toliau į 
Vakarus esančius laivų statyklas Rosto- 
cke, Warnemunde ir Stralsunde. Taip pat 
Stetino ir Brandenburg Havel dirbtuvės 
prisideda prie laivų sutaisymo.

Gal būt pati Įdomiausia žinia yra ta, 
kad vokiečių kišeninis drednautas 
’ Deutschland” buvo nuvilktas Į Lenin
gradą 1947 metais pataisyti ir perstaty
ti, o kreiseris ’’Makarov” (buv. vokiečių 
’’Numberg”), sako yra apginkluotas 18 
cm patrankomis dvigubame bokšte.

Į naujų laivų statybą galima kiek leng
viau Įžvelgti, negu Į perstatymo darbus.

xo



Aišku, kad povandeninių laivų XXI ir 
XXVI gamyba atkreipia didžiausi dė
mėsi. Jie statomi Leningrado, Rygos, 
Dancigo ir, gal būt, Karaliaučiaus curb 
tuvėse. Tokių laivų daugiausia; gal sta
toma koks 100.

Drednautas ’’Sovieskij Sojuz” taip ne
žinioje ir paskendęs tebėra. Darbai lai
kinai, gal būt, ir buvo sustoję, bet britų 
šaltiniai skaičiuoja, kad laivas turi būti 
jau pabaigtas statyti. Sunkieji kreiseriai 
Petropavlovsk” (buv. vokiečių ”Lut- 

zow”) ir ’’Poltava” (buv. vokiečių 
(’’Seydlitz”) pagal vokiečių žinias yra 
atremontuoti Putelow laivų dirbtuvėse 
Leningrade. Jų pagrindinis ginklas yra 
18 cm patrankos dvigubame bokšte. Pri
skaičius dar Kirovo klasės ’’Žaleznjako”, 
tai ir viskas, kas kreiserius liečia.

Vokiečių žiniomis, yra statomi septyni 
’’Viceadm. Drozd” tipo laivai naikintojai 
apie 2.500 tonų talpos. Tas pats šaltinis 
nurodo, kad anksčiau buvę ’’Narviko” ti
po 4 laivai naikintojai perstatomi rusų 
laivų dirbtuvėse.

Kiek minininkų, torpedinių ir invazinių 
laivų statoma, sunku ir pasakyti, nes 
tokiems laivams statyti yra begaliniai 
galimumai. Jie gali būti statomi ir toli 
sausomoje. Tokių laivų sovietai gali pri
sigaminti tiek, kiek nori, kad jų užtektų 
visoms numatytoms karinėms operaci
joms.

Yra ir kitų įdomių faktų. Pirmiausia 
sovietai reikalauja 12 distancinių minu
čių jūros sienos, ir pasinaudodami savo 
sargybiniais laviais gana brutaliai elg'a- 
si. (Reikia prisiminti švedų ir danų žve- 
jinių laivų gaudymą). 1949 m. vasarą 
buvo pastebėta keletą tiek povandeni
nių, tiek kitokio tipo laivų švedų pa
krantėse. Žvejai apie Cristianso ir Bom- 
holmą karts nuo karto girdėdavo stiprų 
patrankų dundėjimą; mažiausiai vieną 
kartą buvo daromi invaziniai pratimai 
Ruegene. Šiuos įvykius sekė ir žinios, 
kad Leningrade įsteigta dar viena kari
nė mokykla. Laivyno sluogsniuose daug 
dėmesio paskutiniu metu ir atskiros jū
rų ministerijos įsteigimas, kurios šefu 
yra admirolas Jumašev.

Viską suėmus kartu, gaunasi įspūdis, 
kad Stalinas mėgina apsisiausti Petro Di
džiojo apsiaustu ir karinio laivyno at
žvilgiu.”

Švedų autorius straipsnų baigia šve
dų karo laivyno vyr. vado adm. Strom- 
beck žodžiais: ” Toji nautinė raida ga
lima sakyti, eina daug toliau negu nor
malūs defenzyviniai reikalavimai.”

Rauklaukis

Pirmasis Kanados lietuviy kunigy suvažiavimas, įvykęs praėjusią žiemą /The first Lithuanian-Canadian 
priests' convention held last winter.

Operos solistės Kalvaitytė ir Motekaitienė koncertuoja Toronte, Kanadoj; joms akompanuoja komp. VI. Ja- 
kubėnas. / Opera soloists Kalvaitytė and Motekaitienė concertize in Toronto, Canada; Accompanist is 
Prof. V. Jakubėnas.

’Pastovios Tautos Fondo pajamos vienu būdu tegali būti patikrintos — pastoviu savanorišku, bet kiekvienam lietuviui mo
raliai privalomu apsidėjiinu Lietuvos laisvinimo reikalui. Senosios mūsų emigracijos tolimesnė parama yra jos geros valios rei
kalas. Bet mes — naujoji emigracija — bėgdami iš Lietuvos palikome kraštą tokiu momentu, kada namie likusi tauta ryžosi 
iki galo išeiti kruviną Golgotos kelią. To mes neturime teisės niekuomet užmiršti, juoba, kad dabartinė tikrovė prašoko skau
džiausius numatymus. Ir jei norime pateisinti savo buvimą laisvuose Vakaruose, patikrinti sau teisę grįžti išlaisvinton Tėvynėn 
su savigarbos pajautimu, turime viską daryti, kas mums pajėgu, kad ir čia jaustumas mūsų tautos kovų dalyviais.

Prof. J. Kaminskas
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Fatimos Marijos šventovės pašventinimas liepos 30 d. N. P. SeserŲ vienuolyno sodyboje, Putnam, Conn. 
Šventinimo apeigas atliko Hartfordo vyskupas H. J. O'Brien, dalyvaujant gausiam būriui lietuviy. 
The blessing of the Mary-Fatima Shrine for the Sisters of the Immaculate Conception in Putnam, Conn.
Officiating is Bishop Henry J. O'Brien of Hartford. V. Vaitkaus foto

Lietuvaitės pamaldose mergaičiŲ stovyklos užbaigimo proga N. P. Sesery vienuolyno sodyboje, Putnam, 
Conn. / Lithuanian camp girls attend a valedictory Mass on grounds of the Convent of the Sisters of the 
Immaculate Conception in Putnam, Conn.

V. Vaitkaus nuotr.

Lietuvybės išlaikymas išeiviuose, ypač šiuo metu, kai Lietuvoje bolševikas iš 
kailio neriasi, kad greičiau ją išnaikintų iš pagrindų ir kai senųjų mūsų išeivių 
tarpe ji labai susilpnėjusi, o kai kur net merdėjanti, yra darbas toks didelis, toks 
sunkus ir toks atsakingas, kad nei viena ištaiga nei vienas žmogus to darbo neat
liks, kad ir maksimalinio darbštumo ir pasišventimo bei rūpestingumo parody
tų . . . Čia reikalinga visų išmėtytų po visą pasauli lietuviškų jėgų mobilizacija. 
Tą mobilizaciją VLIKAS ir paskelbė 1949 metais birželio mėn. 14 d. Tai Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė — PLB.

M. KRUPAVIČIUS

KAIP GYVENA IR DIRBA

VINCAS KRĖVĖ
Kai tremties dargana blyksteri nors 

trumpu prisiminimų žaibu, ir regi bu
vusias dienas, prieš akis išdygsta eilė 
vaizdų, gyventų ir girdėtų. Iš gimtos 
šiaudinės pastogės ataidi bobulės darby
mečio vargai, atūžia senos plačiašakės 
liepos ošimas ir išnyra keistas skerdžius 
Lapinas. O ant aukšto kalno, apsupta, 
apipinta Dainavos šalies senų žmonių 
padavimais, iškyla Merkinės pilis, “visų 
pilių tvirčiausia.”

Merkinės pilies griuvėsiai liko toli 
geležinės uždangos. Skerdžius Lapinas 
ir bobulė jau seniai ilsisi dausose. Tačiau 
šių vaizdų kūrėjas, didysis mūsų rašy
tojas, profesorius VINCAS KREVE- 
MICKEVICIUS gyvena su mumis Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, nešdamas 
sunkią tremties dalią, kaip ir kiekviehas 
tremtinys.

Daugelis prof. V. Krėvę prisimena iš 
universiteto auditorijų. Jos būdavo per
pildytos, nes studentai mėgdavo pasi
klausyti šio simpatiško profesoriaus pa
skaitų. Tasai prof. Krėvės simpatišku
mas ir paprastumas buvo žinomas Lie
tuvoje, jis ryškiai matėsi tremty Euro
poje, jis ir čia, Amerikoje, kiekvieną pa
drąsina praverti jo duris, su juo pasima
tyti bei pasikalbėti. Jei jūs pas jį užsuk
site visai be reikalo, tik šiaip sau, prof. 
Krėvė, nors kiekvieną minutę yra užsi
ėmęs, ras su jumis kalbos ir pasakos visa 
atvirai, nuoširdžiai, visai nekreipdamas 
dėmesio, ar jūs esate didelio garso, ar 
paprastas, eilinis žmogus. Jeigu jūs pa
sisakysi! esąs pradedąs rašyti eilėraš
čius ar vaizdelius, prof. Krėvė neatsi
sakys su jumis padiskutuoti ir patarti.

Prof. V. Krėvė praėjo visus trerhties 
vargus Europoje. Karo chaose net pra
žudė du paruoštus apysakų rinkinius. 
Jis vargo ir skurdo, kaip ir visi tremti
niai, kol dėka prof. A. Senno buvo pa
kviestas į Pennsylvanijos Universitetą 
Philadelphijoj.

Europiečiui Amerika yra Naujas Pa
saulis. Jam taip pat svetimos ir naujos 
šio krašto mokyklų sistemos. Supranta
ma prof. Krėvei taip pat pradžioje tu
rėjo būti sunkumų, jis nerado čia pil
nų auditorijų, lietuviškos aplinkos, ta
čiau Pennsylvanijos universitetas jam 
tapo naujais namais. Čia jis praleidžia 
visą savo laiką. Išėjęs iš auditorijos, jis 
užsidaro savo erdviame kabinete ir iki 
vėlumos prasėdi prie savo rankraščių.

V. Krėvė šiuo metu intensyviai dirba 
prie ’’Dangaus ir žemės sūnaus” antro
sios dalies, kurią dar šiais metais žada 
baigti. Taip pat yra pradėjęs kelias apy
sakas ir rašo savo atsiminimus. Taip pat 
jis seka lietuvių gyvenimą ir juo sielo
jasi. Jis apgailestauja mūsų visuomenės 
atbukimą lietuviškai knygai bei apskri
tai spaudai ir jos paskendimą doleryje.

V. Seirijis
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Plakatai, su kuriais Waterburio, Conn., lietuviai pikietavo liet. komunistŲ pikniką rugpiūčio 6 d./ 
Waterbury, Conn.

Lithuanian-Aemericans armed with protests against Communism in
V. Vaitkaus foto

Vaizdai iš Waterburio, Conn., lietuviy antikomunistiny demonstracijų, kai jie rugpiūčo 6 d. piketavo 
vietos lietuviy komunisty pikniką. / Pictures of the Lithuanian anti-Communist demonstration in 
Waterbury, Conn.

V. Vaitkaus nuotr.

* Cr
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Miltonas Starkus, "L. D." angliškos dalies redakto
rius, baigęs Kalifornijos Universitetą B. A. laipsniu. 
Milton Stark, Editor of the English section of "Lithua
nian Days" magazine. He is shown on the occasion 
of his graduation from the University of California 
at Los Angeles, in August of this year. He holds the 
B. A. degree in English.

MIRONAS L MUG
Rugpi;cio men. Miltonas C. Starkus, 

’’Lietuvių Dienų” redaktorius, baigė Ka
lifornijos Universitetą ir gavo B. A. moks
lo laipsni. Ta proga rugs. 3 d. Įvyko jų na
muose pobūvis, kuriame dalyvavo ”LD” 
kolektyvas, prof. Pakštas, B. Raila ir k.

M. C. Starkus yra gimęs Los Angeles, 
Calif., ir čia užaugęs. Lietuvoje jam te
ko būti šešis kartus. 1929-1936 metų lai
kotarpy jis gyveno Kelmėje ir Simne, kur 
lankė pradžios mokyklą ir puikiai išmoko 
lietuviškai. Taip pat jis lankė Mariano- 
polio aukštesniąją mokyklą ir ją 1943 m. 
baigė. Po to tęsė mokslą Los Angeles.

1943 m. Miltonas buvo pašauktas Į ka
riuomenę, kurioje išbuvo iki 1946 metų. 
Tarnavo laivyne, ir todėl jam teko ap
lankyti Australiją, Borneo, N. Gvinėją, 
Philipinus ir k. ir dalyvauti kovose prieš 
japonų laivyną Įvairiose Pacifiko vieto
se.

GrĮžęs iš karo tarnybos Miltonas tęsė 
studijas Kalifornijos Universitete, gilin
damasis anglų literatūroj ir žurnalisti
koj.

Spaudoj bendradarbiauti pradėjo 1943 
m., kai Hearsto laikraščiams pasiuntė il
gą straipsni, ginanti Lietuvos reikalus. 
Straipsnis buvo Įdėtas keliuose Hearsto 
laikraščiuose. Po to jis pradėjo rašyti 
angliškai kitiems laikraščiams. Nuo 1948 
m. Miltonas redagavo ’Kalifornijos Lie
tuvio” anglišką dali ir dabar yra ” Lie
tuvių Dienų” angliškos dalies redakto
rius.

Laisvu laiku Miltonas ruošia lietuvių 
pasakų rinkinį angliškai ir verčia V. Ra
mono ’Kryžius ”.

A. S.

„Tėvu Keliui“ 
vieneri metai

Išsiblaškius tremtinams iš Vokietijos, 
atskiruose pasaulio kraštuose sustiprėjo 
lietuvių pajėgos. Tokiu būdu atsirado 
laikraščių ir tose šalyse, kur anksčiau jų 
nebuvo. Taip prieš metus ir Venezueloj 
pasirodė iš karto neperiodinis leidinys 
’’Tėvų Kelias”, kuris šiais metais paminė
jo vienerių metų savo gyvavimo sukaktį, 
išleisdamas atitinkamą numerį. Jo atsa
kingas redaktorius kun. A. Sabaliauskas 
ta proga jame rašo:

’’Mūsų mieląją Tėvynę ištikusių bai
siųjų Įvykių pasėkoje jos išblokštųjų sūnų 
ir dukrų nedidelė saujelė buvo priglausta 
svečiame laisvės krašte — Venezueloje. 
Čia anksčiau ar vėliau kiekvienas rado 
sau gan pakenčiamą pragyvenimo šalti
nį. Nors kartais ne pagal savo turėtąją 
profesiją dirbamas darbas, nors neįpras
tose, kiek varginančiose, tropinio klimato 
sąlygose, vienok lietuvio užgrūdinto 
skaudžių pergyvenimų ir sunkios trem
ties laikų nepalaužė, jo dvasios neper
bloškė ir neišmušė jam iš rankii garbin
go ginklo tęsti kovą...

Jau prieš du ar tris metus Venezuelon 
atvykę lietuviai stvėrėsi organizacinio 
darbo ir dėka jų energijos bei pasiauko
jimo buvo daug kas nuveikta...

Buvo jaučiamas būtinas reikalas pir
moje eilėje turėti savoj gimtoj kalboj 
spaudintas žodis, kuris palaikytų mu
myse iš tėviškės padangės išsineštus šir
dies jausmus, dvasios nuotaiką, rištų mus 
su tautiečiais, išblaškytais po visas pa
švietęs rikiuotų mus į kovą...”

’’Tėvų Kelio” faktinasis redaktorius J. 
Kukanauza ta proga rašo:

Vieneri metai — palyginti trumpas 
laikas, tačiau, nežiūrint to, sukaktuviniu-

Min. St. Lozoraitis kalbasi su dr. kun. V. Pavalkiu Romoje. Dr. kun. V. Pavalkis neseniai atvyko į Ameriką 
ir įsikūrė Kalifornijoje. / Rev. V. Pavalkis confers with Lithuanian Minister S. Lozoraitis in Rome.
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METINIS - SUKAKTUVINIS

Venezuelos lietuviy vienintelio mėnesinio laikraščio 
viršelis. / A reproduction of the cover of the Li
thuanian monthly "Tevy Kelias," a magazine publish
ed in Caracas, Venezuela.

kas gali didžiuotis savo atsiekimais. Iš ne
periodinio leidinio išsivystė į mėnesinį. 
Paūgėjo puslapių skaičiumi. Paįvairėjo 
turiniu.... Būdamas negausios — 2000 na
rių nesiekiančios kolonijos informaciniu 
organu, nepretenduoja ir negali būti stip
rus nei turinio atžvilgiu, nei ekonomiškai. 
Bet, nepaisant to, vis tiek jis savo paskirtį 
pilnai atlieka: plačioje Venezuelos teri
torijoje išsiblaškiusius tautiečius jungia į 
vieną šeimą, informuoja vietiniais speci- 
niais klausimais, duoda įvairių žinių, 
pasiskaitymų ir tt....”

Iš savo pusės mes džiaugiamės ’’Tėvų 
Kelio” sukaktim ir limkime jam nepails
tamai skaidrinti savo tautiečių dienas 
Venezueloje.
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veiklos
metus
IŠ ANGLIJOS LIETUVIŲ GYVENIMO

Susibūrus Notinghame didesniam lie
tuvių skaičiui, 1947 m. lapkričio mėn. 
pabaigoje, kun. J. Kuzmickio pastango
mis, buvo šiame mieste įsteigtas DBLS 
skyrius, kuris pradžioj neturėjo nė 10 
narių, o dabar jau priskaito virš 120, nors 
lietuvių čia gyvena apie trejatą šimtų.

Atvykus į Notinghamą chorvedžiui V. 
Untuliui, atsirado būrelis jaunimo, kuris 
nepagailėjo savo laisvo laiko paaukoti 
lietuviškajai dainai. Taip 1949 m. pava
sarį atsirado ’’Rūtos” choras, išaugęs į 
vieną stambesnių Anglijos lietuvių cho
rų-

Prie choro taip pat veikia lietuvių tau
tinių šokių grupė, vedavaujama O. Lin- 
gaitytės. Ši šokių grupė visur dalyvauja 
su ’’Rūtos” choru ir turi gerą pasisekimą.

Notlnghamo lietuviai taip pat turi so
cialinį ir kultūrinį klubą ’’Romuva”, ku
ris yra tapęs ne tik Notinghamo, bet ir 
artimesnių jo apylinkių lietuvių susiti
kimo židiniu, nes jame vyksta visi minė
jimai, paskaitos ir šeštadieniais šokiai. 
Klube veikia skaitykla ir biblioteka.

Neseniai susiorganizavo ir sportinin
kai, bet savo veiklos viešiau dar nepa
rodė.

Jau 12 Notinghamo lietuvių šeimų nu
sipirko namus. Per trejus metus įvyko 10 
lietuviškų vestuvių, ir keli vyrukai ap
sivedė su kitatautėmis.

Notinghamo lietuviškoji bendruomenė 
žengia tvirtu žingsniu į ketvirtuosius 
savo gyvavimo metus, pasiryžusi tąpti 
tvirčiausiu ietuvių postu vidurinėje Ang
lijoje.

St. Kasparas

— Londone įsikūrė sovietų pavergtų 
tautų ekonomistų sąjunga. Steigiamaja
me susirinkime dalyvavo lietuviu, estų, 
latvių, lenkų, vengrų, čekų, slovakų, kro
atų ir kitų tautų atstovai. Sąjungos tikslas 
yra bendromis jėgomis tirti centrinės 
Europos kraštų faktus ir ekonominę struk 
tūra bei autoritetingai informuoti laisvą
jį pasaulį apie tų kraštų tikrąją ekono
minę padėtį, skatinti tampresnio ekono
mistų bendradarbiavimo reikalą ir pa
ruošti planus jaunuomenės mokslinimui.

Naujosios organizacijos pirmininku iš
rinktas estas dr. V. Raud, sekretorių len
kas V. Czervinski ir lietuvis F. Senkus 
iždininku.

Nottinghamo (Anglija) lietuviŲ "Rūtos" choras. / Members of the Lithuanian "Rūta" Choir in Nottingham, 
England.

Anglijos lietuviai savo stovyklos kieme. / Lithuanians in England, gathered around replicas of the Lithua 
nian national emblem and the Iron Wolf.

— Londono Lietuvių Meno Sambūris 
rugpiūčio 26 d. pirmą kartą suvaidino 
Sschillerio dramą 'Klasta ir Meilė.” Re
žisavo P. Kaulėnas. Vaidinimas buvo su
traukęs didžiulę salę pilną žmonių. Tai 
daugumoj buvo neseniai į šį kraštą at
vykę lietuviai. Iš senesniųjų matėsi tik 
vienas kitas.

Artistai vaidinimui ruošėsi atliekamu 
nuo darbo laiku. Nors tai buvo ne profe- 
senionalų pastatymas, tačiau vaidinimas 
gerai pavyko. Publika įtemptai sekė vai
dinimą, ir kai kurios scenos ištraukė vie
no kito žiūrovo net ašaras.

Vaidino: P. B. Šturmaitis, Kaulėnas, 
P. Pesys, Kaulėnienė, Cernys, Adomaity
tė, Mašalaitis, Mašalaitienė, Barzevičie- 
nė, P. Šiaučiūnas ir P. Adomaitis.

Pastatymas buvo pritaikytas nedidelei 
scenai, ir dekoracijų pakeitimas užtruk
davo tik penkias minutes. Reikia manyti, 
kad šis vaidinimas galės būti pakarto
tas ir kituose miestuose, ypač arčiau Lon
dono.

— Tautos Šventės minėjimą Londono 
lietuviai suruošė didžiulėje Westminste- 
rio salėje, kuri buvo pilna prisirinkusi 
žmonių. Meninę dali užpildė Londono 
lietuvių Meno Sambūris. Paskaitą skaitė 
F. Neveravičius. Minėjime dalyvavo ir 
Lietuvos ministeris Londone Balutis, Es
tijos ministeris Torma, lietuvių draugas 
Harrisonas ir k. Reikia pažymėti, kad 
Estijos ministeris Londone Torma gerai 
moka lietuviškai.
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Rochester, N. Y., lietuviai tremtiniai pagerbia savo 
sponsorius. Vyriausiam sponsoriui kun. Bakšiui įtei
kiamas adresas. /Chief sponsor Rev. Bakšys is hon
ored by Lithuanian refugees in Rochester, N. Y.

Dail. Liudas Vilimas kalba per sponsoriy pagerbimą 
Rochester, N. Y. / Artist L. Vilimas delivering an 
address at an honoring party of sponsors in Roches
ter, N. Y. »

Clevelando lietuviu KA Vfll ffllYIO
radijo programos
metines

Viena iš jauniausių kultūrinių insti
tucijų Clevelande yra Lietuviškoji Radio 
Valanda, kuri rugsėjo 9 dieną minėjo sa
vo pirmąsias metines, davusi per tą lai
ką 53 transliacijas.

Ir anksčiau Clevelandas yra keletą kar
tų turėjęs lietuviškas radijo valandas, 
bet jos niekada ilgiau kaip pusmetį neiš
silaikydavo. Svarbiausia priežastis buvo 
finansinis nepajėgumas.

Dabartinė lietuviškoji radijo programa 
yra perduodama per galingą WSRS siųs
tuvą 1490 banga kiekvieną penktadienį, 
7 vai. vakare. Jos steigėjų ir vedėjų — J. 
P. Nasvyčio ir K. Šūkio — dėka ji nuolat 
tobulėja ir stiprėja. Nors Clevelande ir 
nedaug, palyginti su lietuvių skaičiumi 
(apie 11.000), tėra lietuvių biznierių, 
tačiau vedėjų apsukrumo ir sumanumo 
dėka radijo valanda pajėgia išsilaikyti. 
Ją remia ir palaiko ir daugelis didžiųjų 
lietuvių kultūrinių organizacijų.

Radio Valandos vedėjai nori imtis ini
ciatyvos sušaukti visų lietuviškųjų radijo 
valandų vedėjų suvažiavimą, kuriame ga
lėtų apspręsti bendrus klausimus, pasi
tarti dėl programų pasikeitimo ir pan.

Pasikeitimas programomis tikrai pa
įvairintų dabartines transliacijas, kurios 
per daug dažnai per tą pačią stotį kar
tojasi, sutrauktų daugiau klausytojii ir 
tuo pačiu padėtų radio valandoms tvir
čiau ekonomiškai atsistoti.

Clevelando lietuviškoji radijo valan
da planuoja taip pat išleisti lietuviškųjų 
plokšteliu.

V. R.

—Pranas Račkus, Los Angeles, Calif., žinomas na- 
my pardavėjas ir aktingas organizacijy veikėjas, ati
darė vienintelę lietuviy užeigą šiuo adresu: 619 W. 
8th St., Los Angeles. Atidarymo įkurtuvės įvyko 
spalio 1 d.

—Kun. G. Jonaitis, Tucson, Ariz., sunkiai susirgo. 
Linkime greitai pasveikti.

—Mr. ir Mrs. Dom. Mažeika, Dayton, Ohio, broke
rio Joe Bulat dėdė, ir Ant. Akromas atostogavo Ka
lifornijoje.

—Operos solistas VI. Baltrušaitis, Glendale, Calif., 
džiaugiasi sulaukęs dukrelės.

—Viktorija Boginienė, Indio, Calif., neseniai iš
laikė pilietybės egzaminus. Egzaminavęs teisėjas (liet, 
žydas) prašnekino ją lietuviškai.

—Stanley ir Mary Lukas ir Elena Noreikienė-Nagi- 
nytė, Dayton, Ohio, atostogavo Los Angeles.

—Norman Kadės, Los Angeles, Calif., Liet. Taut. 
Šokiy Grupes narys pašauktas į kariuomenę. Ta pro
ga pas Kilmonius jam buvo surengtos išleistuvės.

—Vincas Karalius, Del Mar, Calif., atvyko apsigy
venti Los Angeles. Karalius yra neseniai atvykęs iš 
Europos.

■—Povilas Zaromskas, Chicago, III., nutarė apsi
gyventi Los Angeles, kur jau gavo darbą. Jis taip 
pat naujakuris Amerikoje.

■—Ben Naginis, Los Angeles, Calif., yra pašauktas 
į kariuomenę. Tėvai ir sesutės jam suruošė išleistuves.

—St. ir Mar. Drukteinis, Chicago, III., atostogavo 
Kalifornijoj ir viešėjo pas Adelė ir St. Deringius.

—Petrausky šeima, La Mesa, Calif., atostogavo 
Los Angeles ir dalyvavo Kalifornijos Lietuviy Dienoj.

—V. Petriks, Del Mar, Calif., ir kun. dr. Bartuška, 
San Diego, Calif., specialiai buvo atvykę į Kalifornijos 
Lietuviy Dieną, kurią buvo surengę LD.

—Marija Petrauskienė, Seattle, Wash., viešėjo pas 
gimines - J. Petrausko šeimą Los Angeles.

—Dr. J. Naujokaitis, Pomona, Calif, rugp. 22 d. 
susilaukė įpėdinio. Jis yra vedęs E. Gajauskaitę.

Agota Kesiiis, Chicago, III, dabar vieši pas sūnų 
inž Stasį Los Angeles. Kesiliai neseniai susilaukė 
sūnaus.

Robert S. King (Karalius), San Francisco, Calif, yra 
Watchmaker Assn pirmininku. King turi laikrodžiy 
ir auksiniy daikty krautuvę San Francisco.

—L. Zaikienės, Los Angeles, Calif., taut, šokiy gru
pė jau turi kvietimus išpildyti programą Tarpt. Die
noje Spalio 14-15 dd.; Exposition Parke spalio 22 d. 
ir Santa Anna, Calif., gruodžio 2 d.

■—Antanina Rudelienė, Chicago, III., atostogas pra
leido Kalifornijoje. Buvo sustojusi pas sūny Jurgį 
Encino, Calif.

—J. Yokubynas, Toronto, Canada, rugp. mėn. ap- 
alnkė savo draugus Los Angeles: A. Pauliy, J. Kil- 
monį, Karaliūną, A. Batky

Sponsoriai ir tremtiniai Rochester, N. Y. / Sponsors 
and Lithuanian DP's in Rochester, N. Y.

Clevelando, Ohio, lietuviy radijo valandos vadovai: (sėdi iš kairės) P. J. Nasvytis ir 
K. Šukys. Stovi: pranešėjas B. Auginąs ir muz. dalies vedėjas A. Mikulskis.

16



Balts Protest Against Russia
Lithuanian, Latvian, and Estonian 

diplomatic representatives in the United 
States tendered the Secretary of State a 
formal note of protest against Soviet out
rages in the Baltic States and particular
ly against the mass deportations in prac
tice there.

Secretary Acheson replied that the 
United States was considering whether 
or not to prefer charges against Russia 
before the United Nations. He said the 
question would be studied by State De
partment officialdom familiar with Unit
ed Nations affairs.

This is good news. But it would have 
been better news had the Secretary di
rectly instructed his staff of representa
tives to the United Nations to prepare 
a complaint against Moscow’s tyranny. 
Abundant facts supporting and bearing 
out mass deportation and terrorization 
of Lithuanians, Latvians, and Estonians 
are in possession of the United States. 
Much of the information on Russian at
rocities in the Baltic States has been sup
plied to the United States Senate by ALT, 
the organization that has been pressing 
adoption of the Genocide Convention 
(now shelved.)

Building of Justice in Kaunas, Lithuania / Teisingumo 
Ministerijos Rūmai Kaune.

The United States never recognized 
the annexation of the Baltic States by 
the Soviet Union. The Bolsheviks occu
pied the Baltic republics illegally, crim
inally. The American Government 
should demand immediate Russian 
withdrawal from Lithuania, Latvia, and 
Estonia, and immediate desistance from 
genocidal programs now in effect in 
these countries.

In the campaign for truth that the 
United States has resolved to wage 
against lying Bolshevik propaganda, 
facts about the extermination of the 
Baltic nations would be most useful in 
unmasking Soviet imperialism.

A Pica From The
Baltic States

Appearing in the LOS ANGELES EX
AMINER (Aug. 18) and in all other 
Hearst newspapers throughout the na
tion, the following article reviews the 
fate of the Baltic States under the Soviet 
occupation.

“In one of the Roosevelt administra
tion’s few acts of opposition to Soviet 
Russian aggression and expansion, the 
American State Department on July 23, 
1940, refused to recognize the incorpor
ation into Soviet Russia of the Baltic 
States, which had been seized by viol
ence.

“Lithuania, Latvia and Estonia have 
continued, therefore, to be recognized 
by the United States as independent na
tions.

“They maintain diplomatic represent
atives in America so that, conquered and 
oppressed as they are, they still have a 
voice to raise in protest.

“Now, ten years after the brutal ob- 
Lteration of their independence by So
viet Russia the Baltic nations have issu
ed a fresh demand for liberty and just
ice ....

’ Without excusing the United Nations 
for failing to TRY to free the Baltic 
nations, or the American State Depart
ment for failing to insist that the effort 
be made, the fact is that Russia, with its 
veto power, could have frustrated any 
really effective action, and still can.

“The continued enslavement and per
secution of the freedom-loving peoples 
of Lithuania, Latvia and Estonia pro
vides, therefore, a potent testimonial to 
the wisdom of former President Hoover’s 
proposal that the United Nations be re
organized WITHOUT Russia and its 
satellite nations . . . .”

Statue of Liberty in New York / Laisvės Statu.a New Yorke
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Baltic Diplomats Act
Ten years have gone by since the Sov

iet Union, in June, 1940, attacked and 
occupied the Baltic States of Lithuania, 
Latvia, and Estonia, in breach of inter
national law and the treaties entered 
into between them.

In view of th s fact the Lithuanian 
Minister, Povilas Žadeikis, the Latvian 
Charge d’Affaires, Jules Feldmanis, and 
the act ng Estonian General Consul, Jo
hannes Kaiv jointly proffer a note of 
thanks to the Government of the United 
States for its continued non-recognition 
of the Soviet incorporation of Lithuania, 
Latvia, and Estonia, and for the consi
deration shown their legal representa
tives in Washington.

The reassuring words of the Secretary 
of State on July 23, 1940, protesting Sov
iet intervention in Baltic affairs, have 
served to preserve the determination 
and hope for freedom and independence 
of the Baltic peoples through the pain
ful years since the Soviet aggression.

During the interim period between 
the two great wars the Baltic States ob
served a strict neutrality in accord with 
the principles set forth in the League of 
Nat ons Convention. They were peace
able, freedom-loving nations and nowise 
party to any kind of coalitions directed 
against other nations. The Baltic States 
were a factor of stabilization for the 
peace and good of Eastern Europe. The 
contention that the Baltic States (in
habited by non-Slavic peoples of West
ern culture) are vital to the security of 
the Soviet Union is groundless; on the 
contrary, Soviet security was more as
sured with the existence of the inde
pendent Baltic States. Unrest in this 
quarter of Europe began in 1939, when 
the Soviet Union and Nazi Germany 
conspired in a secret pact against the 
independence of the Baltic States. The 
Baltic States are now being used for 
further Soviet expansion, which threat
ens to engulf not only Europe but the 
whole of Western civilization.

In refusing recognition to the Soviet 
annexation of the Baltic States, the first 
sacrifices to Soviet aggression, the Gov
ernment of the United States acted with 
acute foresight. The United States there
by engendered a peace founded on just
ice and the principles of freedom.

At the same time the diplomatic re
presentatives of the Baltic States express 
their concern over the unbearable cir
cumstances affecting their countries un
der Soviet occupation. The tyrannical 
regime of the occuption has caused a 
disorder in which not even the most 
fundamental human rights can be pract
iced; human rights have been substitut
ed by a program of sovietization, under 
pressure of the occupant. Communist 
terrorization and extermination of in
habitants has increased in tempo; per

sons disappear from the streets and from 
their homes; mass deportations are 
methodically executed, providing slave 
laborers for distant parts of Russia, 
where death is the only salvation from 
daily torture.

The official representatives of the 
Baltic States, in co-ordination with other 
Baltic organizations, turn to the United 
Nations to halt (and verify) the barbar
ic activities engaged in by one of its 
members.

The official representatives of the Bal
tic States would greatly appreciate Unit
ed States support of United Nations ac
tion in cases of genocidal mass deporta
tions and in the generally critical situa
tion in the Baltic States; so that the re
sponsible party may be brought before 
the public eye and the martyrs of aggres
sion be given satisfaction for their he
roic stand for freedom and independ
ence.

Eastern ceremonies in Lithuanian village, Woodcut by T. Valius. / Velyky rytą Lietuvos bažnytkaimy, 
T. Valiaus medžio rėžinys.

The representatives of the Baltic 
States see new encouragement in the 
President’s measures lately enforced in 
the Korean crisis, where Communist 
aggression has newly erupted. The swift 
action taken by the United Nations, to
gether with the effective assistance pro
vided the defenders of Korean independ
ence by the United States, must bring 
about the desired result. The Baltic 
States were forgotten in 1940 when a 
similar fate threatened them.

The Baltic States warmly commend 
the collective measures taken to defend 
the fundamental rights of the Korean 
people; for now there is reason to be
lieve that the United Nations interven
tion in Korea will strengthen the means 
by which ultimately Lithuania, Latvia, 
and Estonia will be liberated.

With this opportunity, on the occasion 
of the twenty-eighth anniversary of the 
de jure recognition of the Baltic States 
by the United States, the accredited re
presentatives have the honor to bring- 
to the attention of the Secretary of 
State the foregoing considerations and 
at the same time to repeat their firm 
protest against the continued unlawful 
and brutal occupation of the Baltic 
States by the Soviet Union.
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An Interview With Dr. Oven C. Norcm, 
formerly U. S. Minister to Lithuania

— How do you view the Lithuanian 
nations fight for the restoration of her 
freedom?

— My toast of Lai gyvuoja Lietuva still 
stands and I am unreservedly in favor of 
complete restoration of Lithuanian in
dependence. Though we might be sur
rounded by a multitude of critics and 
pessimists who have lost faith in the 
cause, I think it is a plain duty to con
tinually fight with every available means 
to restore liberty and freedom to the Li
thuanian people who have been enslav
ed by the aggressive Soviets.

— In your opinion, what means might 
be empoyed to strengthen this fight?

— Every known means should be em
ployed constantly. To those who remain 
enslaved, whether in Lithuania proper or 
in the hinterland of Russia, it is of great 
importance to know that their friends 
have not forgotten and have not ceased 
to agitate for their release. The press, 
the radio, the relief channels of every 
kind, and active preparedness for the 
liberation warfare should be carefullv 

City Hall, Los Angeles, Calif. / Los Angeles miesto rotuaė.

and systematically utilized.
— Do you feel that Lithuania can re

gain her independence without an armed 
conflict?

- No.
— The accredited representatives of 

the Republic of Lithuania are recognized 
by the Government of the United States 
in Washington. Why does not the United 
States retain her own diplomatic re
presentatives to Lithuania, even though 
they may no longer be resident in that 
country?

— The State Department does not 
maintain a diplomatic corps for any 
country that is temporarily occupied by 
an aggressor nation such as Russia for 
the reason once stated in terms of neces- 
ity. The continued recognition of the mi
nisters from the Raltic States is sufficient 
for diplomatic work as it is presently 
constituted.

— Does not the fact that the United 
States maintains no diplomatic repres
entative to Lithuania weaken the posi
tion of Lithuanian independence materi

ally and juridically?
-No.
— Under what circumstances did the 

United States legation in Lithuania quit 
that country at the time of the Bolshevik 
occupation in 1940?

—Since the country was occupied and 
mock Seimas obediently voted for slav
ery, the United States government order
ed me home ’’for consultation” and un
doubtedly will fill the position once 
again when it becomes necessary to open 
up the Legation in the liberated country.

—New Communist aggression in Asia 
has forced UN intervention in defense 
of free Korea. What effect, if any, will 
the UN action have on the international 
status of Lithuania and the other Baltic 
States? Is there any hope of similar in-

nMSMBWffl
“With reference to the aide-memoire 

of July 27, 1950 which was presented to 
the Department of State by the Honor
able Minister of Lithuania, the Charge 
d’Affaires of Latvia and the Acting Con
sul General of Estonia in Charge of Le
gation and in confirmation of the con
versation of that date, the Secretary of 
State informs the above-named repres
entatives of the Raltic States as follows.

’The Department of State is pleased 
to receive the expression of appreciation 
tendered by the the representatives of 
Estonia, Latvia, and Lithuania on be
half of their respective countries for the 
policy followed by the United States 
Government toward the Raltic States. 
The Department is also pleased to note 
the approval expressed by the Repres
entatives of Estonia, Latvia, and Lithua
nia of the policy followed by the United 
States and the United Nations with re
spect to the recent developments in Ko
rea. As is well known, these policies 
conform with the traditional views of 
the United States Government concern
ing the rights of all peoples to self-de
termination and freedom from aggres
sion.

“The request of the representatives of 
the Baltic States that the United States 
support consideration by the United 
Nations ”of the genocidal mass deport

ations and of the appalling situation 
in general in the Baltic States” will be 
brought to the attention of the Depart
ment’s representatives who are directly 
concerned with United Nations affairs.”

Department of State, Washington, 
August 9, 1950
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Lithuania - Land of Sorrow and Birthplace 
of Kosciusko

If we search the pages of the world’s 
history, we shall never find an instance 
where one large nation completely sub
dued a small nation, when the small 
nation fought for self-existence and just
ice. The mighty empire of Rome fell be
cause she fought for glory and conquest, 
and not for justice or humanity. Like
wise I do say today, this will be the his
tory of Russia and their leader, Stalin.

For centuries, small nations have suf
fered persecution and have seen their 
sons die in prison because those gallant 
sons believed in justice for their mother
land. Deep in the heart of every man 
who cherishes freedom, there exists a 
small sympathy for the struggling Lithu- 

tervention in behalf of beleaguered Li
thuania?

— I sincerely hope so.

— Are you engaged in any particular 
kind of work at present? Do your plans 
for the future include any further dip
lomatic service?

— I am now engaged in doing regular 
parish work in the Evangelical Lutheran 
Church. At present, I have no plans to 
enter the diplomatic service but a return 
to Lithuania would give me a great deal 
of pleasure. My friendship and admira
tion of the wonderful Lithuanian people 
remains constant.

By REV. GEORGE F. JONAITIS,

Major Chaplain First World War, Retired 

anian people. Before World War I, Li
thuanian territory was embraced in the 
Russian Empire, and a small portion 
was in East Prussia. It was bounded like 
an irregular triangle by Russia, Prussia, 
Poland and, on the West, by the Baltic 
Sea.

Before the second World War, Li
thuanian territory aggregated approx
imately 47,000 square miles. Lithuania 
has a noble and ancient history. A long 
line of kings ruled that nation until Rus
sia annexed it.

As early as the time of the union of 
Lithuania and Poland under Jogaila, 
King of Lithuania, Russia had a covetous 
eye on Lithuania. Jogaila resisted every 
attempt on the part of the Russian ruler 
to dismember Lithuania, and he forced 
the Russian armies to retreat inglorious- 
ly to the gates of Moscow. For two cent
uries, the Lithuanians ruled the United 
Kingdoms of Lithuania and Poland un
til Sigismund Augustus ascended the 
throne, and by edict declared Lithuania 
and Poland to be one nation. But the 
Lithuanians revolted and refused to ac
cept this unification of their country as 
a part of Poland. To this day, Lithuania 
opposes being included in the Polish na
tion or Russia or any other nation. She 
wants to be an independent country, 
because Lithuanians differ in language, 
customs, and ideals from the other na
tions of Europe.

The first dismemberment of Lithuania 

occured in 1772, when the greater part 
of Lithuania was taken by Russia, and 
a small area given to East Prussia. From 
Lithuania, the Germans and Russians 
imported many cattle, horses, grain, flax, 
amber and hemp. The Lithuanians un
der foreign oppression and rule main
tained their independence in language. 
This language, the Lithuanians like to 
boast proudly, existed in its present form 
before the time of Christ. It is undoubt
edly the most ancient of European 
languages, and is closely allied to the 
Sanscrit.

The literature of Lithuania is scant 
owing to the incessant wars that engag
ed the people of Lithuania in earlier 
times, and to the oppression of foreign 
rulers in the later days. In 1905, the Rus
sian government was forced to grant lib
erty to the Lithuanian press and since 
then, the literature of Lithuania has 
steadily advanced, both in quality and 
quantity. Lithuania may be described as 
representing a distinct ethnic group 
which despite its subjugation by the 
Germans and Russians, has never re
nounced its claims to independence.

Its inhabitants are neither Slavs nor 
Teutons. They are liberty-loving and in
dustrious. In 1920, Lithuania was recog
nized independent by the United States 
and other world powers.

Americans have an excellent oppor
tunity to judge at first hand the charac
ter of the Lithuanians. To American

Teutonic Order Surrenders to Vytautas the Great of Lithuania / Kryžiuočiy vadai pripažįsta Vytauto D. valdžią.
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shores have flocked thousands of Lithua
nians - immigrants who have become 
good citizens and industriuos workers 
for the common welfare. Lithuania has 
produced great men who have enshrin
ed themselves in the heart of Americans. 
Take for example the noble Lithuanian 
Kosciusko, who was born in Lithuania.

Aboard The Kualoa
THE STORY OF A VOYAGE AROUND THE WORLD

Butaritari, Gilbert Islands 
June 20, 1950

This is our last stop in the Gilbert Is
lands before we sail to the Marshalls. 
Each group of islands we put behind is 
still somewhat of a surprise, considering 
how distant they seemed this same time 
last year, and the perils and incidents 
we have survived to date. Frankly, I’m 
still looking for conditions to meet Fred’s 
predictions before we started: “It’s all 
right down the groove.” If this is any 
groove, I’d sure hate to meet up with a 
few slight difficulties!

The weather here is supposed to be 
on its best behavior at this time of year 
but you can depend upon it to whip up 
a lew waves and winds to celebrate our 
presence. We had a most commonplace 
after a typical Haw’n-type channel cross- 
one could hardly expect too much in the 
way of excitement as the distance was 
only five miles from atoll to atoll and 
all in the lee of Tarawa. We met the KI- 
7 KIA, the Colony ship, just leaving Aba
iang lagoon, with much waving, etc. Tho 
we have been in the same vicinity for 
months, this was the closest we had ever 
come together. After circumnavigating 
all the reefs and shoals in the lagoon, we 
got the sails furled and put the motor 
in gear preparatory to moving in close 
to shore, sounding as we went. And 
nothing happened—we just stood still. 
After some hectic investigating, we dis
covered the shaft had slipped out and 
the ony th’ng which had prevented the 
prop jamming the rudder, was the pul
ley installed on the shaft to run the small 
generator while underway. So it was up 
with the sails again and take a chance on 
not running aground before we could 
get them down again and properly 
anchored. That accomplished, we pro
ceeded to enjoy Abaiang for some ten 
days or so, moving from one anchorage 
in the lagoon to another.

Marakei atoll was our next stop but 
that was a doubtful proposition inas
much as there is no entrance into the 
lagoon and outside anchorages in these 
islands are precarious at best. However, 
after a typica Haw’n-type channel cross
ing (about 31 miles from anchorage to 
anchorage), taking from 7 A.M. to 7 P. 
M. and using power and sails, we arriv
ed off Marakei and found the water 
smooth in the lee but with a consider

He offered his services to Washington 
in the cause of American independence. 
Washington called him ’’gentleman of 
science and merit.” The American army 
list of the Civil, Spanish American, and 
World Wars gives the names of many 
Lithuanians who willingly gave their 
lives to America.

able current running. Spent two days 
there but after the third night the grind
ing of our chain on the coral below got 
too much for our peace of mind and we 
left for Butaritari.

It isn’t necessary to cruise in these 
waters to get grey hair; that can be ac
complished just attempting to lay out a 

A dance performed by J. Drazdauskaitė and S. AAodzeliauskas. / Šokis - J. Drazdauskaitė ir S. AAodze- 
liauskas. Don. Šulaičio foto

course. In the first place the islands were 
charted around the latter 1800’s and 
every few years or so some ship reports 
various portions of the islands or per
haps the atolls themselves to be 3-10 
miles this way or that. Once when we 
made all the corrections reported, we 
found Tarawa, Abaiang, Marakei, and 
Butaritari practically sitting in each 
other’s laps and we knew that wasn’t so 
as they can’t be sighted from one to the 
other except occasionally and under su
per-special contions which probably in
volve refractions and mirages. Also, the 
weather, currents, winds, and tides be
ing what they are, one can’t even de
pend upon hours of traveling to give an 
approximation.

All things considered, therefore, we 
decided to accept the original placing of 
Butaritari on the chart, assume that the 
distance was approximately 68 miles or 
so, allow for the present light wind to 
continue blowing, and start at 8 A.M. so 
that we would arrive somewhere in sight 
of Butaritari some time the next morn
ing about dawn. And in the events which
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ensued, we still don’t know how much 
of our suppositioning was correct.

The wind was beautiful but it got 
stronger and stronger. Fred started tak
ing sights and they showed we were 
making some 5.7 knots whereas we didn’t 
appear to be doing more than 2M or 3 
at the most. Bearings on Marakei showed 
there wasn’t much westward set but 
there most certainly had to be a north
ward set if we believed the sights. It be
gan ot look as tho we would arrive in 
the middle of the night and that would 
never do, so we took in the flying jib 
and the jib, but still we bowled along. 
By this time quite a sea was running, 
so we didn’t want to lose the steadying 
influence of the mainsail. The next best 
course was to put a reef in it. Then the 
rain and wind squalls began. Ordinarily 
one runs before them and is glad to get 
the boost but when you are close to your 
destination, you don’t dare run without 
fear passing or running down the island 
in the dark. The only course is to heave- 
to until the squall passes and hope you 
don’t drift down the current too much. 
And the seas—what a mess: peaks, pyr
amids, holes, hollows, and plain Hell. 
Finally, we could take it no more and 
got the mainsail down before it was 
blown out or the mast went. That eased 
the strain on the mast but did we roll 
and wallow when we had to heave-to 
from 2 A.M. on. Just after dawn at 5:30 
Tary spotted Butaritari about two miles 
off our port beam and bow. We finally 
got the KUALOA about and tho we tried 
to keep off the S.E. point where bad 
tide-rips are reported, there wasn’t much 
choice. According to the printing on the 
chart, “sailing ships in light winds be
come unmanageable in these tide rips” 
—yeah, and in strong winds too. Remeb- 
ering my past experience with tide-rips 
off Molokai, I stayed below in my bunk 
and hung on. Fred says he thought we 
were gonners. The waves came from all 
directions, which was had enough, but 
when we haw them climbing over each 
other and us, he said he thought our 
finish was in sight. As you can see by 
this, however, we survived and we think 
the KUALOA bears a charmed life.

The lagoon entrance is dead to wind
ward into the rising sun and we arrived 
as the tide was going out. With motor 
alone we couldn’t make an inch so got 
up forestaysail and mizzen and tried 
tacking. So slow was our progress that 
Tary was able to make soundings as we 
proceeded and every time he found a 
2-fathom patch, we came about on ano
ther tack. It was a nerve-racking ex
perience after the previous night’s ev
ents, but after 2 hrs. 10 min. we came 
to anchor in the lee of the palms in about 
2 fathoms sand bottom. All the rambling 
wrecks don’t come from Georgia Tech!

The wind has been alternately blow
ing like the dickens or completely calm 
but our anchorage is good and we have 
rested. The new Catholic Mission ship 
is due to arrive this morning and every
one is anxious to see her, including us. 
She left Australia in April and this has 
been the first word of her since. We

„L D." DOVANU LAIMĖTOJAI
Įvykusiame birželio 13 d. traukime pinigines do

vanas laimėjo šie asmenys:
100 dol. — P. Pelanis, Port Chicago, Calif.
25 dol. — Elena Babianskienė, Dayton, Ohio, ........
25 dol. — Dr. J. J. Bielskis, Los Angeles, Calif.
10 dol. — Aldona Maurutis, Waterbury, Conn.
10 dol. — Robert Subert, St. Louis, Mo.
10 dol. — Antanas Gulbinskas, Chicago, III.
5 dol. — Frank Stanulis, Chicago, III.
5 dol. — Kostas Utara, Melrose Park, 111.
5 dol. — St. Alphonsus School, Baltimore, Md.
5 dol. — P. Gasparenas, Sault. St. Marie, Ont., Ca

nada.
Sveikiname laimėtojus ir tikime, jie liks LD skaity

tojais ir kitais metais.
Administracija

RĖMĖJAI, GRĄŽINĘ LAIMĖJIMŲ

KNYGELES
Be paskelbtųjų praėjusiame LD numeryje, laimė

jimų knygeles su auka prisiuntė šie asmenys: (Dau
gelis siuntė grynais pinigais. Vietoje laiškais atsakyti, 
skelbiame ši sąrašą.)

PO 2 DOL. IR PO 21/2 DOL.
Josephine Anscott, F. Alvik, A. Aušrota, J. Ąžuo

laitis, B. Abromaitė, J. Adomavičius MD, A Gulbinas, 
Jesuit Rathers, E. Genitis, Rev. P. A. Gailevičius, OP, 
Mrs. L. Gudenas, E. Binkevičius, Ray Brock, A. Bruš- 
kevičius, Barbara Balys, Rev. J. Balkonas, J. Bežys, 
V. Beleckas, Rev. K. R. Baleys, Rev. dr. V. Bartuška, 
Bajorūnas, P. Fabyonaitis, Mrs. M. Diržius (3 dol.), 
L. Drauchick, L. Daubaraitė, S. Diamonds, A. Diržys 
(L. A.), Rev. V. Endriūnas, Rev. M. Čyvas (3 dol.) 
Franciscan Fathers, Danutė Jonikaitė, Rev. J. C. Jut- 
kevičius, John Gudelis, B. Jasevičius, Wm. Grigalun, 
P. Gasperas, J. Jurkšaitis, Dr. Grasska, J. Grimskis, 
Rev. F. M. Jūras, Rev. G. V. Inčiura, Rev. L. Jankus, 
A. Jasiūnas, A. Kalvaitis, Steve Keliotis, Rev. V. Ka- 
tarskis, F. Kudirka, Prof. S. Kolupaila, K. Karuža, K. 
Kazlauskas, J. Kasputis, A. Lapinskas, Lithuanian Le
gation, Vincenta Laurusonis, Mrs. J. Mačernis, J. S. 
Naujokaitis, MD, J. Maksvitis, St. Poskus, J. Pektusis, 
A. Pranys, J. Rimasauskas, S. Rudelis, M. Ramanauc- 
kas, Geo Rokas, Rev. J. Riauba, J. Skladaitis, Joe 
Šimanskis, K. Stašaitis, R. Serapinas, J. Sakalauskai- 
F. Shlapelis, J. Skarzinskas, J. S. Samulevičius, J. 
Skinder, J. Šiugžda, Anna Swillow, Mrs. J. Šaulys, 
F. Sadauskas, Rev. A. Šeštokas, Robert Subert, J. Ste- 
lanis, M. Schoretz, E. Slapšys, B. ir M. Stark, Jonas 
Šimonis (5 dol.) - Santa Barbara, Calif., Vincas Tik- 
nis, J. Truskauskas, Rev. A. Tamulis, Kostas Utara, 
Anelė Vaičius, Liuda I. Wood, J. Radžiūnas.

PO 1 DOL. IR PO 1,25 DOL.

Pr. Ambrazas, J. Armonas, L. Abaravičius, A. Azu- 
kas, P. Bliumas, O. Grajauskas, Jura Gailiušis, J.

have answered inquiries as to her where
abouts at every port from Tarawa on, 
so woudn’t dare leave here without see
ing her.

Present plans are to tour this atoll for 
a day or so and then head for Bikati at 
the northern end where there is U.S. 
Loran station. The commanding officer 
just sent us an invitation to call (via 
sailing canoe) and you can bet we would 
have gone there anyway; want to see 
what real live Americans look like again. 
This letter will be forwarded from Bi
kati where we understand a Navy cutter 
calls every 2 weeks with supplies, mail, 
etc.

V y taut as B razevičius-T ruma n 

Jurkšaitis, A. Janulienė, A. S. Bacin, Anelė Baltrė- 
nas, Charles Bason, Nap. Binderis, K. Bradūnas, J. 
Briedis, K. Baltus, Genovaite Buračaitė, J. Degutis, 
J. Dausis, A. Desmond, A. Diržys (Toronto), K. Dau
gėla, J. E. D., A. Cepenas, V. Dirsė, A. Campe, A. 
Grinius, Pr. Jokūbaitis, J. Jakubauskas, V. Grebliū- 
nas, Regina V. Hunt, Mrs. C. Johnson, A. T. Hopko, 
N. Jasinevičius, S. Juška, Rev. G. E. Jonaitis, A. Ja
nuškevičius, A. Kleiva, E. Kelly, N. Kačinskas, A. 
Vyšniauskas, J. Kazlauskas, Dr. P. Kazlauskas, A. 
Karklius, A. Kisielius, A. Kulešius, Ramutė Kurnėta, 
A. Korsakaitė, E. P. Kristaponis, P. Lemberton, J. 
Liebsher, F. Laponis, P. Leipus, J. Litvinas, F. Leming, 
V. Lisauskas, J. F. Liorentas, V. Mitkus, Margaret B. 
Manson, J. Matyckas, J. Mikaila, K. Mikelėnas, S. 
Makutėnas, Anna Milashius, Peter Mordus, Miss J. 
Namavičius, J. Miksis, J. Million, G. Mickenas, Walter 
Maneikis, J. Melys, Mrs. F. V. Murray, Mrs. J. Margis, 
A. Nenienė, A. Ošlapas, V. Paliulienė, C. A. Patrick, 
Lena Paužuolis, A. Plėnys, J. Pleirys, Dr. J. Petronis, 
P. Peckaitis, Mrs. H. Prue, F. Pormalis, J. Pečiulis, 
J. Pronskus, Wm. B. Prank, B. Pūkis, Rev. J. Pruns- 
kis, Julė M. Rastenis, V. Rakauskas, J. Raugalis, Eve
lyn Roche, Anna Rezgis, Mrs. J. Riley, J. Radvilavi- 
čius, C. Richards, V. Savickas, Anna Samuolis, A. Si
manavičius, B. Šutys, S. Simo, J. Sidauga, P. Sa'iukas, 
H. Stonis, V. Šimkus, M. Skemaitė, Anna Snooks, J. 
Staneika, B. Žvinys, J. R. Saras, M. Saldickienė, V. 
S.ikas, Polyna Stoska, A. Sturonas, St. Stashisky, F. 
Stanulis, K. Skaisgirys, J. J Shislosky, Ign. Šešplaukis, 
Isabel Simokas, Vyt. Tarvainis, A. Tarvydas, Mrs. G. 
Telyčenas, S. Tamašauskas, V. Tubelienė, P. Uže- 
meckas, Velžys Urban Photo Studio, L. Valiukas, J. 
Wekner, J. Waitis, A. Vanagas, J. Vaineikis, A. Vai
nius, A. Vaičiulaitis, A. Vidutis, E. Venckus, Vyt. Va
laitis, J. M. E. Wilkas, Peter Zounes, K. Zaromskis, 
Z. Žekienė, P. Žilinskas, M. Zubrickienė,

Visiems tariame nuoširdžiausią ačiū.

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ DIENA
"Lietuvių Dienos" birželio 13 d. surengė Kalifor

nijos Lietuviu Dieną, kuri įvyko Arroyo Seco Parke. 
Be gausaus būrio iš Los Angeles Į parengimą taip 
pat buvo atvykę ir iš tolimesnių Kalifornijos vietų.

Programoje, kurią pravedė LD leid. A. Skirius, kal
bėjo prof. K. Pakštas, kun. dr. Bartuška, red. Vitėnas. 
Meninę dalį išpildė Liet. Taut, šokiu grupė, vedama 
L. Zaikienės; R. Kilmonyte parodė keletą įdomių 
akrobatikos numerių; P. Gasparaitis ir Gerčas pa
dainavo, Mitkutė ir E. Truskauskaitė padeklamavo.

Gardžius pietus buvo pagaminusios šeimininkės 
A. Dovydonienė, Tuyneliene, Waitkevičienė, Zub
rickienė, B. Masaitienė, L. Ruigienė, B. Skirienė, E. 
Stirbiene, o prie gėrimų patarnavo Bill Waitkevicius, 
J. Dranginis ir P. Barkauskas.

Daiktinę loteriją tvarkė B. Starkienė, S. Petroš- 
kienė ir J. Urbonas.

Programos paįvairinimui buvo padaryti gražiausio 
berniuko ir mergaitės rinkimai. Laimėjo Vincukas Se
verinas ir Tafrot (motina Velyvutė, Pa.)

Visiems prisidėjusiems prie parengimo nuošir
džiai dėkojame.

HELP THE LITHUANIAN
RED CROSS

The Lithuanian Red Cross installed 
in Germany and caring for underprivil
eged Lithuanians left behind or unable 
to emigrate at all, asks for assistance 
from Lithuanians in the United States 
and other parts of the world. Largely 
supported through BALF and the don
ations of other groups and individuals, 
the Lithuanian Red Cross is pledged to 
remain in Germany to give much need
ed help to some 8,500 Lithuanian refu
gees. The head of the Lithuanian Red 
Cross in Germany, L Rugienius, urges 
persons wishing to help their brothers 
and sisters overseas to do so through 
established organizations such as BALF.
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LOS ANGELES LIETUVIU DRAUGIJOS

AMERIKOS LIETUVIU 
TARYBOS 

Los Angeles Skyrius
Juozas MILLERIS, pirm. 

Vincas KAZLAUSKAS, I vicepirm.
1003 W. 36th St. RE. 35619

Vincas ARCHIS, II vicepirm.
Maria AFTUKIENĖ, sekr.

2111 Wollam St. CA. 11040
Magdelena STEPONAVIČIENĖ, ižd.

71129 Lucerne Ave, Cu.ver City, VE. 88137 
Vincas TRUMPA, narys

Adelė DARINGIENĖ, narys 
2261/a S. A;exandia Avė., DU 44329

LOS ANGELES BALF SK.
Jonas UŽDAVINYS, pirm.

3605 E. 60th St. LO. 1167
Huntington Park, Caif.

Feliksas KUDIRKA, vicepirm. 
296O'/2 Hyperion Ave. NO. 32679

Feliksas MASAITIS, sekr.
2640 La Salle Ave. _ RE. 3-3934 

Vladas PAŽIŪRA, ižd.
8605 Rugby Dr. CR. 5-8723

Juozas TRUSKAUSKAS, narys
1042 W. Washington Rl. 78280

LABDAROS IR KULTŪROS 
KLUBAS

M. J. AFTUKAS, pirm. 
2111 Wollan St. CA 11040

Jozefina SEVERINIENĖ, vicepirm. 
6124 W. 76th St.

Ign. ŠEŠPLAUKIS, sekr.
1042 W. Washington Blv.

V. TRUMPA, sekr. pad.
306 Clay St.

Mag. STEPONAVIČIENĖ, ižd.
4104 Huron Ave., Culver City 

L. LAŠAS, fin. sekr.
932 S. Burlington Ave.

KNIGHTS OF LITHUANIA 
Council 133

Pres. Peter BARKAUSKAS 
1532 Fifth Ave. RE. 2-2769

Vice Pres. Jake MARBACK 
1861 So. Orange Dr.

Sec. Joe Guest 
2506 Griffith Park Blvd.

Treas. & Fin. Sec. Helen VARKALIS 
9198 ’ON ’SAV uouadAH 999Z

Trustees:
Eduard BARTKUS, Lucille GILBERT 

Michael JAKUTIS 
Sergeants at Arms:

George BARKAUSKAS, Frank GILBERT

KATALIKIŠKOS 
ORGANIZACIJOS

ALRK FEDERACIJOS SK.
Pirm. V. Kaz.auskas
1C03 W. 36 Str. RE 35619

ALRK SUSIVIENIJIMO SK.
Pirm. Vilkienė
5059 Hesperia, Encino, Calif.

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS SK.
Pirm. A. Dovidonienė
6216 Hays Ave. CL 73575

LIETUVOS VYČIAI
Pirm. P. Barkauskas
1532 5th Avė. RE. 2-2769

ŠV. VARDO VYRŲ DRAUGIJA
Pirm. B. Bartkus
2664 Redondo B vd. WH 6198

KALIFORNIJOS ATEITININKŲ SAMBŪRIS 
Pirm. J. Vitėnas
1652V2 6th Avė. RE. 8203

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS 
Pirm. St. Deringis
226V2 A'exandrie DU 44329
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KOMITETAS 
Pirm. P. Žukauskas
5127 Fountain Ave. NO 10144

VYRU IR MOTERŲ 
TAUTIŠKAS 

PASALPINIS KLUBAS
A. J. JANUŠAUSKAS, pirm.

4632 S. Pickford St. WA 4676
PAUL MAGELO, vicepirm.

725 W. 43 rd St. ,
R. JANUŠAUSKIENĖ, sekr.

4632 S. Pickford Ave. WA 4676
V. KARAZIJA, fin. sekr.

170 S. Union PI. VA. 8837
Susirinkimai daromi kiekvieno mėnesio pir
mą trečiadienį Lenky salėje, 843 S. Bonnie 
Brae Ave.

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS

Joe MILLER, pirm.
348 S. Arizona Ave., AN 4043

Wm. ARCHIS, vicepirm.
2874 Leeward Ave. DU 96933

M. J. AFTUKAS, prot. rast.
2111 Wollan St.

Mag. STEPONAVIČIENĖ, fin. sekr.
4109 Huron Ave., Culver City, VE 88137 

C. KIRILAUSKAS, ižd.
1427 So. Bonnie Brea DU. 3-5251

TURISTŲ DĖMESIUI. — Atvykusius į Los Angeles ir norinčius pama
tyti miesto žymesniąsias ir gražiąsias vietas, prienama kaina automobi
liu apvežios ir aprodys

ANTANINA CVIRKIENE
2208 4th Avė., Los Angeles, Calif. Telefonas - REpublic 2-5037

H ELEN’SHOUSE OF BEAUTY
HELEN MOCKUS 1722 N. WESTERN AVE.
PHONE HO. 9-4600 HOLLYWOOD 27, CALIF.

FRANK RACKUS
Licensed Real - Estate Broker

Sales Exchanges Homes Income Properties
NAUJAS ADRESAS
1941 Hyperion Ave. Los Angeles 27

(Lietuvių kolonijoj)
Phones: Office-NOrmandy 2-9803, Res.-Citrus 3-8419

1 J. J. BAKUS & JOE BULAT | 
| LITHUANIAN REAL ESTATE BROKERS g
2 Homes - Income Property - Loans c
2 Multiple Listing Service §
£ 4728 So. Normandie Los Angeles 37, Calif. g
£ Office: AXminster 7900 Res.: PLeasant 6590 |
ee©ee©©©e®©©e©©e©e©©©e©e©ee©©®©ee©©eee>©e

LITHUANIAN REALTY CO.
Real Estate — Loans & Insurance 

Chas. Luksis, Manager 
71 ON. Van Ness Hollywood

Telephone GLadstone 5250

3-Piece Living Room Set Cleaned in Home ................................. $9.90
Sofa — 2 Chairs — No Dust — No Odor — Everything Left in Order

SAVE THIS AD — CALL ANY DAY
Upholstered furniture, carpets, rugs cleaned in your home by experts.

Modern electrical equipment used, work guaranteed and insured.
Sofas cleaned $4.95. Any chair $2.95. Carpets cleaned, 5c per sq. ft.

SEE OUR AD IN LONG BEACH CLASSIFIED TELEPHONE SECTION

P & J CLEANERS
Carpet & Furniture Cleaners

........... 419 East 6th St., Long Beach, Calif. Phone L. B. 6-1226 ............
7471 Melrose Ave., Los Angeles 46, Calif., Phone WEbster 3-9128

12312 Virginia Ave., Artesia, Calif., Phone TOrrey 5-1367

BEVERLY-KENMORE LIQUORS 
CHOICE WINES—BEER—LIQUORS 

Free Delivery
4022 W. Beverly Blvd. Los Angeles, Calif

Ben F. Jakuben, Owner 
Telephone: DU 2-9074

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

SANDERS FOR RENT - W ATER HEATERS - ASPHALT&RUBBERTILE

innaman
2526 W. Washington Blvd., 

Los Angeles 16, PA. 3151

11014 South Main Street, 

Los Angeles 3, PL. 5-0757

9740 Washington Blvd., Culver City
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Skaitykite - Platinkite - Remkite
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"DRAUGA“
vieninteli lietuvių religinės, tautinės minties dienrašti pasauly

DRAUGAS yra geriausias laikraštis, kadangi tikroje šviesoje nu
šviečia pasaulio ii' lietuvių kolonijų gyvenimo Įvykius.

DRAUGAS yra Įdomiausias, kadangi po savo sparnu yra sutraukęs 
žymiausius rašytojus, politikus, visuomenininkus, ko
respondentus.

DRAUGAS yra gyviausias, nes patiekia vėliausias žinias apie pa
vergtą Lietuvą, ištremtus lietuvius, lietuvių veikimą 
Amerikoje ir kitur.

DRAUGAS yra patikimiausias, kadangi Amerikoje, Europoje ir ki
tur turi savo korespondentus, kurie rašydami iš vietos 
patiekia pilniausias ir patikimiausias žinias.

DRAUGAS taipgi skaitomas lietuvių biznierių ir pramonių skel
bimų organu. Jei norite ką greit parduoti, pirkti ar ras
ti, skelbkitės DRAUGE. Ieškai gero darbo? Skai
tyk DRAUGĄ!
Padarykite DRAUGĄ tikru savo draugu! Syki ji paskai
tęs, nenorėsi su juo skirtis.

KAINA -
Užsieny DRAUGAS kainuoja $10.00; Kanadoje me
tams $7.00; pusmečiui $4.00
Chicagoje ir Ciceroje metams $8.00; pusmečiui $4.50. 
Kitur Amerikoje metams $7.00; pusmečiui $4.00.

Prenumeratos ir kitais reikalais kreipkitės adresų:

’’DRAUGAS’’^
CHICAGO 8, ILLINOIS

ĮSTEIGTAS 1909 TEL. VIRGINIA 7-66640-6641
y

NORĖDAMI BŪTI INFORMUOTI 
apie pasaulio įvykius ir 

Amerikos bei Kanados lietuviu gyvenimą 

SKAITYKITE
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VISI LIETUVIAI SKAITO 
savaitini, gausiai iliustruotą laikrašti S

LIETUVIU ŽINIAS
LIETUVIŲ ŽINIOS kiekvieną savaitę savo skai- □ 

tytojams patiekia pačių 
svarbiausių politinių Įvykių 
santrauka ir komentarus,*■ H

LIETUVIŲ ŽINIOS plačiai informuoja apie pa
saulio lietuvius ir Amerikos 
lietuviu veikla, ‘ c a

LIETUVIŲ ŽINIOS savo puslapius pagražina 
tiek lietuvių, tiek politinio 
gyvenimo nuotraukomis,

LIETUVIŲ ŽINIŲ korespondentai Anglijoj, Ar 
gentinoj, Ispanijoj, Vokieti
joj ir kituose kraštuose ži- Į 
nias renka iš pačių pirmųjų 
šaltinių.

TODĖL TUOJAU UŽSISAKYKITE 
LIETUVIŲ ŽINIAS,

KURIOS METAMS KAINUOJA TIK $3. □
LIETUVIŲ ŽINIOS ' •

221 Sarah St., Pittsburgh 3, Pa.

SKAITYKITE
KANADOS LIETUVIU į

EI

savaitrašti

“TĖVIŠKĖS Į
ZIBURIAI»

Jame rasite apsčiai žinių is Kanados * 

ir viso pasaulio lietuviu gyvenimo, ; 
idomiu straipsnu ir geros informaci

jos bendrais klausimais. |

“DARBININKA»
išeinanti du kartus per savaite

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje — $5.00, užsieny — $5.50

ADRESAS: 366 Broadway, S. Boston 27, Mass. USA 
a 
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PRENUMERATOS KAINA metams:
JAV-SE ir Kanadoj - $3, kitur - $ 4

ADRESAS:
941 Dundas St. W.,

Toronto, Ont., Canada I
^=irai=HFi irai==iiFi==nar=ssaraBggj


	00000007 00000001
	00000007 00000002
	00000007 00000003
	00000007 00000004
	00000007 00000005
	00000007 00000006
	00000007 00000007
	00000007 00000008
	00000007 00000009
	00000007 00000010
	00000007 00000011
	00000007 00000012
	00000007 00000013
	00000007 00000014
	00000007 00000015
	00000007 00000016
	00000007 00000017
	00000007 00000018
	00000007 00000019
	00000007 00000020
	00000007 00000021
	00000007 00000022
	00000007 00000023
	00000007 00000024

