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ITuoširdziai visu atsiprašome kad ”ITepriklausomu

Lietuvą” taip ilgai neišleidome. Gerbiamam Rcdakto-
. • .1 ' ...

4 

riui Jonui Ylai atsitiko nelaime. Jis tapo sužeistas
t

’’taxicab” ir užgavo smarkiai abi rankas. Tikėjomės

kad netrukus musu Redaktoriaus sveikatą pagerės ir 

gales, išleisti žurnalu bet, ne taip stojasi kaip 
• • ' - : • ■ u

manoma. Todėl ši numeri išleidžiame suvėluotai ir

mazesnij ateityje viskas susitvarkys ir eis sen$ vagQ.

Reiškiame savo užuojautą gerbiamam Redaktoriui.
* ' '•* . -■

Linkime kuogreiciausiai sustiprėti ir dirbti pasekmin

gai pradėtoje lietuviškoje dirvoje.
» ** ...

/ • M. A.

”N.L.” Administracija*
<<
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1864 - 1904 - 1944 m.

Nežmonišku žiaurumu pasižymėjus is senovesj
Rusų žandariška valdžia o jo ta kryptimi visuomet:
Mažesnes uz save, pavergtąsias tautas, tauteles
Ji persekiojo, smaugė, troško visus padaryti rusais..•
Neuzgijus lietuvių žaizdoms nuo sunkios baudžiavos 
Kuri, Dievui gelbstint, tapo panaikinta 1861 jnet., 
Mūsų tautiečius pradėjo slėgti dar didesne beda, 
Tai Lietuvos rusinimas ir spaudos uždraudimas 1864 met.
Mat, rusai ’’Jaukinęs meškos protu” jau mane tikrai,
Kad geriausis būdas surusinti lietuvius, padaryt stačiatikiais, 
Tai užginti jiems^vartoti savo spaudų, lotynu raidėmis, 
Ir griežtai suvaržyti kunigams bažnyčioje pamokslus.
Reikėjo tat parašytus pamokslus pertikrinti duot’
Uredninkams, pristavams, ar šiaip jau bemoksliams žandarams; 
Ir vietoj maldaknygių, knygų savomis - lotynų raidėmis,v 
Jie ome spausdinti knygas rusų raidėmis ’’kirilica” parašytas.
Tačiau įoji ’’nagaika spaudos” neįveiks„kietasprandžio,
Lietuviško budo, neatbaidė nuo Šv.įtikėjimo ir lietuvybės, 
Bot, priešingai - iŠ paprasto railošvarkio, mažamokslio v 
Lietuvio, jie padaro juos dvasios galiūnais, ir spaudos milžinais’.
Griežtai užgynus mylimų spauda prigimtame krašte, 
Kiįnadvasįai lietuviai paslapčiomis bęgo- į užsienį: 
Prūsų Tilžų, Karaliaučių, net į siaurės Amerikų, 
Ir čia laisvai spausdinosi lietuviškas knygas, laikrascius.

Tuojau ęadosi didi, bet slapta armija garbingų KNYGNEŠIŲ. <
Is pasisventusių kunigų, dorų dvarininkų ir prasčiokų kaimiečių, 
Kurie, nežiūrint bausmių skaudžių, kalėjimų, ištrėmimų Sibiran, 
Visgi gabeno iš Prūsų ir platino naktimis savo mylimų spaudų.
Milžiniška rusų tauta niekad per amžius neįstengs nugalėt 
Mažo nykštuko - energingo lietuvio ir dvasios didvyrio,_ 
Nes per visų 1864 - 1884 mot. laikotarpį, jinai tesugebejo 
Vos 27 knygas išleisti rusų raidėmis, bet lietuvių kalba.
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Tokiu išleistu knygų niekas nemego, neskaito, nors žiaurioji 
valdžia
Jasvbrukte bruko^ net dalino veltui visiems ir visur..., 
Ir sios knygos musų laikais tebestypso viešuose knygynuose, 
Kaipo kruvinas spaudos darbas negarbingos rus7 tautos.
Neužilgo randasi tautoje garbingi galiūnai spaudos: 
Šimėnas Daukantas, Duonelaitis, vyskupas Motiejus Valančius, 
Jonas Basanavičius, Jakštas, Prelatas Maironis, Antanas Smetona, 
Dr. Vincas Kudirka, kuris paraše net-mūsų tautos himnai "Lietuva 
tėvyne mūšy"*

v ’ vVisi jie ir daugel kitų, _savo rastais, ypač dainomis, kaip Maironis, 
Kėlei tautos.sęmonę, protėvių dvasię^^katalikybę ir lietuvybę, 
Ypač per Prūsuose leidžiamus Įaikrascius "Ausrę" ir’Varpę", 
Pagaliau Vilniuje įsteigta, apsvietos "Lietuviu Mokslo Draugija".
Rusu-japonu baisiojo ir kruvino karo pasakoje
Pagaliau paskutinis jų caras Mikalojus II, geguz. 7d., 1904 met., 
Išleido įsakymę, panaikindamas draudimų lietuviams spausdinti^ 
Ir platinti knygas, Įaikrascius savo kalba, savo raidynu parašytas.
Tat perbėgus mintimis tuos žiaurius ^spaudog, uždraudimo 
Laikus,, vėliau pilnų laisvę lietuviškam raštui, 
Šiandienę mes galine tikrai pasidžiaugt, didingai pagerbti. 
Pirmuosius spaudos pionierius, knygnešius, minint-40 m. laisvos 
spaudos.
Šiandienę^mes turim savo mylimoje, gražioje, skambioje 
Kalboje: Šv. Nastę, maldaknygę,^Lietuvos istorikę, gramatikę, 
Įvairiose srityse mokslo knygų žurnalų, laikraščių, -
Tai tikras turtus - lobynas tautos jokia joga nepavergiurnas.
Tuo^turtu musu brangiu džiaugiasi^et svetimtaučiai^.
Didžiuojasi mumis, kad silpno nykštuko neįveikė miltinas rusas, 
Ir su Dievo palaima, su lietuviškos knygos, laikraščio pagalba 
Išlikome grynais lietuviais ir tokiais' mes pasiliksim per amžius.

Taigi, šiandienę visame pasaulyjo tenoatsiranda nei vieno 
Turtingo, ar vargšo lietuvio puošnių, ar.vargingų namų 
Kame, musu mylimuprotevių krauju, prakaitu ir^ašaromis 
Nuplauta, lietuviškoji knyga, Ipikrastis 7 neužimtų 
Brangaus svečio garbingiausių sau vietę visuose namuose ’...

- Padangos Aras -
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Ak Praoeores
RyROPOS Pabaree

Europa liepsnojai Parako dūmai susimais© su dvokenciu kvapu 
nuo pūvancię lavonę zmonię ir gyvulię, užtvindė Europos padangę! De- 

- ga miestai ir miesteliai, dega kaimai ir kaimeliai ir vargšas išbadė
jęs europietis negali rasti ramios vietos poilsiui’. Nekartę tas eu
ropietis klausiu savęs kas bus, kada šita skerdyne baigsis ir kas 

bus toliau? Vergija ar laisve?
Po praeitojo karo iškilo viršun toki despotai kaip Leninas, 

Musolinį, paskiau Stalinas ir Hitleris. Be to visa eile mašuję dik

tatoriuku. Jeigu ję visę "nuopelnus" sudesime krūvon t.y., suskait- 
liuotume visus sušaudytuosius, numarintus badu, supūdytus kalėjimuose, 
tai gausime įspūdį, kad šis karas, tai yra tęsa 1914 m. pradėtojo karo. 
Nors per tuos, nova taikos 20 metę judomas ir nejudomas turtas nebuvo 
naikinamas, bot zmonię gyvybei pasigailėjimo nebuvo!

Mums Šiandie sakoma, kad kariaujame dėl laisves, del tautę ap
sisprendimo, del geresnio rytojaus. Bet ligi šiol vikstantieji įvy
kiai, rodo kę kitę. Mes matome, kad Stalino užgaidoms dar niekur, ne
buvo pasipriešinta. Net gi atbulai, mes matom, kad Anglijos ir Ame
rikos kapitalistai tik ir zuja į Maskvę ir atgal. Rusę agentai žino
dami Amerikos kapitalistę godumę, viliojančiai kalba uz kiek milijonę 

prekię jie pirks Amerikoje.
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Ne vienas Amerikos kapitalistas? skaniai apsilaižė perskaitys 
tokią žiniai

Kad tarp ’’draugo” Stalino ir stambiu kapitalistu santykiai yra 
labai geri? tam įrodymu netrūksta.• Tik apsidairykit ir pamatysit kad 
Amerikęje? stipriausią rusišką propagandą veda milijonierius Davis? 
ir kiti stambaus kapitalo šulail

Kanadoje taip pati Toronte milijonierių leidžiamas laikraštis 
’’Toronto Daily Star”? diena is dienos bubnija ir būbnija apie Stalino 
genialumų ir jo stebuklus. Rytiniame ’’Globe and Mail” du nuolatiniai 
publicistai: W. Lipman ir D. Thompson? pasimainydami vienas viena 
dienų? kitas kita. Ir taip kone visuomet tie ponai? (žinoma pasam
dyti) kala ir kala apie Rusijos nuopelnus.

Stalino diktatūrų? jie vadina demokratija? pasimojimų pavergti 
Baltijos kraštus? Finlandijų ir kitus kaimynus? jiems yra teisingiau
sia politikai Kartais net šlykštu ir skaityti tokias nesąmones. 
Žmones kurie kovoja del savo Tautos laisvos ir Nepriklausomybes? ku
rie nenori Rusijos jungo? tai ’’Star” vadina pronaciais. Tas viskas 
rodo? .kad Amerikoje? Anglijoje ir Kanadoje stambieji kapitalistai su
sibičiuliavo su Stalinu. Ir kodėl nei Kapitalistai mato? kad niekas 
taip gražiai nemokėjo ir nemoka apgauti darbininkus kaip Rusijos komu
nistai. Pavizdziui jie suorganizavo profesines sujungus neva darbi-?- 
ninku reikalams ginti? bet tikrumoje tai tų sąjungų pareiga? kaip ga- 
-lint> daugiau iš darbininko išspausti l

Tam tikslui? sąjungų vadai sugalvoja visokių triksų. Kuomet 
<iar aš buvau Rusijoj 1920 metais? tai tais laikais buvo paleista ”apy- 
• -.a.v-vx.M, subotniki.

?^as atliekama label gudriai: —

i j 
i
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Sąjungų vadai eina per dirbtuves aiškindami darbininkams? kad. —• * * 
visos valstybes turtas tai priklauso jums darbininkams ir kad ten tiek 
ir tiek baržų (tai buvo Saratove ant Volgos kranto) neiškrauta ir pre
kes jose gal but pūsta? tai ar jus leisit savam turtui pražūti? Darbi
ninkiška valstybe įrašys tuos darbininkus? kurie po reguleraus darbo 
eis ir iškraus prekes iŠ tų baržų, į ’’raudonų knygų”•

Tuo tarpu laikraščiai didžiausiom raidėm aprašo? kad tokia ir 
tokia dirbtuve pasižymėjo nepaprastu darbingumu ir tie draugai darbi

ninkai bus įrašyti i raudonajų. knygų. Na o kas gi norūs būt įrašytas 

i ’’juodajų knygų” ’
Ilgainiui tas nusibodo, tai prof, sų jungų vadai sugalvojo 

’’Stachanovka”. Visi atsimename kai Lietuvoj ’’prezidentu” buvo Palec
kis? kaip darbininkai lenktyniavo su ta Stachanovkal

Visa tai komunistinių prof,, sųjungų vadai, „atlieka ’’.neversti- 
nai” bet pastato tokioje padėtyje? kad kitokios išeities.nėra? antraip 
į ’’juodajų knyga” ?• o juodaknyzninkus? policija visada sekiojai

Todėl viso pasaulio kapitalistai? tokiu darbininkų mulkinimu? 
negali atsigėrėti 1 Darbininkai dirba kaip vergai? o streikuot nega
lima nes viskas ’’priklauso tau”. . ...iš to viso, ’’priklausimo tau” ne
galima nei žmoniškai apsirengti? nei pavalgyt; tai naujos rūšies ver
gija ir jeigu viskas taip eis kaip ligi šiol, tai matyti? kad tokia 
’’laisva” vergija bus užkarta visai EuropaiI

Kad Europos ’’savanoris” tautų prisijungimas prie Rusijos būtų 
pasekraingesnis?. tai tam tikslui yra parinktas kiekvienai tautia kvis- 
lingas. Prie tų kvislingų? jau seniai yra lavinama šimtai agitatorių •r.
ir kaip tik raudono jį armija kurių nors tautų ’’išvaduos”? taip greitai 
agitatoriai, paims viskų savo kantrolen.
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Tai maždaug toks vaizdas gaunasi beskaitant įvairius lai 

krascius. Tūlas gal paklaus? tai ar jau norą vilties? kąd- tuos 
švankius rukus? kurie užgulė Europos padangę? kaip nors issklai- 
džius? Taip, yra! Svarbiausia? tai reikia kad visų tų tautę, žmo
nes? kurias Rusija rengiasi pavergti? butų vieningi ir tvirtai sto
vo tų už demokratinius principus; Tada ir tik tada Amerikos demo
kratiniai nusistatę darbininkai priverstą savo vyriausybę užtarti 
mažųsias tautas! Be Amerikos organizuotų darbininkę? ir bendrai 
visuomenes tvirto balso? Europos mažųjų.tautų (ypatingai Rusijos » • . 
kaimynę) padėtis darosi tamsi! .

Bet jeigu norime turėt simpatijos šio kontinento dempkrati-
• \ . % • • • , I '

nes visuomenes? tai turime patys but demokratai ne tik žodžiais? 

bet ir darbais*
\ 'r-?' . . '■ - J. Yokubynas. - . ■

BENDRAS LIETUVOS ŽMONIŲ' ŠELPIMAS

Lietuviškajai visuomenei jau žinoma? kad? nugalėjus visas kliū
tis? jau yra sudarytas Bendras Amerikos Lietuvii} Šalpos Fondas - 
United Lithuanian Relief Fund^of America. Sutrumpintai? lietuviškai 
bus vadinamas "BALE"? o angliškai ’^ULRA”. Musu organizacija yra in
korporuota ir užregistruota federalinėj valdžioj - President’s War 
Relief Control Board Registration No* 578. Labai džiugu priminti? 
kad į Bendrų Šalpos Fondų įeina visos^lietuviskai nusistaciusios di
džiosios grupes: katalikai? sandarieciai? socialistai ir tautininkai.

Pries_sį galpbs Fondų stovi sunkaus darbo sritis•_ Visi žinome? 
kad. musęjtevu žemę? Lietuvę? dabartinis karas prislėgė dviguba našta. 
Ten siaučia Hitlerio okupacija? lietuviąi-lietuves išblaškytu po Vo- 
kietijos koncentraci jos stovyklas? Sibiro tyrus ir po „kitas šalis. 
Kitas žalis ištiko tik viena okupacija? ir. tai jog. baisiai nuteriotos 
tiek ekonominiu? tiek kulturiniu atžvilgių? tiek_zmonię gyvybes au
komis. Lietuvai -tos aukos dvigubai, skaudesnes dėl dvieję okupacijų.
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Visus Šalpos ruožus čia suriku suminėti; vieni ji; dabar šaukte sau
kiasi tuojau mūšy gelbstincios rankos, o kiti turės, "būtį atlikti? 
kada sglygbs leis, be į. ir jiems jau šiandien reikia padėti tvirtus 
pamatus, rinkti drabužius ir t.t.

Kalbant apievtuos darbus, kurie jau dabar turi būti atlikti, 
mes atsiminkime ištisas minias ištremtu brolįy, seserį;, tevy. ir - 
kitu muši; gimini7, ^bei prieteliy, kurie su ašaromis akyse, su 
skausmu suspausta Širdimi ir ilgesiu laukia mu u pagalbos. Atsi
minkime mažus vaikelius, kurii; sveikata dienę iš dienos smarkiai 
nyksta, kada -jiems' reikia augti be tinkamo maisto, be vaišty li
goje, be šiltu drabuzeliy ^i^mos speiguose. Atsiminkime tuos pa
bėgėlius, kurie, ištrukę is ziaurįy tirony vergijos, J-s koncentra
cijos stovyklų, iš mirties nagi;, saukiasi pagalbos is tolimiausiy 
žemes kraštu į mus savo aįis atkreipę ir trokšdami :susįlaukti už
uojautos iŠ šios laisvos salios, Amerikos. Netrukus muši; broliy 
ir seserų lietuviu^ Šaukiančiu pagalbos, bus dar daugiau, nes 
Šiandien ji© yra tūkstančiais vežami darbams į Vokietijy^ir į kon
centracijoj stovyklasv Plačiojo pasaulio kampuose išblaškyti Lie
tuvos žmones laukia muši; paramos. Jau dabar galime ir turime pra
dėti rinkti drabužius. . - ". ..

Štai tik keletas būtįnyjy darbu, jau seniai belaukiančiu musu 
ne tik dėmesio, bet ir apčiuopiamu žygiu. Muši; syzine negali būti 
rami, musu gyvenimas negali būti patenkintas, kol musu ištremty^ 
broliu ir*sosery šaukimas nebus išgirstas, k®l jy vargai ir kančios 
nebus palengvinti. 0 tai juos galime ir turime padaryti - tai muši; 
pareiga musu tėvu ir prbteviy žemes sūnums ir dukterims,Jkurie tapo 
tiranijos ir diktatūros aukomis, tos tiranijos ir diktatūros, pries 
kurias stojo kariauti Amerika*--

Kai karas baigsis ir lietuviy tauta atgaus sąvokiaisvę ir ne
priklausomybę, tada šalpos darbas dar labiau turės issiplesti^ 
Lietuvos žmones bus didžiai suvargę, daugel kaimy ir miešti; išgriau
ti, daugel sodyby likusiy be. narni;, be maisto, be ruby, ir be reika- 
lingiausiy įrankiy.

Tik visu Amerikos lietuvii; bendras šalpos žygis, nenuilstamas 
triūsas, nuolatines aukos pinigais, daiktais, darbu ir,-pagaliau, 
žmonėmis tegalės realiai padėti tokiamjnilziniskam ir būtinam žygiui, 
kad- iŠ griuvčsiy atstatytume Lietuvos zmoniy gyvenimu.

Džiaugiamės, kad į šį darbą'stojo visos lietuviškos grupes,-ku
rioms yra brangus laisvas ir gviesus lietuvii; tautos rytojug,. -Musy 
artimiausias siekimas yra sį Salpos Fonda ko.greičiausiai išpiešti 
po ^yisas Jungtines Valstybes kur tik yra lietuvii;^ nuo rytiniu pa- 

, kraŠciy ligi Pacifiko krasty. _ Todėl maloniai kviečiame visy lietu
viu viešuomenę sutartinėmis jėgomis, kai tik bus kreiptasi,_steigti 
Amerikos Lietuvii; Šalpos Fondo skyrius visur, kur tik yra musę, tau- 
tieciy ir, nieko nelaukiant, imtis konkreciy darbu. Is ty darbi; 
pirmiausias yra sudaryti skyrius,-gaunant į juos Lietuvai prijau
čiančius Amerikos žmones. Prisidekime, prie sios kilnios veiklos 
darbu ir aukomis. Atsiminkime, kad muši; parama eis tiems broliams
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it. seserįmsi. kurie šiandiena yra varge, kente jime, ^,bado ir ligų pris
lėgti, istremimuose ir koncentracijos stovyklose, žiauriems vergijos 
darbams ir lėtai mirčiai pasmerkti, kurių akys, viltys ir troškimai 
yra atkreipti į mus,kurie esame laisvoje, geroje ir turtingoje sa
lyje. Tad mūsų yra šventa pareiga išgirsti kenčiančiųjų Lietuvos 
žmonių, skaudų šauksmui

FONDO VALDYBA:

KUN. DR. J.B. KONČIUS, Pirmininkas
312 Poplar Str., Mt.Carmel, Pa.

ADV. ALTANAS 0. OLIS, Vicepirm., Chicago, Ill. 
KUN. IGITAS ALBAVICIUS, Vicepirm., Cicero, Ill. 
VERONIKA J. KOLICIENE, Vicej>irm., Pittsburgh, Pa. 
NORA M. GUGIEKE, Sekretore

127 Dearborn Str., Chicago 2, Ill.
DR. ANTANAS ZIMONTAS, iždininkas, Chicago, Ill.

B A L F SALPOS SKYRIAI

Bendra Amerikos 'Šalpos Fondo Valdyba kreipiasi į’ visas lietu
vių organizacijas, draugijas, klubus, dvasiškius, ^refesijanalus, vei
kte jus- jas ir į visa lietuviškai tautiniai nusistačiusių visuomenę, 
kad neatidėliojant steigtumėte skyrius lietuviams nuo karo nukente- 
jusiems^šelpti. Narių skaičius skyriuose gali būti nuo 7 asmenų iki 
kelesdešimts; geresnis pasisekimas bus, jei skyrių bus daugiau, kad 
ir su mažesniu skaičium narių. -Didesni miestai turėtu būtį padalinti 
i distriktu. Nors, sakysime, būtų tik ir keletą lietūvių seimų dis- 
iJrikte, tai^ir ten skyrių galima suorganizuoti, įtraukiant ne lietu- 
viųjcilmes žmones. Pasekmingam skyrių veikimui reikia įtraukti ameri
kiečius net į valdybų be skirtumo, tikybos, bei jų tautines kilmeso 
Kai bus daromas, pavyzdin, drebuliu vajus, ar kitas, eis labai pasek
mingai, nes būs visu kooperavimas.* Pageidaujama nariais įtraukti 
vietos administracijų valdininkus, mokyklų inspektorius, mokyto jus-j jas, 
advokatus ir t.t. I amerikiečius reikia padaryti įtakos ir išaiškinti, 
kad šioji organizacija yra Amerikoniška, po Federates Valdžios Kontro
le (American Relief for the war- distressed Lithuanian Nation). Daug 
garsinties vietos spaudei apie šios organizacijos tikslų ir lietuvių 
tautos kentėjimus.

Skyrių valdyba susidaro is sekančių asmenų:
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President

1st, 2nd and 3rd vice-presidents
ft

Recording Secretary •. . .

Publicity Secretary

Treasurer

Clothing Drive Committee:

Chairman *
Vice-chairman

Secretary

2 committee members.

Susirinkimų. užrašus prašome Vesti anglių kalba. Skyriaus Val
dyba pasiunčia i centrų valdybos sųraŠų ir jų adresus; narių skaičių 
ir mokesčius. fš centro valdybos skyrius gaus registracijos paliu
dymu ir numerį; tuomet legaliai, sulyg United States of America 
įstatymu, galies pradėti veikti.

Skyrius malonėkite^įsteigti visurjeur tik galima iki liepos 
31 dienos Šit; metų; ankščiau geriau. Uz_Amerikos lietuviu gailes
tingumo darbus, lietuvių tauta amžinai" bus, dėkinga.

Prašome kreiptis Šiuo, antrašu:

United Lithuanian Relief Fund of America 
127 ITorth Dearborn Street,

. Chicago, Illinois. • '■
* ... • . » ....

Organizacijos vardu nuoširdžiai prašome visų vieningai dirbti.
• • .. . ... ... . , .. . « .. *» ..'   . *2’ . * . Į •• — » .. . -

Kun. Dr. J.B. Kenčiąs _ -
• . ... * • ■ ! — -
., . i • i .. . . . * • " ■ ............. i • . . .

•<". Pirmininkas. ' • • •'

Mrs. IJora M. Gugis,

Sekretore. a

P.S» Kiek liečia skyrius čia talpiname Konstitucijos ištraukas.
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BY-LAWS OF THE
UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA

ARTICLE II
OBJECT

This organization shall he strictly non-political and non
sectarian. The object for which this organization is formed is for 
charitable purposes ant to furnish aid and assistance for the re
lief of human suffering in Lithuania and to recover and rehabilitate 
stranded and destitute persons of Lithuanian extraction in other 
countries, to promote, foster, organize., establish aid or assist 
hospitals or other humanitarian organizations or instrumentalities 
to do or perform any and all acts necessary and proper to, or re
lated to9 the carrying out of the foregoing purposes9 nothing herein 
includes the care of neglected or dependent children or the payment 
of sick or death benefits.

ARTICLE IV
CHARTERS

Any seven persons of good and reputable character may, upon 
the recommendation of the Executive Committee, and upon the author
ization of the National President and National Secretary, form a 
Chapter in the locality or community where said persons reside and 
upon payment of due's as herein before provided. In order that du
plication of effort may be eliminated, only one Chapter shall be ' 
formed in any one community unless in the opinion of the Executive 
Committee good cause is shown why it is to the best interest; of the 
organization that another Chapter should be formed in said community* 
Chapters shall be designated by a Chapter Number by the National Se
cretary.

ARTICLE V
MEMBERS

(1) Active Members: All persons who become members of 
Chapters, not as representatives of other organizations, 
or societies, but in their own individual capacity 
shall be known as Active Members. Any person of good 
and reputable character, who believes in the princi
ples of the constitution of the United States shall 
be eligible to become an Active Member. Said persons 
shall become Active Members' upon being accepted by a 
majority vote of the members of said Active Chapter 
to which they have made application, and upon pay
ment of Two Dollars annual dues.
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(2) Representative Members: Any person elected or 
designated by other organization^ society or asso
ciations may become a representative member upon 
being accepted by the Chapter to which application 
has been made? and upon-payment of $5 annual dues. 
Such organization may elect additional represen
tative members for each twenty-five members in 
their organization upon payment of $5.00 for each 
additional representative

(3) Honorary Members: Any person who has won an out- 
stending r c.putation in public life9 or has con
tributed notable Services to this organization^ 
may be elected by the national Executive Board to 
become an Honorary Member of this organization#

(4) Discipline: Member or Chapters may be suspended . 
or expelled from the organization by the Executive 
Committee for refusing or failing; to comply with 
the By-laws or for other good and sufficient causes.

ARTICLE XII
FINANCE

All dues and contributions and any Other monities received by any Chapter shall be forwarded to the National Secretary not 
later than thirty days of the ensuing month following the receipt 
of said monies by the Chapter. The National Secretary shall for
ward said dues and contributions and any other monies so received 
to the National Treasurer for deposit in the name of the- Organi
zation. .. "

AM. KAT. VYSKUPAI REMIA BALE

Amerikos Katalikai Vyskupai BĄLF^ pirmininkui^ pri
siuntė aukę, $5,000^00 doleriu ir svarbu laiskę9 kuri9 išversta 
jį lietuviu kalboj čia talpiname:
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' • 1944 iii. gegužes 13d.

Kun. Dr. J. Končius, Pirmininkas,
United Lithuanian Relief Fund of America?
312 South Poplar Street,
Mount Carmel, Penna. . .

Mano mielas Dr. Končius: -* •

Pridedu čekį, Amerikos Episkopato auką Bendram 
Lietuviu Šalpos Fondui Amerikoj.

Šiuomi, mes, Suvienytu Vaįstyją, Katalikai Vysku
pai, reiškiame susįdemejįmą del Jusu kentancią zmonią ma- 
teriales ir dvasines padėties Lietuvoje.

Del dveją priešą okupaciją Įietuvią tauta daug 
nukentejo ir net dar, penkią metą begyje, įstatytu pavo
jui, treciai galingą kaimyną ginkluotai invazijai; del 
nuolatinią_pasikesinimą ant Jos suverenumo, tauta dvasi
niai prisiekta, pilnai užsitarnauja musą simpatijos ir 
gailestingumo. Mes turime vilties ir.meldžiamės, kad 
Jusu organizacijai, visose pagirtinose pastangose, pasi
sektą pajudinti Amerikos^visąomenos, gailestingumo orga
nizacijas ir kad jos nuoširdžiai paremtą Lietuvą ir pa
gerbtą zmonią tikibinius įsitikinimus. . .

Su geriausiais linkėjimais, lieku
r- ’ . J . • ■' T. .

Širdingai Jusą, .

‘ (pas.) Edward Mooney
' • ■■■:•. • Detroit Arkivyskupas i. i..-

Episkupato Pašalpos Komisijos, Pirmininkas.
• h 1 ’ ? • . • • * - '•* - “• •* ' •* *

PRAŠOME KREIPTI ATYDĄ1.

Gauta žinia iŠ paŠtp. Adresuojant laiškus, malonėkite pridėti 
pašto distrikos numeri, kuri kiekvienam pastą nurod.e.

’’Nepriklausomos Lietuvos” numeris yra 36. Kuomet sitisyte lais- 
į musu žurnalą.adresuokite sekančiai. j .

s , ’’nepriklausoma Lietuva” •-
6642 - 3rd. Ave. Rosemount,

" . ; Montreal 36, Que.
5 ’ * Canada.
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MOUNT CARMEL, PENNSYLVANIA

BALF SKYRIUS IR DROBUŽIŲ VAJUS

Bendras Amerikos Lietuviu Šalpos Fondas įsisteige Mt. Kar- 
melyJ* Valdyba sudarė:

Antanas Dembauskas - Pirmininkas
Kazimieras Beleske - Pirmas vice-pirmininkas
Elena Backus - Antras vice-pirmininkas :• A , .
Juozas Patrick - Trecias vice-pirmininkas 
Lenora Laurinaitis - Sekretore ■... S::,
Harold Grassman - Spaudos sekretorius ‘ ;• \ 

' ... ’ • *. . .

Juozas Blėvzis - Kasininkas
Drobužių Komisija:

Ida Butts Morsę - Pirmininke. ; .
Lucy Urbanavičius - Vice-pirmininke 

•, r . >■ ...

Marijona Leskauskas - Sekretore
Gerald Beierschmitt - Spaudos sekretorius
Marijona Nedzinskas - Kasininke

Vienos savaites buvo, paskelptas drobužių vajus. Komisija 
udlei dirbo ir ypač spaudos sekretorius Gerald Beierschmitt, mo
kyklos superintendent? plačiai rase vietos dienrastyj ’’Item”. 
Komisija pasikvietė į pagelb^darbininkes-kus-; miestelį padalino 
rajonais ir drobuziy kolektoriai-kos ėjo iš nami^. į namus. Skautai 
pagelbėjo sunesiuoti drapanas ir p. Urbanavičienės su karu važi
nėjo po namus kur buvo sukrauti didesnis skaičius drapaną. Dauge
lis savo karais, "bei trokais, veze drobuzius į parapijos mokyklą, 
y '■■..•Ji; • _ _ . -X. .

Be skirtumo tikybos bei tautines kilmes, visi nuoširdžiai ir duos- 
niai parėmė šį kilniu darb^. liauju ir labai geros rūšies drobužių 
dovanojo lietuviams nuo karo nukentejuslėms. Is viso Mt. Karmelei 
drobuziy surinkta 89150; ji^ sveris 'siekia 6,500; ji£ verte apie 
$17,500.00. .............  ... .......
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Sis drobužių, vajus įrodo kiek Amerikos lietuviai ir jų prie- 
teliai užjaučia nukentėjusių nuo karo lietuvių sunkių buklų*

R 0 O K D R; MJ E K
Kuomet dalykai klojas nevtaipL kaip kartais turėtų jie būti,v
Kuomet gyvenimo kalias užuot e jus pakalnėn, eina į kaina aukštyn,
Kuomet santaupų^išteklius vi§, nedaugėja, bet^nuolat mažėja, 
Kuomet tu nori sypsotis saldžiai, o vien karčios ašaros byra, 
Kuomet_gyvenimo nemaloni našta sunkiai slegia tavo pečius? - 
Nenuliūsk, pailsėk truputi, žinoma jei tik gali, bet nulat kovok ir 

nepaliauki
Juk musu gyvenimas protarpiais yra išpuoštas rožėmis ir erškėčiais?
Tų kiekvienas gerai žinome is eigos kasdieninių dienų,v
Ir dažnai pasitaiko dalykų tokių kuomet rodos tuojau išloši, laimėsi? 
Bet ziurek - viskas išeina kitokia kryptimi, visai netikėtais keliais? 
Tat, nenuliūsk savo dvasioje? siek pradėto tikslo karstai i£ uoliai? 
Gal tik paskutinį žingsni mėginant, ji atsieksi ir dar su džiaugsmu 

tikrai.
Labai dažnai siekiamas tikslas yra daug - daug - arčiau?
Negu jis išrodo silpnam, savimi nepasitikinčiam, arba abejoįamciam 

žmogui;
Neretai^kovojantis nustoja jogu ir vilties kaip tik tuo laiku?
Kuomet štai dar už žingsnio, kito jis galėjo būti padabintas pergales 

vainikui
Ir tuomet tik jis tesupranta, kada jau pervelu, ar nebera progos? - 
Kaip arti jisai buvo savo siekiamo tikslo, ar gyvenime laimes tikros.

Pasisekimas gyvenime yra tai istesejimas vidujines mūsų dvasios atsparos? 
Tai sidabrine spalva malonių debesėlių žmogaus betikslių abejonių: 
Ir niekuomet negali atspėti, ar nusakyti tikro pasisekimo artimybes, 
Jis gali būti visai arti, kuomet muštom? jog yra toli, labai tolijnuo 

_ v mūsųv
Tat, nebegk is lauko kovos, nor$ ir sunkiai, skaudžiai būtum perblokštas 
Nes ir bloginusieji dalykai, dažnai suranda laimingus, auksingus kelius išeities...
Taigi, brangi Sesele, malonus Brolau, širdingai Patariu tau: 

KARIAUK ir niekuomet NEPALIAUK!!I
Padangas Aras._ 

, (Kun. S. J. Vombro•)
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APŠERKSIJYJE LIEPAI.... KODĖL?
— ’ .. *.l I- ’< ’

Bevažinėjant po vakary. Kanadą? teko susidurti 
su tikrai užšalusiais medžiais. Nors jie stovi gražiau
sioje Kanados dirvoje sale gaiviu upeliu, .. ir ten kur 
"beveik žiemos visai nėra bet jyjy. tas negaivina. Jie 
lyko užšalę sibiro šalčiu apšerkšnyję ir drobliu aptrauk
ti ant tiek kad jau jie neturi nei kokios gyvibcs jausmo 
ir nebepajiegia vėjui pučiant pajudinti savo šaky, kad aps
toję plesrus gyviai nusvaistyti nuo saves.

Vieni ir.kiti arai ant ju saku stovi ir dairos 
sau peno, gi žemai sale jyjy. liemenelįy. taikosi gula meš
ka kad sugaut krintanti lapai ir ant ju uzgult. Gaila 

f 
man daros, tu medžiu lapeliu kad jie nukritę nuo medžio 
papuola po meška. 1 .•

. '• Nors jus mano mielas, neklok meškai patalynes
V 'V-.".; . su siais lapeliais į kuriuos Čia žiuri, nes be šio la

pelio nežaliuos jūsų artimo jausmai. 
. . * ' " • 1 .<» . ■ ' . . . -Z • •

u« -

PASTABĄ; Nors eilute nėra tinkamai sustatytą sulyg 
eilerasciu taisyklių, ja talpiname dėlto kad musu tau
tietis išreiškė vistiek savo gražias mintis apie vien— 
taucius.



22d^ ’birželio suėjo metai laiko, kaip mirė A. + vA.
Kazimieras Juskęyicius. Visi pasigenda to veiklaus, geraširdžio 
visuomenes veikėjo, kuris Uoliai darbavosi ilgus metus Lietuviu 
Vytauto Klube.

SVEČIAI IS TORONTO

Malonus svečias, gerb.vP. LckŠas, vieše josi vienę savai
te ir aplenkėdavo draugus ir pažįstamas. Taipgi paaukavo ”N.L.” 
$2.00. Aciu Širdingai.

- Svečiavosi Kanados Lietuviu Tarybos Toronto Skyriaus 
pirmininkas P. Kairys. Savo gražius linkėjimus įraše į ”N.L.” 
svečiu knygę. Žurnalui paaukavoJJ2.00, atnaujino prenumeratą 
Di?. J. Weinstein ir kits} nauję užsako P. J. Romaskai. Nuoširdžiai 
aciu. . *

Gerbiami Torontieciail Tikimės, kad ateiti neužmiršite 
musę aplankyti, nes mums suteikiate didelį malonums}.

P-le 0. Naujelytę "Lietuviu $iniu" administratore ir jos 
drauge_p-lč E. Martynaityte, Besisvecįuodamos ciela savaitę laiko, 
aplanko žymesnes Montręalo vietas ir pažystamus. Prie progos, ma
lonios viešnios aplankeNepriklausomos Lietuvos” redakcija ir ad
ministraciją. Savo gražius linkėjimus ir sveikinimus paraše į ”N.L.” 
svečiu Įmygę.

Malonėkite kada nors atsilankyti į musu kolonija, lauk
sime.
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Žuvo Seržantas ĄUSTYIT RYAN, Anole’s Rokiutes vyras, reiš
kiame gilię užuojautą jo žmonai ir jos tėveliams ponams Rokams*

PUIKIOS V B ST' U V? E S

8^d. liepos, suskambėjo vestuvių varpai p-lei mokytojai 
Alenai Bandzįutei ir p* Pranui Jasiucįui. Diena buvo labai graži, 
taip, kaip rausiu abu jaunieji. Vestuves įvyko Lietuviu, parapijos 
svetainėje, kur žmones pasilinksmino puikiai ir linksmai. Laimin
gai ir pasekmingai linkime gyventi, naujame luome.

24 _d. liepos parvažiavo pas savo tėvelius atostogoms, 
trims savaitėms, kareivis Mykolas Milius. Jis arti duvmetai nesi
matė su savo tėveliais ir broliu Vincu. Jis buvo»"■ nuves tas, pas 
Eskimug. is Halifax. Atostogas praleidęs, laimingai sugrizo prie 
savo užduoties.

23 d. liepcs įvyko K.L.T. Mo,terę Sekcijos pikninkas Ville 
La Salle parke. Diena buiro Ifįbai ęrazį todėl atsilankiusieji links
mai laikę praleido. Geraširdžiai žmones neužmiršta savo auka prisi
dėti^ Šie asmens paaukavo,: p. p. Kliseviciene - ranku darbo grazię 
paduskę, p. _J. Jaseckas - puse tuzino alaus, g.p. Magd. Vilemi-ene ir 
A. Stankiene - po viena dolerį, p. K. Radzevičius - saldainiu dėžutę

Buvo, loterija ir štai^kurie laimėjo: pirmę dovahę P*
0. Mikalauskiene, gražia ja paduŠkutet. Antrę dovana - K.L.T. Toronįo 
Skyriaus pirmininkas P. Kairys, laimėjo alę. -Trecia dovanu - p-le 
A. Mickiute, saldainiu dėžutę.

v v Šis parengimas atnese gražaus pelno, apie $22.00. Nuošir
džiai aciu rengėjams, aukotojams ir dalyviams.
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PUIKUS P I K IT I IT K A S 
1 ’ ----- i - - i r - j , . . '

J
Ville La Salle 16 d. liepos 1944, įvyko gražus pikninkas 

Šv. Kazimiero ir Šv. Jono E. Labdaringos Draugijos. Aplanke musu 
surengtu pikninka, garbingi svečiai Verdun ir Ville La Salle valdi
ninkai pasikalbėjo. ITe tik ka patys save bet ir visus susirinku
sius pavaisyno, aciu labai.

Loterijai paaukavo p. J. Pakulius -_pusę tuzino alaus, 
p^ne. A. Stonkiene^- gražiai rankoms darytu geliu, kurioms visi 
gėrėjosi p-ne. M. Žemaitiene cidabrinį dolerį.

Ville La Salle Lietuviai yra tikri tautos myletojei, dau
giausiai ^pasidarbavo•parengimiu pikninko p. J; Leknickas ir kiti. 
Liko gražaus pelno. .

Širdingai aciu visiems aukotojams, dalyviams ir darbuoto
jams.

- F. Dubauskas. -

MORKI/lI Vytautas ir Antanas, kurie cia^Montreale pasekmingai ver
piasi duonos kepimo prekyba, buvo išvažiavę po pora savaičių atos
togų. pas savo tėvelius į Torontu.

12 d. rugpiucio ponai A. Matuliai gavosi s valdžios liūdna žinia kad. 
sūnus Stanislovas, kuris yra kariuomene jo, tapo^Franci jos fronto 
sužeistas. Linkime greitai pasveikti ir sugryžti pas savo mylimus 
tėvelius.

PL p. V. Skudu_antrajį sūnelį Jonų pasaukė į karuomene, lieka vieni 
tevelei, ngs sūnus Bronius arti du metai, kaip tarnauja Kanados lai
vyne. Reiškiame gerbiamams Skudams didžiausių užuojauta ir linkime 
kad abu sūnus sugryztu sveiki.
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JUŠKBVIČIAĮ J*-P. su savo -šeimynėlė išvažiavo vienę savaitę pasis
večiuoti pas broli Kazimiera-į Rochester į... Linkime linksmai atos
togas praleisti ir laimingai sugryzti.

Pas LZkSKJVJSKUS, lankosi Laskauskienes pusesere su savo dukrele iš 
Chicagos.

"■ SPUDIEITE, kuri daug_ir visuomet^pasidarbuoja tarpe visuomenes,^šiuo 
Ldiku, lankosi Montreale pas savo pažystamus ir draugus, kuriu čia 
nemažai turi.

• ‘ ' KAI'ADOS LIETUVIAI!

Turintieji gimines. Pietų Amerikoje, bet nežinanti ję^ 
adresę., galite užrašyti ant voko ju pavardes ir adresuoti sekančiai

a/c A. L. Balsas ./
Casilla de Correo 303 
Buenos Aires, Argentina.

Prenumeratoriams persiunčiame tę paęia dien^ o jeigu 
adreso neturime, tai paskelbiame, kad yra laiškas. Sužinoję is 
draugę., atsiima ir taip užsimezga vis didesnis susisiekimas'.tarp 
savųjų*

Su draugiška pagarba,

R. 0. Žinskas,

A.L. Balso Administracija.’' '
c • • ■ ‘
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