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SPALIO (OCTOBER) MENESIO 23 DIENA YRA SKELBIAMA 

SEPTINTOJI °VICTORY° KARO PASKOLA

LIETUVI! NEPAMIRŠK KAD TAVO ŠVENTA 

PAREIGA ĮNVESDINTI KIEKVIENĄ ATLIEKAMĄ DOLERĮ Į ŠIĄ 

PASKOLĄ.

NEABEJOK IR NEPALIK ŠIĄ DIDELĘ PAREIGĄ 

KITIEMS? NES TU ESI IR TURI BUT ŠIO KARO DALYVIS, 

KAIP IR TIE? KURIE SAVO GALVAS GULDO KARO FRONTUOSE. 

JEI PATS NEGALI IMTI GINKLO Į RANKAS, TAI ŽIŪRĖK, KAD 

TAS KURIS TĄ GINKLĄ UŽ TAVE LAIKO BŪT VISKUO APRŪPIN

TAS. NIEKENO KITO, KAIP TIK MŪSŲ PINIGAIS JIE BUS 

VISKUO APRŪPINTI.

NEPAMIRŠK KOVOJANČIŲ UŽ LAISVŲ IR DEMOKRA

TIJĄ IR PIRK ŠIOS SEPTINTOSIOS KARO PASKOLOS BONUS. 

SUMA BUS DIDELE, BET TAVO PAREIGA YRA ŠIMTĄ KARTŲ DI

DESNE ŠIO KARO LAIKE. TODĖL BŪK IŠTIKIMAS SAVO PA

REIGAI.
# # * * ❖ *
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Greitai? jau greitai^pasaulis pamatys kapų?^ant kurio greičiau
siai Pus taip parašyta: ,:Cia gulį kaulai vieno'iš tų niekade jųjcuris 
išžudė milijonus gyvybįu? kuris išgriovė pasaulį., kuris užtraukė di
džiausiu godų 20-jo amžiaus istorijai.”

Kapas su panašiu užrašu bus Hitleriui e Jo dienos suskaitytos* 
Vokiškoji imperialyzmo galybe byrami kavalkus* J?er penkius metus gėręs nekaltų kraujų šus? kaip didžiausias niekšas? kaip juodžiausias 
žmonijos neprietelius®

Kanados? Amerikos ir Anglijos jėgos? per plačiausius Afrikos 
tyrlaukiu^? per Sicilija? per kalnuotų Italiją? per Franci jos tvir
toves maršuoja tiesiai į Berlynu. Nors kelias, sunkus ir kruvina s t 
bet ;Įat. nc’:.era_jcgpjs pasaulyje? ‘kad kas ta kelia uzblakaduotu. Mugu 
tvirciausios jėgos žygiuoja į tų pragarą islaisvindamos tautas? neš
damos žmonijai vėl šviesią‘ateitį? gražų rytojų? o priespaudai mirtį.

Me 3 džiaugiamės? musų džiaugsmui norą rybų. _Męs kartu su tais 
visais išlaisvintaisiais apipiltume musu armijas gėlomis ir graus- 
mingais valio™ Mes lietuviai ypatingai džiaugiamės? nes gerai jau 
žinome? kiek tas bestija nacyzmas ir mūsų brolių kraujo yra išgerės.

Pranešimai skelbia? _kad Francijos žmones su džiaugsmo ašaromis 
Šaukia? kuomet sulaukia musu armijas: ’’Mes laukėme jūsų. Mes žino
jome? kad ateisite mus išlaisvinti”*

Taip? jie neklysta. Suvienytos tautos isliuosuos franeuzų? italių? belgu? olandu? norvegu? graiku? Šekoslavakų? albanu? kroatų? serbų.? 
vengrų ir kitas tautas™ Tos visos tautos laukia išlaisvinimo ir jos 
sulauks. Jos turi viltį ir toji jų viltis issipildys.
v Bet kaip bus su musų Tėvynė Lietuva? Kaip bus su. kitomis Pabal- 
cio valstijomis? Juk ir jos laukia išlaisvinimo. Juk ir ton gyvena 
žmones su tokia pat girdimi? su tokiais pat jausmais ir troškimais. 
Juk^ir tų kraštu gražiausia ir sveikiausia vyri jsugrumiasi ir tūks
tančiais’padeda savo gyvastis bokavodami su ta pačia pasaulio pries
pauda® Juk ir tų kgastįĮ. jaunas kraujas liejasi visuosų pasaulio kam
peliuose? kad butų žmonija laisva nuo priespaudos.
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Šiandiena, ten kur kiekvienam. lietuviui yra miela giltino salia9 

ten kur kiekvieno lietuvio darbšti gimine laimingai juodą zemelą pu
rena - paskendusi kraujuose. Ten, tai ton gruzino Stalino armiaos, 
apsiginklavusios Kanados ir Amerikos ginklais?^vel atmarsavo ir skel
bia pasauliui? kad tas^kraštas ne lietuvių, kraštas? bet rusu kraštas. 
Ten? tai ten jie atmarsavą nesiskaito su laisves principais? o vis dar 
skaitosi su tuo? ką Stalinui jo būvąs sąjungininkas Hitleris 1939 me
tais padavanojoc

Siu metą rugpiučio 22 diena? perJffashingtona? iŠ gavusią progą 
pabėgti į Švedija? gautas šiurpus atsišaukimas į demokratinį pasaulį? 
prašant gelbsti kokiu nors budu terorizuojamą Lietuvą® Sugrįzą čekis
tai su nepaprastu įsiutimu užgulė Lietuvos nieko nekalta liaudį Tą 
piktą_savo kerštą vartoja tam, kad užbėgus uz akią Lietuvos nepriklau
somybes atstatymui. Pranešimas sako, kad sugrįzą naujieji okupantai, 
išleido kiekvienam piliečiui po blunka, su sials penkiais paklausimais:

l©”Kodel pasilikai Lietuvoje? kada Raudonoji armija 1941 
metais pasitraukė?”

2.”Ką veikei, laike vokiocią okupacijos?” •_
3©’’Kaip padėdavai vokiečiams?’''

. 4>”Ar koki sabotažą organizavai?”
5o ’’Pasakyk triją liudininką (sabatierią) vardus?”
’’Visi tokiu būįu apklausinėti žmones? po kelią dieną sulaukė^ 

kitus spalvotus atsisaukimua. Raudonos spalvos - į‘karo tarnybą; ža
lios - į darbo stovyklas; baltos - isdcpąrtavimui^ 0 tie kurie'jokią 
negavo? buvo visi susaudyti. Ypatingai žiaurios žudynes buvo Vilniaus 
aikštėje ir Utenoje.”

’ Tai štai kokį išlaisvinimą musų tėvynė sysilauke is tu raudonąją 
barbarą. Bet dar baisiau darosi? kad. būvą bolševiką sąjungininkai na
ciai, lyg koyeruodami su tais kraugeriais, esą uždarą Vokietijos sienas 
ir nepraleidžia būriais bėgantiesiems nuo raudonojo Teroro.

_ Tai. tokios vėliausios žinios iŠ mus tėvynės Lietuvos. Tai tokia 
padėtis šiandiena ten viešpatauja.

Heroikia būti dideliu išminčium? nereikia būti kaz kokįuo gal
vočium, kad matant kas dedasivslandiena užgrobtuose rusą kraštuose, 
galėtum sakytį, kad Šios jau sestus metus einančios skerdynes?^atves 
pasaulį prie šviesesnes ateities© Jei taip bus palikta? kaip^šiandiena 
yra, tai tas kraujas kurig, šiandiena liejasi?_bus visai beverčiai. 
Priespauda, vargas? suvedžiojimai ir apgavystes bus dar gal daugiai 
kaip buvusios©
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v Bet tamjmes netikim. Mes žinome, kad milijonai motinu širdžių 
šiandiena plyšta is skausmo, del jų kritusių sūnų kovoje uz laisvę, 
nebus veltui. Pasaulyje tikroji laisve turės^uzviegpatauti! • Mes 
manome, kad neužteku, vieno kapo, ant kurįo amžiais žmonija spiaudys 
ir keiks. Su laisves ir demokratijos aušra turės atsirasti, ir tų visų 
uzurpatorių ir diktatorių, kapai, kurie kaip Hitleris turi milijonus 
pavergę ir juos iskoneveikia. -

_Mes demokratinio nusistatymo lietuviai, negrimskime į desporacijų, 
del mūsų_tevynes baisios tragedijos. Ruoškimės.pavieniai ir organizuo
tai gelbsti ir padėti tiems likučiams, kurių, nei Hitleris, nei Stalinas 
neįveiks sunaikinti._ Jie reiks peneti ir apdenkti, jiems musu parama 
bus -reikalinga. Turėdami savo priešakyje_du garbingu tautu globėju 
Rosevelta ir Cįorcili, tikėkime jais, tikėkime jų Atlanto Ciarteriui. 
Jie neleis pražūti ir mus brangiai Lietuvai.

Lai gyvuoja šie du garbingi demokratijų. Vadai!

Jeigu padanges . aro galingus sparnu^ aš turėčiau,.
Šiandienų^skubiai ,į Tėvynę nuskryėciau, nulėkčiau, • 
Ir suteikčiau paguodos, rhmybes, ^vilties ir jėgų.' stiprių.
Savo broliams, sesutėms, viengenčiams po sunkia vergijos, našta.

AŠ juos meiliai suraminčiau džiugiomis mintimis,
Kad^riespauda, vargas ir skurdžios dieneles jau baigias: 
Neužilgo užsibaigs _sis Ikaras, žiaurus, _kraugeringas, 
Ir Lietuvos padangėj vėl nušvis Laisves Saulute skaisti.

Juk pasaulio teisingi, šaunieji, kilnaširdziaį vadai -
Roosevelt1 as, Churchill1 is ir daugelis kitų. įžymiu
Savo garsiuoju visam pasauliui pažadu ’lĄtlantiko Carteryj^”,_
Visoms pavergtosioms tautoms ir tautelėms, laisvę yra prižadėję.

* Jau braška visuosevketūriuose-Europos frontuose
•Neva galinga, geležine žiauriųjų. Nacių - Teutonų letena, 
Jau is visur garbingų Suvienytų Tautų teisinga'galybe 
Kapoja ir triuškina to baisiojo smako galvas, nasrus., ’ * ■* - ■ ’

Neužims•taipgi daug laiko nulaužti smailiuosius ragus,
Asaras, kraujų, badų, skurdų, vergi jų pamegusiems
Ir raudonosios Maskvos suzverejusters tyro&ams-carams,
Nes ir jų gyvenimo dienos pasaulio žmonių širdyse yr jau suskaitytos.
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Į keletą menesiu laiko trumpaus po žiauriųjų kovų
štai kelias iŠ karo griuvęsiu-vergi jos? atsieigia savo laisvas 

valdžias:
Italija, Franci ja, Belgija, Olandija ir mažyte Liuksemburgo val

stija,
Tat, nejaugi' garbingas Pabaltis, ypač Lietuva, žmonijos butu vise

Neužilgo vėl prašvis aušrine^skaidri, laisvo ant tavo žemeles, 
Neužilgo vėl plevėsuos išdidžiai garbinga tavo ■ Trispalve • 
Vilniuje, (tedomino kalne ir visų TIKRŲ lietuvių širdyse*• • ••
Daugiau tik kantrybes, daugiau vilties Dievuje, o broliai lietuviai.

- ITeužilgo vėl išmuš toji laiminga, ilgai laukiama valanda, 
Kada giliai laisvę mylinčios salys-Amerika, Kanada ir.Lietuva 
Tarsi trys meilios aešute0, per platųjį Atlantiko vandenynų, _ 
pasisveikins, triumfuos ir bendrose nelaimėse viena kitai padės.

Mes gi Čionai, visų pasaulio tautų VILTIES šalyje, .U.S.A.,
Įdedame visas galimas, įmanomas ir sunkias pastangas: 
Saukiame lietuvių. Tarybas, , dalome įvairias rinkliavas, _ 
Per spaudu, kreipiamos į valdžias, kad tik palengvint Tėvynei nastas*

Meldžiamės karštai už jus visus ir sykiu didžiuojamės 
Milžinįškais, Grasiais jūsų darbais, tėvynės laįsvoi atliktais, 
Kad nežiūrint dideles baimes,-netir pavojaus ištrėmimo mirties, 
0 visgi kovojate narsiai miškuose, pozeminoso pries visokius 

pavergė jus!.„ 
, 1 ■ ■. v~ 1 ' /. •.

i ‘ . f ’ ’’ . • i

dūk Dievas iki §iol Lietuvę tėviškai tebemyli ir .globoja, .
Nežiūrint skaudžiu bandymų siunčiamų ir kryželių sunkių, ... ? '.
0 geroji Marija, Vi Ini austus ros Vartuos, ^Siluvo j, Girkalnyje 
Tikrai mato, girdi, atjaučia lietuvio’kančias, visus vargus skaudžius.

Taigi, neužilgo vėl būkite„laisvi Visi, linksmi ir džiaugsmingi, 
Kaip ir „kiti pasaulio žmones ir kitos įvairios tautos„-„ 
Didžiules ar mažos, nes visados galingas, teisingas Kūrėjas 
Nesutvėrė vienų vergais, o kitų gi’tyrdnais -'prispaudėjais.

Visos pasaulio tautos po Šio karovsugijungs į galingų VIENYBĘ, 
Visi džiaugsis asmens, tikėjimo, žodžio, spaudos, amato„laisve, 
Nes toks ;yra noras„ir valia nuo amzįu Augsciausios Esybes, 
Kad visa žmoni ja butų laisvi ir lygus tarp savęs Jojo vaikai*

Neužmirškite tat Tevynčje broliai prislėgti ir tu, Lietuva garbi: 
. „ p goji

Kuri per amžius išmokai vargti, kentėti, nesti jungų svetimųjų, 
Kad laisvę atgavus, tu būsi lygi, pįlnateise, savystove ir laisv 
Sykiu su kitomis tautomis ant sios žemes audringu kamuolio.

Taigi, nenulįuskit! vVel išmuštoji džiaugsmo valanda, kada varpai 
Visose bažnyčiose,, dzįaugsmas širdyse,. o karsta malda lupose.
Išvien susilies musų čionai jūsų ten-jau laisvoj Lietuvoj, 
Ir grdaudingai kils prie-Aukščiausiojo Sosto'sykiu su giesme 

« TE DEUM LAUDAMUSl ”
~ - Padangos Aras - ...
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APDENKIME SAVIŠKIUS LIETUVOJE. 
JIE MUSŲ PAGALBOS LAUKIA.

Lapkričio 5 <1. pradedamas įr iki lapkričio 20-tai tęsis vajus 
nuo karo nukentėjusioms Lietuvos žmonėms rubus ir avalynę Amęrikojg 
rinkti - Clothing Campaign for Lithuania. Tai._Amer.ikos valdžios uz- 
girtas vienas budę nukentėjusiai Lietuvai gelbėti. (Kurie galite _ 
surinktuosius rubus palaikyti iki lapkričio 1 d., vaję galite pradėti 
kada jums patogiausia.)

ITuo karo nukentėjusioms kitoms valstybėms tę tautę, žmones ir 
nuosirdęs amerikiečiai, ta kryptim jau^seniai veikia. BALF (Bendras 
Amerikos Lietuviu Fondas) tėra jauna salpos įstaiga. Botąja! lemta 
atliktį. didelį darbę. Norint prilygti jau seniai veikiančioms kitę 
tautę salpds įstaigoms? mums, lietuviams teks sunkoka*! padirbėt.

Darbas pradedamas sparčiai vystyti. Tai visu .lietuvię dar-' 
bas. Visę grupię parama ir pagalba reikalinga. Del to bent dabar, 
ismusus valandai, kada Lietuvai reikia musę pagelbos, privalome 
jėgas sujungti ir dirbti bendrai. Lietuvajfcclis kartus mate ak- 
tualę karo frontę. Ir dabar Lietuvos žmones yęa karo ęgny^ Męs 
senoji tėvynė, mus tevę žeme, išnaikinta, jos žmones išblaškyti. 
Jiems pagalba būtina!

R ĮTIKIME RUBUS LIETUVAI DABAR
s j j - * *' . . v

Tuo reikalu ir atsišaukiame į koloniję velke jus. Prašome 
organizuoti rubę Lietuvai ’rinkinę. Surinktuosius drabužius prašome 
laikyti savo parinktose patalpose iki lapkričio 1 d. Vėliau prane
šime kur rubus issięstį ir pateiksime smulkias instrukcijas. Tuo 
laiku jau numatome turėti ITew Yorke sandelį.
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ITukentejusisms Lietuvosįgyventojams amerikiečiai nuoširdžiai 
ir dosniai gelbsti. Mąs giminėms Lietuvoje jie pasiryžę teikti vi
sokeriopu pagalba. Mes, lietuviu, kilmes amerikiečiai, tuo labiau 
privalome atjausti savuosius Lietuvoje, senojoj mus protėviu, tėvą 
zęmelej, pilnoje kapą,_vargo, ašarą ir kraujo.. . Ir daug galime gel
bėti, jei suglausime jėgas, sukaupsime energiją* dalį, bet visą 
energiją bent vajaus laiku, kad mūsiškiai Lietuvoje 'Pajustą pagalbą.

KAIP SUORGANIZUOTI RŪBŲ RINKLIAVĄ?

Greičiausias ir kitą išmėgintas būdas, organizuoti rūbą rin
kliavą toks: tuojau organizuoti grupes, skyriuj ar narius. Pavie
niai reikalingi savo įtakos organizuoti kitataučius. Parapiją drau
gijos, klubai, kurie darbui užjaučia, galit skaitytis sios organiza
cijos skyriais. Svarbu organizuoti savo tautos įmones, bet ypatingai 
prašome pakviesti ir ne lįetuvią kilmes amerikiečius, kurie nori ir 
gali Lietuvai gelbėti. Uzmegskim santykius su įtakingais žmonomis, 
kurie išsigali ir nori mums gelbsti, kurie tik laukia kvietimo. 
Šalpai neatsisakys.

Čia-organizuojama Amerikos pagalba Lietuvai, ne vien lietuvią 
pagalba saviškiams Lietuvoje.

Keli žmones gali suorganizuoti^skyrią. <- Tuoj gaukite^patalpas 
rūbams* Atsišaukite pęr savo apylinkes spaudą. Pateikite čia mus 
paduotą mincią. Paprašykite automobilistą ir sunkvezimią £troką) 
savininką rubus suvežti. Nepamirškit pasidarbavusiems padėkot._ 
įvertinkite talkininką, darbą aprašydami spaudoje. /Tiek lietuviška, 
tiek amerikiecią spauda mielai talkininkaus. < '

• ' *’ ATLIKIME SAVO PAREIGĄ!

JDirbkim turėdami minty, kad kiekvienas -gautas rūbas apdengs 
musą tevelį, motinėlę, brolelį, seselę ar giminę. Mes gerai žinome, 
kad Lietuvos zmonią viltys yra Amerikoje, mumyse. Jie žino, kad 
mes čia turime šilią pastogę ir prieglaudą. Mes jiems per m^tą 
metus tą esame sakę ir įrodę. _Mes pereito karo laiku nukentėjusius 
Lietuvoje parememe. Mes siuntėme pagalbą nepriklausomai Lietuvai. 
Gelbesim ir dabar, kada Lietuva jau trecią kartą karo ugnies naiki
nama. . •

Alkaną papenėk, sergantį pagydyk, benamį priglausk, nąsivy- 
lusį suraminK, o nuogą aprenk! Nelaimėj pažinsi, draugą. Težino 
Lieruva, kad mes su ja! v
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Rūbą Lietuvai Vajaus darbui BALF Valdyba pakvietė žinomą 
visuomcnininka? laikraštininką, radijo kalbėtoją Joną Valaitį? ku
ris suteiks platesniu žinią apie rūbą r. rink imą, tvarkymu? vajaus 
organizavimu ir siuntimą. Visais rūbą vajaus reikalais malonėkite 
kreiptis į

UNITED LITHUANIAN RELIEF
•y FUND- OF AMERICA ? INC.? J,;

: 19 West 44-th Street?
Hew York 18? N.Y.

c/o Jonas Valaitis. " Room 510.
. Tel. MUrray Hill ,2-8062.

. Ą § N, ORĖČIAU PRIKELTI
• ' . , ’........................... , ■ • r • (' • ,

J • - Maironis -
u • . ■ . • . • • ■ ■ '■ , • • « • •• •

L.- • i ••

P- "AŠ noreciau^prikelti nors vieną senelį
• Is kapu' milžiną i < • . .:
Ir išgirsti, nors, vieną? bet gyvą žodelį '

; iŠ senąją .lai-kąl

Gal poezijos naują pasemčiau šaltinį, 
Tik ne tą-šiandieninį?. . -

' 'Kurs ir rūbą ir dvasią paskolintą gavo,
Oi ne savo? ne savo! A ■ -
:%. ■ ■. ■ -= - ■ .

Gal iskįausciau tada, kur tos kankles auksines - 
Vaidilucią garsią; v _
Kai jas pirštais paliesčiau, užkaistą krutinės 
Nuo balsą įstabią.
Sudrebėtą kapai!. . Ne kapai didziavyrią .
Užmigdyti tarp.girią, _ _
Tik užminusios musą krutinės be žado j • .
Be idėjos? be vado.

Pranokėją khlba.nebe viešnia gal būtą
Po bajorą dvarus!; —f'
Gal ti$k anckeliais brolią - lietuvią nežūtą .
Po kraštus svetimus!
Gal sb.pęastą_tadą$a ką jiems Nemunas šneka,

•■•‘T' : Kai nakčia menuo teka;
’ • • Ko tos tamsiosios girios griąudingal vaitoja?

Apie ką jos dūmoja?
Veltui mano^troškimai prikelti senelį 
Is kapą milzipą! n .
lę-išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį 
Is senovės laiką! ...... .
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' BALF LEIDINIŲ TIKSLAS' GAUTI PARAMĄ

Be straipsniu _kuriuos skaitote spaudoje, Bendrojo^Lietuvai 
Šelpti Fondo vadovybėįleidžia eilę leidinių. Neseniai^išleistas 
plakatas (poster) prašus Lietuvai pašalposv Jis.paruostas tik per 
5 dienas ir išleistas National War Fondo užtvirtinimu.

Kai Fondai kitoms valstybėms- remti veikia jau per eilę metų, 
mes, lietuviai tik neseniai tegavomeįleidimų• Del to darbas buvo 
labai užvilktas ir reikia labai skubėt. Išleistieji plakatai iš
siuntinėti po visas 48 valstybes.

Panašus plakatai bus leidžiami kasmet.
Šiais metais musų valdžia patarė gauti_fotografi jų is dabar

tinio karo Lietuvoj nukentėjusių. Joje reikėjo atvaizduoti Lie
tuvos skurdą ir gyventojų bpklę.^ Sunkiai pavyko is Lietuvos gauti 
autentiškų fotografijų, kuri, tačiau N.W.F. uzgirta.

Paveiksle atvaizduojamos dvi lietuves moterys, kurių namai 
karo fronte sunaikinti. Bėgdamos nuo fronto ugnies su savo pasi
griebta manta, kiek jiedvi galėjo is ugnies įrjcųlkų turtelio 
pasigriebti, susirado vietelę prsiglaustį pašiūrėje, kuri irgi 
nuo šūvių apdraskyta., Viena moterų, padėjusi daiktelius, žiuri 
kur ir kas reikes daryt, kita rūpinasi kur nors maisto gauti. 
Liūdnas ir vertas pasigailėjimo vaizdas, jbkiu būdu nebūtų tin
kamas turizmui skatinti•_ Bet tai yra- karo toks vaizdas. Ir mus 
įstaiga nėra turizmo_biūras, kaip valdžios įstaigos mums yra 
pasakiusios, kai norėjome kų nors grazesnio_duoti. Vaizdo tiks
las - iššaukti Amerikos visuomenes pasigailėjimų kenčiantiems 
Li e tuvo s zmon cms.

Kai kam gali atrodyti, kad perstatomas Lietuvos skurdas* 
Taip yra. Juk Lietuvoje dabar yra skurdas. Jei kitaip sakytume, 
apsilenktume su teisybe. Prie to, jei pers ta ty tume- gerąsias Lie
tuvos puses, ar National War Fund gautu paramos?

Visu tautu atsišaukimai perstato skurdų ir. vargų. Tik kai 
kurie artistų piešti ir^padailinti plakatai graziau_atrodo. Bet 
fotografija yra-'autentiŠkesne negu piešinys. Tuo budu N.W. Fondo 
daugiau pageidaujamas įrodymas paramai gauti.

Bus išleista ir daugiau leidinių. Turėdami- daugiau įaiko, 
juos mėginsime, kiek sųlygos leis, geriau techniškai paruosti. 
Bet pagrindas yra, ne, gražių jų. gyvenimo pusę, perduoti, o liūdnus 
vaizdus ir nelaimes žmonių kuriuos šelpti mus įstaiga ir veikia 
su N.W. Fondu.

Kun. Dr. Končius.



B A L F S K Y R I Ų DAUGĖJA 

^ĮTRAUKIME DAUGIAU NELIETUVIŲ L ŽUVAI GELBĖTI.

Bendrojo Liet® Šalpos Fondo skyriai dygsta kaip grybai po lie- 
tau§. Pirmasis skyrius’ "piInai bujoja fondo pirmininko dr. kun. 
Končiaus kolonijoje? Mount Carmel? Pa. Pirmininku yra Antanas Dam
brauskas. Skyrius nr. 2 suorganizuotas Waterbury? Conn. Garbes 
pirm. kun. Valantis jus. Pirm. Alex Aleksas® Skyrius nr. 3 Chicago? 
Ill. (Bridgeport sekcijoj). Pirm. Aleksandra Budris. Skyrius nr.
4 Chicago? Ill. ’(North Side). Pirm. Viktorija Daugirdiene. Skyrius 
nr. 5 Chicago? Ill. (Marquette Park). Pirm. S. Cizauskas. Skyrius 
nr. 6 Chicago? Ill. (Brighton Park). „.Pirm. N. Klimas. Skyrius nr.
7 Kearny ir Harrison? IT, J. Pirm. Anele Pieteriene. Skyrius Nr. 8
Bridgeport? Conn. Pirm. Juozas Dulbis. Skyrius nr. 9 Pittsburgh?
Pa. Pirm. kun._J.V. Skripkus. Skyrius nr. 10 Watėi?bury? Conn.^Pirm. 
Elena Deveniene. .Skyrius nr. 11 New Britain? Conn. Darbo priešaky 
kun. a. Tamoliunas. Skyrius nr, 12 Hartford? Conn. Garbos :pirm, 
kun. Jonas Ambotąs, Pirm. Veronika Petraitis. Skyrius nr. 13 Los 
Angeles? Cal. Pirm. Kazys Luksis. Skyrius nr. 14 Cicero? III. Pirm.
A. Zakaras. Skyrius nr, 15 Lawrence? Mass. Dar yra suorganizuoti 
keli skyriai? bet jiems Centro numeris dar neduotas.

New Yorko apie Linkę jo suorganizuoti skyriais Great Necke?
Maspethe? organizuojami B'rooklync, Baltimore? Lawrence? Mass.? Ams
terdam?, N.Y.9 Newark? N.J.- ir kitur. Bo to? suorganizuotas ir 
veikia New York War Fund skyrius Brooklyne? kuris talkininkauja 
ir bendram 'll AP dar'N. A

Organizuojant skyrius turėkit minty fakta? kad nariai moka 
po $2 per metus. ' Metai skaitomi nucr dienos įstojimo? iki kiti) 
meti) tos pačios dienos.

Labai gaila? sako BALE pirm,? dr. J.B. Končius? kad kai ku
riuose organizuojamuose skyriuose'nematyti nelietuviu kilmes ameri-, 
kiecii) nei^skyr’ii) valdybose’ nei nariuose. Muši) pasisekimas ir ameri- 
kiecii) nuoširdi parama bus sėkminga tik tada? kai mes įtrauksime į 
Lietuvai šelpti darbą Amerikos visuomenę.^ įvairiu profesiji) žmones? 
be skirtumo tikybos ar tautos. Amerikiečiams nelietuviams tadą^. 
susidarys įspūdis? kad. lietuviu tautos šelpimas yra varomas plačiu 
mastu ir jie darbui mielai ir noriai prisidės*, Tada l:us tikra 
American Relief to” Lithuania - amerikiėcii) pašalpa Lietuvai.

Kitu tautu Šalpos organizacijos turi svetimtaučius? ne tik 
skyriuose? bet ir centro valdyboje.

Jonas Valaitis?
BALE rusu rinkliavos vedė jas..
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LIETUVA brangioji, tėvyne mano karštai numylėta, 
Begalo_išsiilgės esu as čionai šiandieną tavas:. 
Svajonėse svajoju tikrai, sapnuose sapnuoju dažnai, 
Tarsi koki^ užburtu karalystėj kuri^ praradau gan senai,

Ten mano jaunystes skaisčios dieneles praslinko, 
Ten užaugęs esu tarp saviškiu linksmai ir meiliai, Ten sodnai, miškeliai, lankos, upes, kalneliai - 
Tai buvo mano širdies ir sielos tikrieji draugai.

Lakštute linksmoji, žaliu girię. gegute raiboji,
Vieverselis, genelis,vant stogo mėlynasis karvelis, biteles, 
Mamute brangioji, darŠtuolis tėvelis, sesutes, broliukai 
Ir šiaudais dengta bakūže - tai mano gimtynes meilus židinys.

Ten^moŠiute sengalvele_dainomis uzauklejo mane 
Ir Širdyje įjiege meiles jausmu, o brangioji revyne; 
Toji gryčia šiaudais dengta daug meilesne yra man 
Uz turtingus, puošnius ruuius išeivijos salyje.

Nors tu butum varge kietam, nelaiminga, apleista, _
Nors ir svetim^j^., okupantu, šiandien skaudžiai prislėgta,
Nors ir^bada, skurdas, ligos, vargas ten tavę^legty, 
Visgi aš myliu labai dabar ir mylėsiu dar karsčiau tavę.

Jei turėčiau ašutuos sparnus, kaip tas, aras_padangi-^., 
Dienę -_naktį aš nuskryšeiau, aplankyčiau ten tayę: 
Jeigu bučiau toks poetas, kad dainas rašytįgalėčiau, 
Aprašyčiau tę tevę. šalį plačiai aukso raidomis.

Apdainuočiau tavo grožį, praeities garsius didvyrius, 
Kaip galinga, kaip garbinga buvai savo praeityje, 
Bet... esu tik menks gmogelis ir rašyti vos^temoku, 
Tat keli sios dainos žodžiai mano meilė teisreiskia Tau.

Neveltui Adomas Mickeyicius, genialus poetas.lietuviu, 
Griaudžiai verkiams istremime savo tave dailiai apdainavo: 
’’Lietuva, tėvynė mano numylėta, tu esi brangi man 
Kaip sveikata... ir tas tik ja supras, kas jos nustojo amžinai.”
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Ne tik a§, vienasvjaučiuos taip pyie tavus? npno brangio ji?
Bet panašiai ir šimtai - .tūkstančiai tavo issiblaskusių visur vaikiu 
Kyrie del įvairiu gyvenimo aplinkybių ir sąlygų keistų?
Ašarota širdimi ir sužeista siela savo jaunystėje apleidome Tave.

Nors^jau praslinko daugel mę,tų? kaip atsiskyriau nuo tavus?
Ir isskrydau? kaip tas paykstelis? sau laimes pajiesįcot svetur? 
Bet vietoj laimes? tyro džiaugsmo? vien tik vargų? asiras radau? 
Ir tuos žmones tikrai beširdžius? kurie vergauja turto dievai- 

-■ ciui.
Nebedaug gal jau beliko mano„mylimųjų tėvynė j;brangioj? .
Gal palaidoti jau tapo brangus^tėveliai? broliai? seses ir draugai?
Gal išnyko ir ta .samanotą bakūže? kurioje, užgimiau linksmai?
Ir užželo tie mylimi takeliai? kuriais as vaikščiojau dažnai?!

u.t 1 v■ » jo- - • ..
Taigi? 'Lįetuva braųgioji?, tėvynę mano amžiais numylėta? .
Begalo išsiilgęs as esu čionai šiandiena tavus: v

•• Dažnai - dažnai savo mintyse? -širdyje? sieloje - aplankau as 
. .Tavų 

; <Ir randu ten daug sau paguodos? jėgų... o ypač džiaugiuos?
kad gimiau LIETUVlS-El ! ! 7

• ■ - ■:! -v.' d oj . • ;.ę
r-.į. ;.r. .r.Cavf..n aup':.'

V t r ' . a, ;... ,

■_ ; T . . * y

- Nykštukui Milžinas - —1■
. • ; . .■■■'•. • •

•• •■ (.■I . r;. ::.r;.r f.j i -t ' • .... ■' '■ '.Ji ' g

J • - -- V'1- f » .Gerbiamoji Montreal© VISUOMENE;

■■■•, Ketvirta i.sekmadieny šio .menesio...t. y. Spalio 22

diena? 3 vai. p.p. yra saukiamas visuotinas Kanados Lietuvių 
Tarybos susirinkimas? lietuvių bažnytinėje svetainėje.

Jeigu kam nors kiek yra įdomus Lietuvos likimas

ir Jos dabartine pasibad.sętina- padėtis? tai būtinai prašoma .
■r ■ . ■ ■ ..<■ P J.; 'J‘ g * ‘
atsilankyti? kur bendrai .galėsime apkalbėti sį taip kiekvienam ' 

lietuviui artimų reikalų.

Nepalik :tų reikalų kitiems? bet pasistenk pats-...
. -••• : ■

dalyvauti; . ... : o/-- • . . -■ A. - •

K.L.T. Valdyba.



•' Kaip žinoma, mūsų šalyje, Quebec© mieste įvyko dar viena, 
labai svarbi konferencija. Ten suvažiavę Churchilas_su_Rooseveltu, 
o taip pat įvairus ekspertai ir mokslo vyrai, sprendė bėgamuosius 
ir pakarinius reikalus. . ■

Visi kultūringi žmones pripaaysta, kad be smulkmeniško aps
kaičiavimo, ar kitaip sakant suplanavimo, sis karas būt neįmanomas 
vesti ir laimėti.

^Kad kara§,Jbūt laimėtas, kad mažiausiai apturėti nuostoliu, 
kad mažiausiai gūtų jauniu gyvybių, kad greičiausiai būt atstatytos 
karo nualintos^salys karui pasibaigus, tai nevėliau kaip dabar, 
turi būt paruostas planas. Kitoks planas būt bevertis ar nesupran
tamas, jei jis būt ne tikslus ar neautoritetingas. Tikras planas 
suprantamas tik toks, kurį pagamina valstybių vadai, susėdę aplink 
vienų stalų.

Beabejones, į Šių tąip svarbių konferencijų, turėjo pribūti 
ir ŠeŠtadalio 'pasaulio valdovas, Rusijos diktatorius Stalinas. Jis 
buvo kviestas, bet atsake kad "nemaju cesu". • • -

Jeigu senyvo amžiaus Churchilas, o taip pat Rooseveltas 
turėjo laiko atvykti į minėtų konferencijų, tai_jei būt norėjas 
Stalinas, tai ir būt suradęs laiko.- Stalinas nėra joks ”oficie.rius" 
tai ir be jo ten rųskiai but galėjų prūsų luptį, o matyt buvo kas 
nors kita, del^ko žmones dabar daug epeliojimu^daro: Vieni mano, 
kad Jis bijo iŠ Kremlių išlysti, kaip kurmis is Urvo, kad kas 
"neuzbambieritų"^ kiti mano kitaip, "Keleivis” mano, kad sarmati- 
jasi, esu buvęs šio karo pradžioje Hitlerio draugas nedrįsta susi
tikti' ir į akis žiūrėti į demokratinių salių vadu^. "Montreal Star" 
rugsėjo 22 diena atspausdino "Knights of Columbus rektoriaus E4ward 
P. Ryan of Spokane, Wash, kalbų, kurioje sakoma:
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’’Juozapas Stalinas per daug užimtas atvykti į Quebeko Kon
ferencija - per daug užimtas pavergiant Firlandiją, Estiją, Latviją, 
Lietuvą, Lenkiją, Hungariją, Rumuniją Cekoslavakiją ir Dardanielius 
ir taip pat, per daug užimtas beorganizuojant politinę kontrolę ant 
Francijos ir Italijos”. *

’’Amerika ir Anglija privalo suprasti, kas par elementai, ku
riuos ginkluoja ir maitina! Amerika privalo paskelbti karą pries 
totalitaryzmą ne tik savo krašte, bet ir visur kitur” - p. Ryan sako.

Kalbant apie taip didžiai reiksmingą.konferenciją ir jos 
atliktus svarbius tarimus, šiandiena drąsiai galima daryti išvada 
apie pokarinį pasaulį,

Labai budinga, kad darant didžios svarbos tarimus, visai 
nebuvo klaustąsi Stalino nuomones, o pasitenkinta tik tuo, kad apie 
tarimus buvo tik painfarmuoti Rusijos ambasadoriai. Tai ir viskas.

Išvada yra tokia: ką^demokratijos grajins - tą Juozas turės 
šokti. Demokratijos nepripažysta-Lietuvos pavergimo ir mes pilniau
siai tikime, kad nepripažins; todėl kaig tik liausis Europoje kara^, 
tai Juozas ar norės ar ne, bet turės nešdintis is mus gimtinio krašto

Amerikos Lietuviu. Taryba, laike minėtos konferencijos, pa
siuntė Prezidentui Rooseveltui labai reikšmingą rezoliuciją.v Ameri
kos -Lietuvią Informaciją Centras, šios rezoliucijos tekstą išsiun
tinėjo visiems kongresmenams, senatoriams, gubernatoriams, majorams, 
valdžios įstaigoms, radio stotims, didesnią laikrascią redakcijoms, 
korespondentams ir kitiems visuomenes veikėjams.

Lietuvią kalboje, Šioji rezoliucija buvo tokia:
’’Vėliausios žinios iŠ. Švedijos rodo, kad^vokiecią ir rusą 

rankomis Lietuvoje yrą varomas baisus teroras, zmonią trėmimas ir_ naikinimas. Švedija pasiekė Lietuvos pabėgėliai šaukia tuojautines 
pagelbos nelaimingiems Pabalcio žmonėms, nekaltoms vokiecią ir rusą 
aukoms. Nežiūrint savo iškilmingą pažadą, rusu karo vadovybe oku
puotose, arba taip vadinamuose ’’išlaisvintuose _ Lietuvos kraštuose, 
tąsia masinį likusią gyventoją naikinamą. Pabėgėliai savo akimis 
yra matą, kaip žmones yra žudomi, urmu tremiami, o kiti žudosi,, 
Del Šitą sovietišką represiją, tokiuose miestuose kaip Vilkaviškis, 
Utena, Šiauliai, Kuršėnai ir k. jau nebeliko lietuviu gyventoją. 
Patvirtintos ^žinios pranė’sa apie žiaurius Sovietą įstatymus, . apie 
masinį privačios nuosavybes ątiminejima. Sprendžiamas Jungtinią 
Valstiją ir, jei galima, Didžiosios Britanijos veiksmą^, darosi 
būtinai reikalingas,, jei jau ne del ko kito, tai nors žmoniškumo
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deliaiį. Mes šaukiamės į Tamstą,^ponąs Prezidente, apsvarstyti, 
kaip butu, galima apsaugoti Pąbalcio žmonių gyvybe,, pagrindines 
žmogaus ceLses, ^laisvą ir savistovumą, ir imtis tuojau priemonių, 
apsaugoti tuos žmones nuo visiško išnaikinimo.”

Kanados lietuviai, si taip brangy momentą pramiegojo. ĮJors 
buvo pasiustos kelios telegramos, bet to negana. Būtinai, o būti
nai turėjo būt nusiusta delegacija, kurią reik tikėti, Churchilas 
būt priėmės ir isklauses.

Tai įvyko baisi klaida. Bet ka, is klaidą tik ir mokinames« 
Ateitis gal išvengs Tokią klaidą. ' v'

*'.v Džiugu, buvo pranešimas-, kad bendras Amerikos lietuvią Šauksmas arba malda buvo išklausyta. ' Rezoliuci jos tekstas buvo 
patiestas., ant konferencijos stalo. Buvo kalbėta Lietuvos reiką- 

■-J lai. Tarimai pasilieka-slaptybeje. ’• . • i' >
Reikia tikėti, kad tie tarimai nebuvo pražūtingi.

' Dovanoki te^skaitytojai, kad savo kalbos toną čia pat pa
keisime", ir sypt;e. Tesime iš lietuvišką Stalino bernu. v Kanadoje ją 
yra nevtaip mažai, gal nemažiau kaip pas ’’dortiną” seimininke 
’’kokracią”. Jie. visi gal kiek uzdopinti, gal greit, jei nefssi- 
blaivins, tai visai islurniuos.

_ Nejaugi sveikas protas leistu jiems džiaugtis is savo 
tėvynės taip kruvinos tragedijos.? Nejaugi jiems koks malonumas 
ima, kuomet mato taip žiauriai žudomus ir tremiamus ją tikriau
sius brolius? " , . .

'Ir Montreale, jie susibėgą į lenką namus šoks ir dainuos, 
kad Lietuva ”išlaisvinta”,^kad ten kraujas upėmis bėga, kad ten 
ištisi miestai paversti tuštumomis. . . • •• > •

Nejaugi su bent kiek proto ir sąžines žmones nueis ten, 
jiems padėti tą mirties šokį šokti? Nejaugi?
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Vasaros sezone9 Toronto lietuviu. kaltos parapijines mokyklos 
naudai, buvo surengtas piknikas. Diena buvo šalta ir protarpiais lyjo 
ir nebuvo vilties turėti pasekmingu pikniku, bet įvyko atbulai. Žmo- 
nes suprasdami, kad minėtas piknikas yra rengiamas kultūringam darbui 
paremti,, todėl gausiai atsilankė ir nuoširdžiai parėmė. Pelno gauta - ■ ' r ■ • . • • J“ r • ■ » ! • ? • * - '

virš $40.00.
Daugiausia darbavos prie ženkliukų. segiojimo, prie užkandžių, 

ir prie minkštu gėrimų, tai nepamainomos jaunuoles: Vanda Jarašiūnaite 
ir Jane Grunskyte, kurioms protarpiais padėjo, E. Jarašiuniene, A. Gru- 

•;ir. mcr . ~ ~ _
beviciene E. Matjosaitiene, A. Lastauskiene ir kit. 0 jau tos mokines: 
Valerija Jarašiūnaite, Izabele Grubeviciute, Gene Lastauskaite ir kit. 
kurios jau du metai lanko lietuviu mokyklų. Bėgioja kaip biteles prie 
visokiu darbiu-darbeliu.

Jos pilnai supranta, kokių turi naudų iš lietuviu kalbos mo- 
klyklos ir begalo tuomi didžiuojas. Didžiausių ir sunkiausiu naštų 
teko pernešti, Mokyklos komiteto pirmininkui P. Jarasiunui, nes jis 
jau pora menesių. rengėsi, kad tik kuo geriausiai ir tinkamiausiai pri
sirengt ir pelno padaryt. Taipogi daug prisidėjo ir svarbų darbų at
liko KLT pirmininkas P. Kairys, P. Lastauskas, P. Motiejūnas, kuris
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is vakaro nuveze reikalingus dalykus, nes ant rytojaus turėjo isvaziuoi 
kitur, taipogi dirbo ir mokyklos vedėjas. Parapijos klebonas kun. V. 
MacGivney prisikrovęs savo pilna automobilį atvežė visus indus, kas 
reikalinga prie virtuves ir vis klausia ar dar o daugiau reikalinga 
atvesti. Labai esame dėkingi gerb. klebonui už Jo nuoširdų pasidarba

vimu ir piknikui vietos suradimą. S. Dubauskas pagrajino uz dyka, tai- 
I J

pogi K. Jurcias daug pasitarnavo su automobiliu. Visiems pasidarbavu
sioms ir rėmėjams minėto pikniko, vardu mokyklos komiteto, tariu nuo
širdų ačiū.-

• » /«• • • v e « . • - •

Piknikui baigiant, žmones pradėjo rengtis į namus, tada žymus 
Toronto, lietuvis biznierius, didis Lietuvos patrijotas ir geras katali- 
kas, kuris užlaiko didelę krautuvę (Bucher & Grocier) 881 Dundas Str. 
VZest, Juozas Grubevicius sykiu su savo žmonele Agniete, kviete visus 
pikniko dalyvius užvažiuoti pas pp. Grubevicius, kuris pakeliui nuo 
pikniko-gyveno. Na ir kur tu čia neužsuksi, ypatingai naujoj ir puoš
nioj Grubevicię rezidencijoj paūžti. Žmonių privažiavo labai dauk, ir 

v v 'visi besivaisindami gražiai laikę praleido. 0 vyrai visę vakarę traukt 

•sutartinę, vien tik Lietuvos kareivię dainas. Pasitaikė, kad visi dai- 
nininkai yra tarnavę Lietuvos-kariuomene j. Nors vėtros ūžia apie mus, 
Vilniaus kalneliai, Oi tu žirge žirge, Ulonai Ulonai, užtrauksim nauję

% ’ •, ' • * 7 - • • • 

giesmę broliai ir daug daug kitokię patrijotiškę dainę dainavo net.iki 

po 12 vai. nakties. Labai gražiai dainavo, kad dauguma privedė prie 
didelio susijaudinimo, net pats p. Grubevicius susijaudinęs pasakęs 
Jeigu jus mano mylimi ir užjūri gyvenantieji nepamirštate brangios mūs' 
tėvynės Lietuvos, kuri dabar yra žiaurię tyronię teriojama, jus visuomt 
turit širdy ir atsimenat teikdami visokeriopę pagalbę, net ir dainose
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apdainuojat. Tai pasirodo? kad geros valios lietuvio- dvasios niekas 
nepainus ir niekas neišplėš is Jūsų sird'ziy tėvynės meiles. Kaip šim
tamečio ęzuolo su šaknim jokia , audra negali išrauti? taip ir jūsy šir
dyse tėvynės meile gyvuos ir bujos ir joks priešas nepavergs musy^ tėvy
nės Lietuvos. Mes vėl atgausim nepriklausomybę. Paskiau keletas pasakė 
po grazię kalbę? prisimindami pergyventus kąrus? kuomet teko kariauti 
su visokiais Lietuvos priešais 1918—20 metais. Visi prisiminė Lietuva 
ir apgailėdami sunkię Jos padėtį pasižadėjo kiekvienas dirbti kuo dau- 
ginusia tėvynės naudai. Visi maloniai atsisveikinę.su pp. Grubeviciais 
ir dėkodami uz nuoširdy vaišingumę skirstėsi į namus.

... « >!< ’!< 1 #

Rugpiučio men. 15d. Lietuviu parapijos svetainėj P. ir E. 
Jarašiūnai savo mylimai dukrelei Vandai surengė:iskilmingę puotę jos 
16 mėty gimtadieniui paminėti. Daug sveciy atsilankė? keletas ir sve- 
timtauciy buvo. SuneŠe daug brangiy dovany? kiti pinigais įteikč. 
Visi linkėjo Vandai daug laimes ir. ilgiausiu mėty. ■ Vandos buvęs lie- 
tuviy kalbos mokytojas S. Balčiūnas pasakė prakalbęlę primindamas? kad 
Vanda -yra visuomet mandagi? linksma? tvarkinga? dora ir veikli lietu- • • 
vaite. Nors Čia užaugusi? bet bažnyčioj visuomet meldžiasi is lietu
viškos maldaknyges. Vanda visuomet didziudjas? kad ji yra lietuvaite 
ir moka lietuviy .kalbę? taipogi prisiminė kalbėtojas? kad Vanda yra 
meno srytyj nepavaduojama. Nei vieno veikalo nebuvo sulošta be Vandos? 
nes ji turi prigimtus artistiškus gabumus. Kiek Vanda yra pasidarbavus 
įvairiuose parengimuose su didžiausiu malonumu ir sypseno? be jbkiy at- 
sįkalbinę jimu? koks tik darbas yra jai skirtas? atlikdavo sęziniskai.

atsisveikin%25c4%2599.su
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Jaunesnioji Vandos sesute Valerija pasakė gražia eilutę, pri- 
taikinta gimtadieniui, ' taipogi ir mažasis broliukas Vytukas, pasakė 

grazię eilutę ir įteike nuo buvusio liet, mokytojo S. Balčiūno gražiu 
gelię.1 puokštę. Kaip sesute taip ir broliukas puikiai vartoja lietuvię 
kalbę, nors jie dar vaikučiai tebera.

Vanda tarpais buvo labai susijaudinus, kad ję žmones taip 
gerbia. Ji visiems atsidėkodama pasakė keletą žodžię lietuviu ir anglę, 

kalba. Minėtoj puotoj sykiu dalyvavo ir lietuvię parap. klebonas, kuris 
linkėjo Vandai ir jos tėveliams daug laimes. Dėkoju nuoširdžiai Ger. 
Jarašiūnams už tokias iškilmingas vaišes ir linkęju nuo Viešpaties did
žios palaimos, kad ir toliau pasekmingai aukletumet savo vaikelius lie
tuviškoj dvasioj. Didžiausia garbe priklauso pp. Jarašiūnams 1

• . ...» •

« # ❖ J*:',...*'..'.

Baigė aukstęję komercijos Mokyklę Vanda Dervinyte. Ji' yra 
lankiusi lietuvię kalbos parap. mokyklę, gražiai vartoja lietuvię kalbę. 

Priklauso prie lietuvię parap. choro. Vanda yra labai mandagi, dora ir 
gera lietuvaite. , Visuomet dalyvauja scenoj kaipo gabi artiste. • Vandos 
tevelia! kilnus, ir geri visuomenes veikėjai ir veiklus katalikai. Van
dos mamyte turi grąžę balsę ir yra žymi dainininke.

* * #

Petre Vilkelyte baigė komercijos mokyklę. Yra lankiusi lietu
vię parap. mokyk. Labai gabi artiste, kaip dramose, ar komediję vaidi
nimuose. Gyvendama netoli lietuvię bažnyčios nei vieno sekmadienio neap 
leisdavo Šv. Mišię. Prieš karę Petre per DULR susirašinėdavo su Lietuvo 

vaikuciais-mokiniais.
* • « * * ♦
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Genovaite Žaliaduonyte, taipogi baigė komercinę mokyklą. Yra 
lankiusi lietuviu parap. mokyklą. Labai gabi, susipratus ir mandagi 
lietuvaite, nesigedina prakalbėti lietuviškai su lietuviais nors ir sve
timtaučiu tarpe. Visuomet lanko lietuviu bažnyčią.

# » >5* * *

Gailute Frenzelyte ir Regina Strazeviciute taipogi baigė aukš
tu mokyklą ir jau užima geras vietas valdiškoj įstaigoj. Juodvi irgi 
gerai vartoja lietuvią kalbą ir yra susipratę lietuvaites.

Aldona Pauliute užbaigė aukštąją mokyklą, bet būdama gera ar
tiste greitu laiku turės apleisti Torontą, nes ji yrą kviečiama į Holly- 
•wooda prie judadamą paveikslą lošti. •

J...- »> « ♦ * *

Studentas Vaclovas Mieldazis, kuris studijavo Toronto univer
sitete chemiją, yra pašauktas į kariuomenę. Vaclovas yra doras vaikynas 
ir yra baigės lietuviu, kalbos parapijinę mokyklą. Visu buvo mylimas, o 
ypač scenoje buvo labai pasižymėjęs kaipo geras artistas.

$ > « >x *

Adele Matjožaityte baigė viena iŠ garsiausią Kanadoj Sv. Mykolo 
slaugią mokyklą. IŠ 74 slaugią baigusią, vienintele Adele gavo goriausi 
atsižymejimą ir dovaną uz (HIGHEST STANDING IN OBSTETRICAL-NURSING) kuria 
įteike pats vyriausias ligonines daktaras D’Arcy Frawley. Adele yra 
lankiusi lietuvią kalbos parap. mokyklą. Tai yra simpatiška ir gabi lie
tuvaite. Prieš įstosiant į slaugią mokyklą, Adele keletą metą vargonin- 
kavo lietuvią bažnyčioj ir turėjo gerai išlavintą chorą. Adele taipogi, 
kaip kitos lietuvaites yra daug prisidėjus darbu prie įvairią parengimą
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visur mielai patarnaudama su geriausiais norais be jokių atsikalbinėjimų 
Adeles tėveliai yra geri katalikai ir žymus veikėjai lietuvių parapijoj.

❖ >!« >!< . #

Jauna ir labai simpatiška Optometriste Bernice .Bukowska (Brone
Bukauskaite) savo teveliu, rezidencijoj 384 Crawford Str.? atsidarė savo 
biznį. Turi vėliausios mados naujas masinas? su kurioms pritaiko ir pa
daro akinius ko geriausiai labai uz pigių kainų.. Brones tėveliai yra 
atvažiavę is lenkų okupuotos Lietuvos. Susitaupę, pinigų nusipirko didel 
ūki Lietuvoj? netoli Zarasų? bet nelaimingas karas neleido Bukauskams 
apsigyventi? turėjo, grįžti į Kanadų. pp. Bukauskai yra.geri lietuvių 
prieteliai? visuomet remia aukoms. Brone atsilanko ir į lietuvių bažny
čių. Mes lietuviai turime paremti paneles Bernice naujai įsteigta biznį

sic * *

Nuo rugsėjo men. 2 d. iki 9 d. vieše jo Detroitieciai Juozas ir 
Delfiną Cress (Krasauskai). Juozas anksčiau yra gyvenęs Toronte keletą 
metų. Tai buvo vienas is veikliausiu asmenų. Jo pastangoms buvo suar— 
ganizuota didžiausia visoj Kanadoj lietuvių Jaunino organizacija. ’’Švytu
rys”. Taipogi labai gerai sutvarkė ir padidino Šv. Jono pašelpinę drau
gijų? kur per porų metų finansiniai pašoko virs ^>l?400s00. Nebuvo nei 
vieno liuoso šeštadienio? kad nesurengtų kų nors? tai losimas? tai kon— 
certas? tai šokiai ar kokios paskaitos. Juozas visuomet’išgalvodavo, kų 
nors įdomaus ir sutraukdavo dauk žmonių? kad svetainėj vietos nebūdavo 
kur apsisukti. Juozui išvažiavus? Toronte veikimas visai apmirė. Labai 
visi apgailestaujame nustoję Juozo? tokio energingo ir gero veikėjo, 
tokius kilnius'ir kulturinius nuveiktus darbus Dievas nepamiršo Juozo
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paskirdamas jam žnoi-e'J ą dailia, išmintinga, gabię, muzikę, gera katalikę 
ir kilnię idealę lietuvę. Visi Toronto lietuviai pas kuriuos tik atsi
lankė, likosi sužavėti ję atsilankimu, o ypač žmonelę, kuri Torontieciams 
bęveik pirma syki pažįstama. 0 kaip Delfiną gerbia tuos lietuvius, kurie 
myli savo Tėvynę Lietuvę, kaip ji džiaugiasi vaikučiais, kurie gražiai 
kalba lietuviškai, rodos, kad ji visus vaikučius išbučiuotu ir sirdi ati
duotu, kad tik jie būtę geri katalikai ir nepamirštu savo tėvu gimtos 
kalbos. Visę savaitę Juozas ir Delfiną viešojo Toronte, bet nesuspėjo 
visy s&vo artimydraugę aplankyti, nokurie ir po šiai dienai ismetineja, 
kad'neaplHnke.' Nes kiekviena^ pasirengęs buvo, ppvbisinti ir labai lauko. « . k.* -
Žodžiu sakant Juozo ir Delfinos Gress atsilankymas Toronte, paliko vi- 

• ; t: „ t.................. ....siems gilę įspūdį. Ilgai Torontieeiai nepamirs tokiu mylįmę svečiu.

■ h. v 'v
RugpiuČi'o men., lankėsi Toronte Jonas Leskevicius is Montreal©.

Netikėtai sutukau gatvėj savo buvusį■ pirmutinį ir geriau^Įę prietolį 
Montreale, kuris man daug yra pagelbe jęs kuomet : 1927 pirmę kartę atya- 
žiavau į Montrealę. ’ Jonas LeskeviČius daug metę kaip aptarnauja lietu- 
vię baznyČię. Jis yra labai nuoširdus ir didis Lietuvos P.atrijotas.

- v 'I. :
■'C Korespondentas >- ■

ę • • • " • r * C * ‘ ’ * * .»■*,' , * "4 ■ * . • .
V' ■ • . • : . • .--------- --- ---- v .t.

Jaunęję Raudonojo Kryžiaus draugija, yra didžiausia organi- 
zacija visame pasaulyje. Ji turi 10,456,340 narius.
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IS K. L. TARYBOS TORONTO SKYRIAUS VEIKIMO

Toronto Skyrius? per du Vasaros menesius? susirinkimu neturėjo? 
bet ir treciame nenesyj susirinkus_tik nedi^eliaidaliai narięv- 
susirinkimas negalėjo įvykti;_mat esant gražiam, šiltam orui, žmoncį 
vis dar stengėsi isnaudot nedeldienį? savo malonumui - išvykstant iŠ 
miesto. Vienok, rugsėjo 17vd. jau susirinkimas įvyko ir buvo gana 
gyvas. Narię dalyvavo nemažais ir daugumas užsimokėjo per tris mene
sius nemokėtus mokesčius.

Kaip jau skaitytojams gal žinoma,_Toronto Skyrius, nutaręs apsi- 
deti mėnesiniais mokesčiais, 10 centę menesiui nuo kiekvieno nario. 
Dešimtukas? tai_labai mažas pinigas? vienok, kada kiekvienas narys 
noriai tę pinigėlį duoda - jis tuomet_turi didelę moralę reikšmę? nes 
jis skirtas Lietuvos? nuo karo nukentejusiemg žmonėms.0 nuolat ir 
nuolat mokant? jis įgauna ir finansines reikšmes? nes stęi^, rodos dar 
taip neseniai buvo nutarta įvestį narystę ir apsideti mažyčiu mokesčiu? 
o jau virs 100 dolierię susitaupei

Sekretore St. Butkiene, perskaitė du įaiŠkus? vienę nuo Amerikos 
Lietuvię Tarybos sekretoriaus Dr. P. Grigaičio ir kitę K.L. Tarybos 
Centro sekretoriaus p. Gudo.

Pįrmame laiške? Dr. P. Grigaitis? atsake į musę, skyriaus sekre
tores užklausima?_Ka Amerikos Taryba daro šiuo svarbiu momentu? kada 
įvairios pasaulines konferencijos? J. A. Valstijose ir Kanadoje vyksta. 
Laiške placiai^iŠdestyta? kad kiekviena galima proga? stengiamasi is
naudot? pasiunciant rezoliucijas_konfer§ncijoms? atstovus Ba.ltajan 
Raman ir t.t.? kad atkreipti dėmesį didžiųjų valstybių. į mažas Balti
jos Šalis ir prašyt apsaugos nuo tę_tautę visiško išnaikinimo ir kartu 
primenant? kad jos vertos ir nori būti nepriklausomos.

Antrame laiške, p. Gudas, praneša apie K.L. Tarybos, Centro vei
kimą. Pasirodo, kad Montrealio lietuviai jau susirūpinę pradėti dra- 
buzię rinkimę Lietuvos, nuo karo nukentėjusioms. gyventojams. Taip? 
kad tikrę pageIbą suteikus, reiktę jau dabar issiust. Bęt kaip? kokiu 
budu? Juk musu tėvyne dabar^ugny. Ten rungiasi du didziaęsi Lietuvos 
neprieteliai? daužydami vargšę lietuvį tai is vienos? tai is kitos pu
ses? o pagelbę^ jam siusti nevalia. Bet jeigu ir butę galima siusti? 
tai kol ten nėra įsteigtas pasitikimas komitetas - tol musę aukos? lie- 
tuvię nepasieks.

Šis reikalas? buvo plačiai diskusuojamas ir torontieciai stversif 
to darbo taip greit kaip tik tam laikas prinoks.

Centro laiške dar kreipiamasi prie torontieciu ir del korespon- 
denciję ”N. Lietuvai”. Siame reikale? gal torontiecius ir reiktę pa
bart.
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Tolesnėje susirinkimo eigoje? renginio komisija raportavo, kad 
is surengtos gegužines? turėta pelno virs^40 dol. ir pasiusta Centram. 
Susirinkimas išreiškė padėka komisijai? uz jos pasidarbavimą. Tikimą
jį® nepoilgo? rausiu komisija surengs ką nors saloje? nes jau rudens 
sezonas prasidėjo.

Segantis K.L.T. Toronto Skyriaus susirinkimas? įvyks 15 dieną 
spalio menesio? S^val. po pietą? lietuviu, parapijos svetainėje. Visi 
nariai ii* lietuviško darbo rėmėjai prašomi atsilankyt.

IŠ TORONTO LIETUVIŲ MOTERŲ GRUPES "DAINA" VEIKIMO.

Rugsėjo 29 dieną? dainietės turėjo savo mėnesinį susirinkimą? 
pas nare Zosą Uzemeckieną. Narią susirinko nemažai ir susirinkimas • 
buvo sklandus ir malonus.

Is iždininkės sužinota? kad kasoje jau turima virs 100 dolierią.
Rugsėjo 3 dieną įvykusi gegužine? pp. Batulevicią daržą Weston1e? 

buvo maloni visiems? kas tik atsilankė? o rengėjoms maloniause? nes 
apart gražaus „bendro dar^o? grupei liko dar 11 dol. 50 centą gryno pel
no? o gegužinė buvo tik šeimyniška.

Šiame susirinkime dainietęs nutarė ruošti sokiųs? kurią pelną 
skiria lietuviu kariu dovanoms? kurios bus issiuntinetos "Damps" var
du. Nors Kalėdoms gal^ir ne visi gaus? bet kariui dovana_visuome t tin
kama ir jo laukiama. Šokią data dar nenustatyta? nes sale nepaimta? 
bet tas vėliau bus galima paskelbti.

’’Daina" susilaukia naują narią kiekvieno susirinkimo pęoga? įtaigi 
ir sį kartą? mes turėjome didelio malonumo? priimti musą grazion seimon 
net dvi žymias Toronto lietuvaites? tai Marytą Motiejunieną ir Onute 
Pociutą jos abi y;ra jaunos ir „energingos veikėjos lietuvią„kulturinlame 
judėjime. Maryte Motiejūnienė yra gera vaidintoja? o Onutė Pociūte pi- 
janistė? kuri dažnai su savo sesute Maryte? mus torontiecius palinks-., 
mina piano? smuiku ir daina. Dabar nekantriai lauksime? kad ir Marytė 
Pociūtė musą tarpe butą? ją mamyte jau senai priklauso.

Kain kitose draugijose? taip ir 'Dainoje" yra nuolat atsimenamas 
Lietuvos žmonių vargas ir laukiame kokiu nors pasikeitimą? kad butą 
galima jiems pagelbėt.

Šiam susirinkimui? tikėjomės susilaukt referato nuo p-lės Nellie 
Butvidaitės is Nutely? N.J.j, bet vargšei prisiėjo susirgti ir negalėjo 
mums prisiust.„ Dainietės išreiškė apgailestavimą dėl musą naujos narės 
nelaimes? linkėjo jai greitos sveikatos ir prisiųsti mums referatą tuo
met? kada ji jau bus sveika»
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Ateinančiam susirinkimui, referatu, paruoš Birute Indrelyto, o 
susirinkimas įvyks 27 d. spalio, pąs narę Marių Pocienę 120 Carlton St. 
apartmentas Nr.2. Visos nares prašomos atsilankyti ir atsivesti naujų

' narių. ’ •
‘ Po susirinkimo seimininke Zose Uzemeckiene ir jos dukrele Alina, 

vaisino viešnias naminiais pyragais ir kava ar arbata, o kai kas tųi 
pakuštėjo kad šiandien yra.Sv. Mikplo kurio vardą nešioja tu_namy sei
mininkas- - tai -turėjome dar didesnę pramogų. Dainavom Mikoleliui Užė
mė ekiu! ilgiausiu. metų, o šie’nenusileisdamas, tuo jaus skanaus gerymelic 
visoms po taurelę® • ’

Taip besilinksminant;, beuzkandziaųjant, nei: nepajutom, kaip arti 
vidunakčio sulaukėm# Actu Zoselei ir Alinai uz jų grasų pasiruošimų 
ir malonų musų visų priėmimą.

■ ' - Maria F. Yokubynien?. - .

; Tai skaudi žinia, 'kuri pasiekė ne tik jo numylėtų motinolę, sesu
tes1 ir brolius, bet ir visos Kanados lietuvius.

• \ ’ ■ e ■ ' • ■

Pranas Černauskas, tai buvo žmogus, is kurio tik džiaugsmų turėjo 
jo senatvės susilaukusi motinėlė ir visi jo^gimines ir draugai, o lietu
viai galėjo visur pasididžiuoti savo tautiečiu pasiekusiu taip aukšto 
laipsnio ir.atšakomingos pareigos. ■ : • U
_ Varge užaugęs, per savo nepaprastų ęlarbstumų ir nemigo naktis bai

gė ankstuosius jurininkų mokslus, kad butų naudingas visuomaųei, te’J.
kų - jau jo jaunas lavonas, kaipo šio baisaus karo auka, ilsisi Anglijos 
šaltoj žemelej.
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Savo„mielai motinėlei? kuria taip karstai jis mylėjo ir globojo? 
savo sesutėms Martai ir Onai? savo "broliams Jonui ir Zigmui jis paliko 
tik skausmu ir ašaras? bet kartu ir niekad, nevystanti garbes vainiku.

Jau toks jo likimas? kad. mirė toli nuo savi^ji^? kad ir mirties 
patale gulėdamasvnei vieno is savo mylimu. giminiu negalėjo prisisaukti? 
bet mirė toje pačioje šalyje kurioje.buvo Užsimes.

Lietuviams? jis buvo brangus žmogus? nes nedaug is musy tautie
čiu dasiekia to, ka Pranas buvo dasiekes? o be to jis buvojmlonus ir 
tuo, kad niekuomet nesibengdavo lietuviu kaipo savo tautiečiu ir malo
niai su visais draugaudavo ir susieidavo.

.s Daugiau jau nebematysime jauno? gražaus ir garbingo lietuvio? 
gražiojevjuri^ kapitono uniformoje? vaikštinėjant sios žemes keliais? 
bet jo užtarnauta garbe ir jo dvasia visuomet bus tarpe Montreal© ir 
kartu viso pasaulio lietuviu.

Del šios? taip liiidnos nelaimes^ jo Motinai?^sesutėms - Martai 
ir Onai? broliamsJonui ir Zigmui? svogeriams - Sakinskui ir Viktarui 
Raguliui? jo auklėtinei May ir kitiems giminėms? reiškiame giliausiu 
užuojautą. • •
:| I - K. L. Taryba. -

♦ >{<>> sg* »]t « Sj» # . I . . - .
♦ t ■ ' ’ -

BUVO SUŽEISTAS STASYS MATULIS

Mūšy geri tautiečiai? dideli visuomenes darbuotojai Matuliai? 
kurie gyvena 22 - 6th. nvet Ville LaSalle? buvo apturėję labai liūdnu 
zinižj? kad ju vienturtis sūnus Stasys? buvo sužeistas kautynėse su na- 
ziais Francijos fronte. , . •

Valesnes žinios praneša? kad Stasys jau pasveiko ir vėl ruošiasi 
į kautynes vykti.

Velijame? kad jaunasis Matulis? sugrįžus į karo frontus nebeap
turėtu daugiau nelaimiy? bet apsidirbęs su naziais sugrysti^ pas savo 
malonius teveliuss. kurie su karšta širdimi ir ištiestomis rankomis 
laukia savo numylėto sūnaus. • . mm

sjt s?< >J< •*.* . # . ’•* *4*

SERGA ŽIŽIUNŲ DUKRELE

v Lietuviu bažnyčios vargonininko ir žinomo kompozitoriaus K. Ži- 
ziuno vyresnioji dukrele Francis? randasi ligos patale.

Del šio smūgio^ Ziziuni^ maloniai seimai reiškiame gilię užuojautą 
ir velijamo? kad j^. šeimoje klestėtu sveikata ir laime.

r
ajt # 5jC
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■ ARGENTZITOS LIETUVIS - MONTREAL© LIGONINĖJE 
-■ ———— • — > -................... .

Argentinos lietuvis teleksas Balkaitis? kuris paskutiniuoju laiku 
tarnavo Anglijos laivyne? šiuo,laiku.randasi į General ligoninę.

Kuomet jo laivas? •’kuriame jis tarnavo "buvo sut^rpeduotas? tai jam 
tekesnet keliolika valandą pluduriuoti vandenyje ir žinoma? del tos 
priežasties jis Puvo čia atvestas*

Tai nepaprastai malonus lietuvis? kuris daug ko patyręs ir pergy
venęs. Per eile metę tarnaudamas laivyne yra palankes daug krastę ir 
savo akimis matęs daug įdomię dalyku. ‘ 1 i- ■

: ..MontrealiėČiai turetę visi ji aplankyti ir pasikalbėti su juo. 
Jeigu kam labai įdomu žinoti apie ’'darbininkę, tėvynę”? jis papasakos 

. ir' tę? vnes jam ten teko būti ir jo paties akimis matyti koki ’’laimingi" 
to krašto darbininkai. < ■ •

}' ... • ■ i. • • . •*
/' ‘ # >5e • #

' .... ' ' GARBINGA VIETA” - A. JANKAUSKUI :
, . ■ .... . ■ - - r j ■ . ... .. — ♦ . .

Visiems montrealieciams puikiai pažystamas Ą. Jankauskas- Jenkins 
Vermont© valstijoje? kriaucię konvencijoje tapo išrinktas CIO unijos 
prezidentu. * t

Jankauskas per keliata metę gyvendamas Montreale nuoširdžiai dtr- 
bo su lietuviais Taryboj tarpe ir bendrai visuomeniniame veikime? uz 
ka čia tarpe, montrealiecię nusipelnę didelę pagarbę ir gėrę vardę.

Taip svarbia ir garbinga vieta užėmusiam Antanui Jankauskui Jeę 
kins? visi padorus Montrealo lietuviai? velija geriausios kloties? svei 
katos ir daug energijos.

GERAŠIRDŽIAI! APLANKYKITE TARVIDIENĘ.
- . ' • • • • s

’ • ' * ■: ■ '

St.Jean de Dieu? Longue Point ligoninėje? randasi Valerija Tar- 
vidiene? kurios niekas neaplanko.

Prašoma? kad jos pažystami, geraširdžiai lietuviai aplankytę ję»

Ligoninėje klauskite; V.:, Tarvid vardu. . 

- '.j. # • ’ - *
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SERGA KRLtkUČELIUNIENE.

Šiuo laiku į St. Mary’s ligonine randasi ligos parblokšta Kriau”* 
celiunicne.

Velijun, kad sveikutele greičiausiai sugrįstu.

« * # # « »x

MIRUSIEJI

A.A. Juozas Akomba_
Persiskyry su šiuo pasauliu Rygscjo 24 diena, 

palikdamas didžiausiame nuliūdime zmon^, du sūnūs, 
dvi dukteris marčias ir anukus.

A.A. Vincas Krivaitis^
Pereiskyre gu šiuo pasayliu Rygpiušio § diena, 

palikdamas savo žmona ir gražiai užaugintu sein^.

* . A.A. Juozas Lukosns
Paliko Šį pasaulį birželio 25 diena.

• •••••*

A.A. Vincas_Jurgutis
Liepos 10 dienu atsiskyrė su šiuo pasauliu, 

yienturtis Jurguciy. suncdis, tik turėdamas apie de
šimtus savo amželio metelius.

K • •••••••

A.A. Jonas Liaugmanus
Nuėjo į amzinasti Birželio 25 diena.

• ' • • • o » •

A.A. Jurgis Pleckas
Nuėjo į amzinasti Liepos 4 diena.

• ••••••

Lai buna jiems lengva šios salios žemele, o 
visiems jy. giminėms ir draugams reiškiame giliausios 
užuojautos.

$ « * * #
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G- k R. 17 Y S A P T« A N K E

- Petras ir Lucille Bobinai, Liepos 30 diena susilaukė .dai
laus sūnelio, kuri pakrikštijo Petras - Jonas vardais#

- Stasys ir Aps.li unija Norkai, Rugpiucio 31 diena, sulaukė 
sūnelio, kuri pakrikštijo Stasys - Jurgis vardais*

- Kazys ir Magdalena Lignugariai sulaukė gražios dukreles, 
kuria Rugsėjo 17 diena pakrikštijo Alice vardu.

Naujiesiems mūsų tautiečiams, velijame visokiausiu gerybių 
ir laimiij. šiame gražiame pasaulyje* .

VEST U V TŲ... V. A R P A T . S K A M B E J 0.

- Liepos ^2 d* rnioterystps ryšiais, susirišo Valerijonas Ru- 
dinskas su.Kastancija Velykyte*

- Liepos 22. d* '.Stase Tauroziute ‘ir James J. Trazyk susirišo
moterystes ryšiu* . '

- Rugpiucio 12..d* į moterystes. įuomę. įstojo Agota Tamutyte
su Norton *R6g®r* ‘ , • ..

- Rugpiucio 26 d0 susituokė Mary'Naikeliūtė su Vital Forest.

Šioms jaunosioms, porelėms linkime geriausią laimitj. ir labai 
laimingo gyvenimo ję. šeimyniniame gyvenime.

, ■ .. . . ■ • : . :
#" &' ’ ❖ ’ ’ •*:< ‘ *

SVEČIAI IS KITUR

IŠ^Timmins Ont,, lankėsi dvi malonios viešnios, tai Tautkienej 
kuri„svečiavosi pas--savo gimines. Tautkus ir P* Pliopliene, kuri ap
lanke savo brolį Jena Andriukaitį, kuris randasi į Notre-Dame ligo- 
nine*

- IŠ Hamiltono., trumpam laikui buvo atvykęs K® Pampalas su 
sąvo sūneliu, K, Pampalas prieš ^dešimts metę gyveno Montreale, 
todėl čia turi daug draugu, ir pažystamu, kurie labai apgailestauja, 
kad malonus svečias taip -neilgai svečiavosi*
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- Jonas ArŠauskas gavęs is karuomenes porai savaičių atos
togų, viešojo Montreale. Grystant atgal į tarnybę, jo brolis 
Juozas su žmona surengė grazię islaistuvię puotę.

« « * * >h

JAUNA STUDENTE

Montreal o’, lie tuvię mokslus einantis jaunimas, kiekvienais .. 
metais susilaukia vis daugiau Jaunuoliu, kurie taip pasekmingai ir 
pavyzdingai kopia į mokslo aukstasias sakas. . Ju tarpan šiais metais, 
tarpe kitę, įstojo Angele Norgoliūtė, kuri studijuos Jean D’Arc ko
legijoje. '

" sjt • # • # • # *

SVARBUS PARENGIMAS

30 diena Rugsėjo, K. L. Taryba buvo pasikvietusi Kuri. J. 
Vaškį, kuris kalbėjo lietuviu bažnytinėje svetainėje.

Kadangi kun. J. Vaškys yra atvykęs iš Lietuvos, kuris ten 
buvo bolševikę okupacijos laikais, buvęs nazię koncentracijos sto
vyklose, daug patyręs vargę ir nelaimiu kol dasigavo į sį konti
nentą, todėl jo kalba buvo labai žingeidi ir turininga. Pasiklau
syti jo kalbos_buvo "atsilankęs nemažasuskaičius zmonię, kurie yra 
tikrai susižavėję jo Širdingumu, taktiškumu, iškalbingumu ir ki
tomis puikiomis savybėmis.

Dienos parengimo linksmęję dalį išpildė pasižymėjusieji 
įninka i Rajeckas bu Bobeliu, kurie audalnavo keliūta patrl- 

jotlskę ir komiakę dainę.
Po kalbos ir dainę., tarybietės moterys surengė visais at

žvilgiais puikiu vakarienę, per kuria buvo daug naudingu dalyku 
aptarta, apkalbėta gyvieji Lietuvos gelbėjimo reikalui ir pagaliau 
gražiai padainuota.

Kun. J. VaŠkys, šio apsilankymo proga įteike savo 10 dol. 
kaipo aukę įsigyjimui linotipo dėl ’“N. Lietuvos”.- .

Visi tarybieciai ir visi padorus Montgealo lietuviai yra 
iŠ širdies dėkingi Tėvui Justinui Vaskiui, uz jo apsiįankimę 
Montreale ir suteikimą tiek daug gražiausiu mincię, uz tiek daug 
nurodytę kelįę, kiuriais einant bus atvaduota musę gimtino salis. 
Jo įteikta musu žurnalui auka ir Jo atsilankymas visuomet bus 
atmintyje Kanados lietuviuose.

- K.L. Taryba. -
* . a * * * ...
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KVL I U B O CHORAS

Prasidėjus saitesniam orui? Kliubo choras vėl pradėjo savo 
veikimą. Korsikaip žinomabuvus gabus mokytojas A. Morkis del 
svarbiu priežasčių nebegale jo ateiti ir vadavauti chorui, bet vis- 
vien meno darbas bus tęsiamas ir toliau.

Susirinkę choristai, su.nepaprasta energija nusitarė savo 
kilnų darbų ne tik tęsti, bet dar ir tobulinti._ Buvo išrinktas, 
komitetas iŠ A. Norkeliuno, Šimkiutes, Kleiziutesj, Gyviutes ir Mi- 
kaliuno, kurie patys būdami jauni ir energingi, mėgins visų veikimų 
padaryti gyvesniu.

Montrealo visuomene turėtų visais galimais budais remtį si 
gražų ir kilnų darbų. Kiekviena's galintis dainuoti, su visu širdin
gumu yra kviečiamas stoti į choristų tarpų.

' ■ * * * * *

Kaip yra gal jau daugumai žinoma, kad Sv. Pranciškaus vienuo
liai lietuviai, kurie yra atvykų is Lietuvos, įsteigė vienuolynų 
Greene Maine, Mount St., U.S.A.

Vienuolyno atidarimo proga, dalyvavo^keliatas montrealiecių, 
kurie nori tarti padėkos žodį Tėvams ?ranciskonams per si žurnalų. (Re

’’Dėkingi esame ^Tėvams Pranciškonams uz moįonų musų priėmimų, 
svarbiu vienuolyno pašventinimo mbmbntu, kur gražioje vietoje, tarpe 
600 lietuviškų seimų įsikūrė tokia kilni įstaiga.

£ieve laimink vigus Jų darbus. Mes esame dėkingi ir ilgai 
nepamiršime Tėvu Pranciškonu malonumo, priėmimą ir repeštijnuuils• 
Me,s turėjome uz didžiausių garbų dalyvauti su daugybe suvažiavusių 
iš visų kraštų kunigais ir pasauliečiais, su kuriais taip maloniai 
praleidom laikų ir pasikalbėjom.

Dėkingi esame Tėvams uz dovaneles, kurias turėsimo ilgai 
atminčiai.

- F. Dubauskas, 0. Matuzienc, M. Mickuvior

... .... įjt • . # » • ijt # *
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ŽODIS IŠ REDAKCIJOS

23 d. Rugsėjo suruoštas ’’^urpryzo” vaisęs? uz tokį kilnu ir 
niekuomet nesitikotę_pagerbimę? uz tokį skaitlingu mus^ draugę, ir 
geriausią, musę. prietelię atsilankymu mes esame nepamirštamai dėkingi.

Žinoma? tokios kilnios vaišes? bevsunkaus truso neatsiras? 
todėl dėkojame Matuliams? Leknickams? Duncikams? Kupreviciams? Sku- 
dams? Lūkesiams?-Beniui ir visiems kitiems? kurie prisidėjote prie 
taip įspūdingo musę pagerbimo.

Dėkojame Matui Vaišnorai ir p. Vilimienei? kurie patys nega
lėdami dalyvauti? prisiuntė stambias aukas. Dėkojamo visiems daly
viams? visiems kalbėtojams ir ypatingai Matuliams uz suteikimę savo 
gražios rezidencijos.

”Nepr. Lietuvos” Štabas:
- J. Yla? M. Arlauskaite? E. Norusevielute. -

MALONŪS skaitytojai.

L
Kadangi ”N. L,” žurnalas negalėjo reguliariai išeiti praeitos 

vasaros laike? tai mes jaučiame uz kaltę. Ligos ir kiti reikalai 
buvo sutrukdę musę, darbę? bet tikime? kad musę gerbiami prenumera
toriai žinodami kokioje padėtyje išeina sis.žurnalas? teiksis mums 
atleisti. Mes iš savo puses stengsimės ateitije się situaciją pa
taisyti.

Lietuviškiems Maksyos bernams? sę ję ’’Liaudies Balsu” patar
tume nelieti krakadilo aŠarę? kad mus žurnalas_subankrutįjo? kad 
prapuolė visę pronunjeratorię pinigai. Visai nėra priezascię. susi- 
bankrutijimui musu žurnalo? o gautais uz prenumeratas pinigai^ nie
kas. dar nepasinaudojo ir nepasinaudos. Mes nesinaudojamo bolševi
kiškais metodais vilioti iš visuomenes pinigus ir juos suvartoti 
savo asmoniskiems reikalams.

Visiems? kurie prisiuntėte mums linkėjimo laiškus? tariame 
širdingai aciu.

Redakcija.

PETRUI ALEKNAI? už grašius linkėjimus ir dę dolerię ”N. Lietuvai” 
e same širdingai dėkingi.

Redakcija.



34

Anglių kalba redaguojamas! išeina kas menuo. ^Rimti 
politiniai editorialai visais Lietuva liečiančiais 
klausimais. Daug svarbiu žinių iš pirmo šaltinio apie 
gyvenimu okupuotoje Lietuvoje ir apskritai, xJabaltį»

Lithuanian Bulletin stovi uz Laisvę, Nepriklausoma ir 
Demokratinę^Lietuv^ su sostine Vilniuje ir uostu Klai
pėdoje.. Dažnai duoda nemokamus priedus. iŠ Lietuvos 
praeities, dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas 
priedas - brošiūra apie Lietuvos santykius su Vokietija.

Biuleteniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš 
viso Pabalcio. Metine prenumerata - $5.00.

Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumera
toriais - biuletenio rėmėjais (Sponsors). X .X ’ * ■ . . , -
Užsimokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi prenume
ratoriais - biuletenio garbes rėmėjais (Honorary 
Sponsors)• Apie juos kas kart bus skelbiama spau
doje. . •
Čekius ar Money Orders prašoma adresuoti: Lithuanian 
Bulletin, 73 West 104th street, New York, N.Y.
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