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v Per pgjikius metus Lietuva "buvo nuo musu atskirta juodu9 paslap
tingu sydu9 uz kurio ėjosi baisiausia musu tautos tragedija. Viso pa
saulio lietuviai nori visos teisybes — nori patirti^visus Lietuvos žmo
nių Pergyvenimus po bolševikais ir po naciais. Ir štai dabar padaroma 
proga visa apie tai patirti perskaičius didele lietuviu, kalboje knygų:

BOLŠEVIKŲ________IR NACIŲ______ TERORISTINES

O K U P A C I J A S___________ LIETUVOS

Knyga ijaveiksluota9 apie 350 pusi, didumo.

Ši svarbų veikalą paraše^Lietuvos tremtiniaį-pabegeliai. Paęaš 
ne vienas? no du9 bet visa eile žymiausių Lietuvos zurnalistų-laikrasti 
ninku. Paraše tie žurnalistai.? kurie Lietuvoje gyveno per pirmų bolše
vikų _okupacija9 kurie buvo enkavedistų suimti ir uždaryti kalėjimuose.? 
nespėti išvesti iš Lietuvos - kuriuos_bolsevikai kankino.? bet visus 
nespėjo užkankinti. Kurie išsislapstė nuoJbolsevikų ir kurie sulaukė 
kitos9_taip pat lygiai žiaurios teroristines nacių okupacijos^ kurie 
slapstėsi, dirbo Lietuvos požemy ir kurie nazių sugauti ir ištremti.

Ši knyga leidžiama prenumeratos ir aukų keliu9 taigi visuomene 
prašoma prisidėti prie jos išleidimo. Kviečiama visi knygų mėgėjai, 
velkejai9 profesionalai9 draugi jos9 kuopos siusti savo prenumeratas ir 
aukas.

Aukotojų.? Prenumeratorių ir Rėmėjų Vardai tilps Knygoje.

Pulk. Jono letruicio aprašymas jo pergyventų kančių bolševikų 
naguose. .. . ,

Knyga išleista angliškoje kalboje.

"KAIP Jig MUS SUŠAUDĖ"
(Lithuania under the Sickle and Hammer)

Knyga 80 puslapių - su paveikslais - su pulk. J. Petruicio 
biografija, su Lietuvos istorija.

Knygos kaina - 1.00 dol. užsisakant jų platinimui - 6 uz 5.00 
dol., 15 uz 10.00 dol.

Šioms knygoms aukas ir užsakymus siunčiant, reikia užrašyti 
i>"i 1 tian vof'ia.s ir pavarde9 adresas ir kiek pinigų siunčiama.

Knygų 1a-idėjų adresas: LVS Centras9
6820 Superior Ave.,
Cleveland 3, Ohio, U. S^A.
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Šioji ’’Nepriklausomos Lietuvos” laida? yrą pirmutinio ji 
laida išėjusi taikos metu. 1941 metais?^vasario menesi, energin
gieji Toronto lietuviais matydami skęstančią Tėvynę Lietuvą isleis-* 
darni Šio žurnalo pirmąjį numerį? tarp kit ko sake:

’’Maskolių ginkluotoms jėgoms^įsiveržus Lietuvon ir sunai
kinus jos Nepriklausomybe? nubudo ir išsijudino į darbą visi padorus 
lietuviai. Užmiršę savo siaurus įsitikinimus ir padavą vieni kitiems 
brolišką ranką? Kanados lietuviai? gal pirmutiniai pasauly? sukure 
pastovią visu sroviu organizaciją Lietuvos išvadavimui. Kartu ir 
vėl atgijo troškimas išleisti nors mėnesinį leidinį? kuris žadintu 
mūsą išeiviją stoti į šventą ir didįjį lietuvią tautos darbą.”

Šiandiena visi pripažins? kad torontiecią pradėtas žygis 
nenuėjo vėjais. Nors butą mažą nesusipratimą? nors butą visokeriopą 
klaidą musą veikime? vienok mes drąsiai galime džiaugtis? kad Kana
dos Lietuvią Tarybos ir Šio žurnalo balsas? per istisus baisaus karo 
penkius metus? buvo daug kur girdimas. Per^istisus? baisios sįuru- 
tes? penkius metus? mes neturėjome kitokią sukią? kaip šie: _Uz iš
laisvinimą Lietuvos”? ”Uz ištikimybę Kanadai” ir ”Uz Santarvės Per
galę”. Turėdami aišku ir tiesu kelią? mes nuo jo_anaip tol nenukly- 
dome ię gal tik del to? Lietuva” turi grazą_būrelį_skaitytoją 
ir nuoširdžią draugą. MŪsą^saukiantį balsą atveju atvejais ^girdėjo 
ir maloniai priėmė daug aukštą pareigūną? girdėjo visos didžiosios 
konferencijos.

Kara laimingai baigus ir^Santarvininkams garbingai jį 
laimėjus? mums lietuviams, tolo gražu netenka tuom tik ir pasitenkin
ti. Musą? kaipo lietuvią svarbiausias objektas? jnatyti musą Tėvynę 
laisva ir demokratine? dar stovi nepaliestas. Del to? kaip tenka 
matyti? mes turėsime daug ir gal labai daug kovoti.

Tolimesniame musą veikime? tenka išbraukti šūkis : ”Uz 
Santarvės pergalę”. Bet gal? $o Šukio vietoje turės atsirasti 
kitas sukis ar reikalavimas. Šiuo sykiu mes privalome reikalauti 
teisingos taikos. Mes su visu griestumu kelkime balsą? kad velio- 
nies Nosevelto_ir Chiornhi1io skelbtasis Atlanto Čarteris_ir Ketu
rios Laisves butą vykdamos gyvenime. Taipgi mūsą sązinine niekuomet nebusvrami, joi^vietoje Hitlerio? Stalinas bus milijoną mirties ir 
gyvascią vlespacią.



Kol Lietuva tebcra kraugerio naguose? kol ten nebus įgy
vendinta laisve ir demokratija9 mes nepaliausime saukę garbingojo 
musę tautos dainiaus žodžiais:

"Petys-gi. į petį/vna vyraikas gali?
Sustoję į darba už mylimę salį9 
Prikelkime Lietuva musę..

. 1

Tu uždaryta tarp sargę - ' »
Kruvinas kūnas nuo plcgę.
Sutemo dienos? vakarai? • * ,
Užgeso laisves aukurai.

Uz grotę? šaltame rūsy?. ' .
Skausmingam skęsti ilgesy -
Tissi rankas vielę tinkluos? •_
Gal kas išveš? gal išvaduos..* . .. '

Prislenka naktį kalinys?" - . .
Tave pamilęs lietuvis — • i-
Išlaisvint tave siekia jis - 
Bet vis aplink sargę, akis.

Ir tu? įr_jis? auka baisi.•» 
Tarp ergkecię nuogi? basi..* 
Verkia šilai? beržai kalnę?
Vaitoja vilnys vandenę.

Bot lietuvis budrus9 narsus — 
,Del tavo meiles mirt dręsus?
Uz tavo laisvę kils? kovos — 
RTi.rf-įn tau laurai ant galvosi

. . _ Marija Aukataite. -
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SVEIKATA
’’Palaiminta sveikatai Brangesne tu uz auksy ir turtus 1 Tu plc-. 

toji dvasiu ir praveri visas jos pajėgas._ Kas tave_turi5 nedaug^tegali 
trokšti, o‘nelaiminga jam,, kuriam tavęs trūksta - trūksta visa ko” - 
sako mokslininkas Sterne.

Nesurasim pasaulyje žmogaus, kuris. ginčyty, kad sveikata norą 
■brangiausias žmogaus dalykas.Sveikam žmogui visi keliai atviri ir 
gerybes prieinamos. Niekas uz milijonus neparduoty regėjimo, klausos, 
proto, rankos ar kojos. Kas gi yra brangenybes bepročiui, auksas nere
giui ir bet kokia prabanga, kurs negaįi palikti vežiojamos kėdes ar 
pastovėti nesiramstydamas lazdomis. Sis reikalas sunkiau suprantamas 
tiems,’ kuriems gamta nepavydėjo sveikatos. Nes taip jau yra, kad ky 
žmogus turi, to nemoka vertinti. Bet visai kitaip galvoja tie, kurie 
nematė ar nemato žmogaus veido, __saules ir graziyjy spalvu._ Jie sutik
tu mielai kęsti skurdę, kad gaiety išvysti tai, kuo mes gėrimės. Deja, 
nėra priemonių, -kurios palengvinty jy skurd,ziy daliy, Ūžėtai sveikie
ji apie tai turety dažniau pagalvoti ir nežaisti, kaip dažnai daroma, 
savo sveikata.

Musu tauta, nors savo pagrindu sveika, vis dėlto bent ligi šiol 
mažai sveikatingumu rūpinosi. Statistikos duomenys paduoda didelį 
mirtingumo procenty. Ligi šiol truko sylyvu tuo reikalu rūpintis. 
Per maža susipratimo, agsvietosj maža gydytojy, o gal ir apsileidimas 
ne viena be laiko nuvarė į kapus_arba padare paliegėliu. Ne be reikalo 
tuo susirūpino ir musy vyriausybe, kuri kiek galėdama remia gydytojus, 
įpareigoja savivaldybes steigti sveikatos punktus. Vis daugiau duoda
ma progos ir tolimam kaimui pažinti gydytojy, pasinaudoti vaistais* 
Žinoma, dar ne viskas, bet pradžia džiugina. Medicinos fakultetas 
kasmet išleidžia naujy gydytojy., kurie, jei ne is idėjos, tai is rei
kalo bus priversti patarnauti musy liaudžiai.

Bet tenka pasakyti, kad ir geriausiomis sąlygomis ir norais prie 
kiekvienos šeimos gydytojo nepastatysi. Bevto ir gydytojas bei įvai
rios medicinos priemones nepadės, jei pats žmogus nebrangins savo svei
katos, ja nesirūpins.

Geriausia, kai gydytojo galima išvengti. 0 tat galima, jei ne
trūksta susipratimo, jei ligos vengiama.

Yra dvi zmoniy ruŠys. Vieni nuolat ieško savyje ligy,vtai, kaip 
sakoma, ligy maišai. Kiti jy visai nepaiso ir tiek apsileidžia, ligi 
liga juos suranda.
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Del pirmųjų reikia pasakyti: ’’Jeigu tu savo širdį laikai esant 
silpnu, o kepenis sutinusias ar inkstus sugedusius^ jeigu tu sakaisi, 
esąs nuvargęs? išsisemes? niekam nebetikus? ar tu žinai? kų tu įkvepi 
savo narveliams? Tu silpnini ir Įvarai jiems "baimes ir visam_jų darbui 
uzdedį savo bailų? prislėgtų^minčių antspaudų? įkvepi silpnybes. ir ne- 
ŠUgebcjimo paveikslų? žinoma? jų veikimas greitai silpnėja”® Tokių 
žmonių mes pažįstam? kurie visų gyvenimų dejuoja, skundžiasi? patys ken
čia įsivaizduotomis ligomis ir kitus kankina. Jiems galį būtį vienas ■ 
receptas - užmiršti apie ligų? imtis darbo? įsigyti kitokiu, rūpesčių.

Kas kita su tais? kurie į savo sveikatą nekreipia jokio demesiop 
o ištikus rimtam pavojui griebiasi netinkamų priemonių..

Pagrindinis dalykas? kurs sveikatų patikrinas yra švara® Kur 
nešvaru? tvankus oras ir puvėsiai? ten -geriausia dirva-įvairiems ligų 
mikrobams. Deja? mūsuose_Švaros perdaug nėra., Ypač mūsų kaimas į tai 
žiuri pro pirštus. įvairūs tuo reikalu pareiškimai gydytojų ir visuo
menininkų spaudoje praeina nepastebeti^ Čia kaltas mažas susipratimas? 
mažas domėjimasis spauda? o gal ir persykstus musų sveikatos autoritetų 
patarimai. Pazįstant_kaimų?atrodo? kad ten elementarioji medicina su
prantama primityviu būdu. / .•

Nežiūrint tų sąlygų? kurias dar gyvena kaimas? vis tik kai kas 
daugiau galima daryti. Bent jaunoji karta? kuri lanke ar lanko mokyklas; 
kuriai prieinama spauda? turi šioj srity daryti galimų perversmų. Dū
minių? _mazai s langučiais? žemučių pirkių gadyne praėjo. Jauniesiems 
turi būti suprantamas_posakis? kad uždarius langus saulei? atidaromos 
durys, gydytojui. Todėl naujoji statyba? kuri vyksta kaimams skirstantis 
vienkiemiais? negali nepaisyti sveikatos reikalavimų. Platesnių nurody
mų galima rasti spaudoje? savivaldybėse ir is agronomų? kurie ūkininkams 
yra prieinami. r.

Laikas pakeisti naminio gydymosi metodus. Turi būti aišku? kad 
ir menkos žaizdeles nepagydysi mėšlais bei voratinkliais. Laikas nebe- 
pasitiketi užkalbėtojais ir šundaktariais? kurie ne;vienų be laiko į 
kapus nuvarė. .

Sveikatos punktų vedėjais.bei gydytojais tenka naudotis ne tik; 
ligai ištikus? betprjų rengiamose paskaitose? pasikalbėjimuose ir 
kiekviena proga. Sauliai? kaip kultūrininkai? ir čia turi parodyti pa
kankamos iniciatyvos? organizuojant higienos paskaitas bei pokalbius. 
Be to? privatus saulių gyvenimo sutvarkymas turi būti higieniskumo pa
vyzdys. Kam skirta dideli uždaviniai^ reikia ir jėgų? sveikatos? Taigi 
sveįkata neša laimų nę, vien atskiram žmogui? bet ir tautai. _Tauta tiek 
reiškia? kiek yra pajėgi. 0 tiek pajėgi? kiek sveikatinga kūnų ir dva
sia. Tad ir mums svarbu? kad sveikatingumo reikalai dažniau butų minim: 
spaudoj, Ypač toj spaudoj? kurių skaito platesne visuomene bei liaudis

Ši sritis labai plati ir vienu rašiniu jos neišgvildenti. >Švarą? 
maistas? miegas?. darbas? kūno grūdinimas? susĮžeidimai? pirmoji 

Pagarba, namu vaistinėlės? vaikų auginimas ir kitkas - vis tai musų 
liaudžiai neigarhi dirvonai. Daugiau reikia pakalbėti ir apie tuos 
dalykus?-įpročio dėka vartojamus?_bet neabejotinai kenksmingus. Pavyz
džiui? i-nk.yrias? girtavj Tris s , į-^oi ims T y »d n.i o gyvenimo iškrypimai. Apie 
siuos negemini’ir 1 pni h 9 dmi/dnu kj. - rpti daiupnio į jaunų jų kn v b
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-Esu tikras? - sako Horacijus Maunas? - kad galėčiau dvigubu 

Larba padarytį ii* dvigubai daugiau iinksmųmo sudaryti pačiam sau? jei 
Lvidešimt pirmaisiais metaig. bučiau tiek žinojus apie gamtos ir gyve- 
limo taisykles? kiek dabar žinau. Mokykloje išmokė mane smulkiai viso- 
tlu žinių apie planetas^ tarytum? jos visos yra pavojuje? tarytum? nemo
kėčiau ju_orbitos nupiešti? bet apie mane patį ar- mano organu veikimą? 
curie' turėtu teisingai dirbti? nepąsakyta^man ne vieno žodžio. įteikėjo 
padėti nuo paties saves ir imtis žvaigždžių? kai tam_ateis- tinkamas 
lėtas o Pasekmes buvo c-okios? kad antrais metais pradėjau vysti ir netu
rėjau ne vienos geros dienos ligi šiolei. .

-Paskalio tvirtinimas?^kad liga esanti natūrali gyvenimo sąlyga ir 
kad kūnas esqs dvasios priešas? jau seniai pamirštas. Mums reikia sti
pri^.? sveiku žmonių*

Dabar jau niekas nežiūri į kūną? kaip į piktą priedą dvasiai? 
turis reikia kankinti? kad susilpnėtų? kad lengviau butų geiduliai vai- 
lyti. Valgis iš vandens ir duonos jau nelaikomas tikrojo maldingumo 
sąlyga. Į.r religijos persiorientavo ir leidžia savo nariams-džiaugtis 
tūno bei žemiška laime? kokia žemeje yra galima. O tos laimes labai 
įaug' teikia sveikata? į kurią negalima nekreipti dėmesio? norint būti 
LaimingaiUc

TŪPTAS

Nors sakoma? kad pinigai galvažudžiai? bet teisingesnis tam^at- 
sikirtimas - ir be jų negerai. Labai daug tiesos yra liaudies pažiūroje? 
tad.^.pinigas - turtas? daro žmogų mokytą? garbingą ir mylimą. Suprantama? 
Įiedziagiskai pajėgus pasitiki savimi? jam prieinamą, molcgtų/ir garbingųjų 
draugyste? kurioj jis gauna progos prasilavinti? o^ko išsilavinimui trūks
ta atstoja pinigas. Ir toks žmogus mielai^pakenčiamas? taip tariant? 
kilniąją draugijoj. Tai visuotinis gyvenimiškas reiškinys? kurio patei
sinimui :pra?< tiško j i išmintis apie turtą sako: • u
ė UAŠ į žmonių širdį įliejau vilties ir uždegu jil akyse žiburį? kuris 
šiaip nedegtų. AŠ atidarau duris į daugeli progų lavintis ir Įeiti į 
visuomenes sluogsnius. As suteikiu, progos žmonėms pailsėti? gerai pra
leisti atostogas? keliauti? nueiti? - reikalui esant? pas gerą gydytoją, 
is įgalinu juos naudotis gražiąja gamta’1 □ (Swo Harden*as).

Pries tokį turto pasisakymą?^kurį gyvenimo faktai-tvirtina? argu- 
Įnentų nėra. O jei turtas įgalina žmogų skinti tokias gėlės? kaip- moks
lą? pasaulio pažinimą? draugus? gerą nuotaiką? gerą maistą ir poilsį? 
tai jis yra galimos laimes šaltinis. Be tą dalykų’’mes laimingo žmogaus 
įsivaizduoti negalime®

Po to? kas pasakyta? nevienas gali pagalvoti: - neturiu turto? 
negaliu būti laimingas. Neteisybe. Kas yra sveikas? turi gabumus? 
tas gali būtį turtingas. Tik čia tenka atmesti klaidingą ’’likimo” 
pažiūrą. Mažiau yra tų? kurie gimė karalių rūmuose? kurie įsigijo 
turtas paveldėjimu ar atsitiktinai.. Daugiau tokių? kurie patys.jį. 
įsigijo darbų, ir sumanumu. Darbas? sumanumas ir laikas yra pinigai? 
kuriuos leidžiant apyvarton - sudaromas kapitalas.
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Žmogus yra pats savo likimo valdovas, ir joga jo gyvenimo klau

simams išsprųsti glūdi jo paties viduje. Jis, pats susikuria likimų,_ 
kurs jį veda į laimėjimus ar purbloskia ant žemes. Tariamoji nelaime 
dažnai kyla is tinginystes. 0 laime ir palanki proga pasisiūlo tam, 
kuris del to dirba ir tam yra pasiruosųs. • -z

Joana d\».rk, Orleano Mergele, kurį išgelbėjo savo tėvynę Prancū- 
zijų9_buvo kilusi iš labai neturtingos šeimos. Šiandien ant kukliu 
jos tėvo namų stovi parašyti du žodžiai: ”Vive labour!” - Tegyvuoja 
darbas!

Prie darbo reikalingas ir sumanumas. Nes darbas be išmanymo 
neduoda reikiamu vaisiu.

- Padaryk mane žinantį, o aŠ tave padarysiu turtingų, - sako 
gyvenimo išmintis.

Saliamonas melde Jehovų išminties, gavo išmintį ir turtus. Dar
bas turi būti planingass apgalvotas ir tikslus. Kas to nepaiso, maža 
naudos turės is savo vargo.

Nuo ko pradėti siekiant turto, tepasako kiekvieno sveikas protas, 
gabumai, išsilavinimas, aplinkybes. Nepasisekus vienoje srityje9 pa- 

• mėgink'kitų. Čia tenka atmesti klaidingą pažiūrų į tąriamų nepasto
vumu. Darbas^ kuris duoda vien nuostolį9 negali būti tęsiamas del 
kokliu nors pažiurę bei tradiciją.

Žinoma, nereikia blaškytis nuo vieno prie kito per greit9 neap
galvotai, del vieno kito nepasisekimo. Pirmieji nepasisekimai gali 
pareiti nuo neįgudimo, atsitiktiniu aplinkybių, ir^kt. Bet jei po 
rimtų mėginimų nesiseka, reiškia netinki šiai sričiai ir drąsiai gali 
imtis kitos. • •

Sumanumą turi lydėti apsukrumas, kurs moka panaudoki įvairias 
progas. Juokdariai sakosi zinų vienuoliktu įsakymu - neziopsok! 
Bet gyvenimas šį Šūkį paskelbė anksčiau, nei juokdariai atsirado.

Mokėti pasinaudoti progomis.? tai - turėti veiksnį9 kurs veda į 
visokį pasisekimų.

įsivaizduokime sau du kaimynus darbininkus ar ūkininkus. Prieš 
keletą metų jie buvo vienodo turto. Žiūrėk, šiandien vienas jų susi
dėjo turtų, iŠmoke vaikus9 kitas paliko kaip, buvus. Tai įvyko del to, 
kad vienas gyveno, o antras prasnaudė visas progas.

Šia proga tenka suminėti ir laikas, pinigu vadinamas. Dažnai • 
mes.jo visai nevertinam ir plukdom į amžinybe, lyg upes savo vandenį 
į jūras. Mes norime su viena diena pasidaryti turtuoliaisL o jei 
šiandien jais netapom, nebedirbam, lyg rytojaus dienos nebūtų, lyg 
visi keliai išmėginti. Tuo tarpu, trumpų laiku turtus galima prarasti, 
bet nieku būdu ne sukrauti., Uz tai ir mūsų gyvenimas susidaro ne is 
dienos kitog, boū is_desimcių metų. Tad kam dažnai leidžiame.niekais 
laika? Ar žeme liovėsi davusi vaisius? Ar pritrūko vietų, visos 
užimtos? Ar tėvynės reikalai visi aprūpinti? Ar gamtos paslaptys 
visos jau išaiškintos? Ar* nebera kelio, kuriuo eidami, išnaudotume
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laika savo ir kitu naudai? Ar kova del būvio tokia baisi, jog reikia 
pasitenkinti trupiniais? Apie tai turėtu rimtai_pagalvoti jaunimas, 
kurs siekia laimes,^turto, Tėvynės reikalu geroves. Taigi prieinam 
prie sąvokos, kuri žinoma siekiantiems turtą. Toji sąvoka bus taupu
mas.

Mažas skirtumas, kuris susidaro tarp to, ką mes uždirbame ir 
išleidžiame, yra kapitalas._ Taupyti reikia ne tik pinigus, ne tik 
savo pajamas, bet ir savo jėgas, laiką, sveikatą.

New-York$ neseniai išleistas prekybos reikalams kalendorius, 
kuriame yra dešimt įsakymu, kuriais turi vadovautis kiekvienas jaunuo
lis 9 ^tvarkydamas piniginius ar ūkiniug. reikalus. Jie yra: l)vDirbk 
ir uždirbk. 2) Daryk savo pajamą ir išlaidą sąmatą, 3) Daryk išlaidu, 
užrašus, 4; Turėk banke einamąją sąskaitą, 5) Apdrausk savo gyvybe, 
6) Gyvenk savo namuose, 7) Padaryk testamentu, 8) Sąskaitas apmokėk 
laiku, 9) Įdek savo kapitalu į tvirtas bei -patikimas- įmones, 10) Nesi
gailėk paskolinti pinigu patikimiems asmenims.

Ne visi tie įsakymai visiems prieinami, vbent musą sąlygomis. 
Bet jie visi paremti taupumo pagrindu. Kas uždirba, bet to uždarbio 
nebalansuoja su išlaidomis, tai yra nedaro jokios pajamų, ir išlaidu 
sąmatos, tas_likucią, kurie skirtini santaupoms, niekuomet neturės. 
0 jei ir turės, tai jie bus tokie menki ir svyruoją, kad didesnio 
kapitalo nesudarys^ Nebūtinai ta sąmata turės būti rastu sudaroma.. 
užtenka sąmatą turėti mintyje. Mat, svarbu žinoti, ar taupmeną kapi
talas didėja ar ne. Jei nicko^nesutaupai per dieną, per^menesį, tai, 
praturtėti negali, ligi nesumažinsi išlaidą. Nors ir mažai uždirbtum, 
nors kai ko ir atsisakyti prireiktą, tačiau kiekvienais metais sutau
pyk tam tikrą uždarbio_dalį. Taupyti reikia ne vienodai to9 kad turtą 
susikrautum, bet dar del to, kad svarbiam reikalui ištikus, galėtum 
savo sutaupomis pasinaudoti. Nes nežinome, gal.liga ištikš, gal koks, 
nors nelaimingas atsĮtikimas_įvyks. Labdaros įstaigos gali papasakoti 
daugybą atsitikimą, kai žmones, gyveną gerose^sąlygose, nustojo visko, 
ką turėjo ir tapo elgetomis. Tas atsitiko dažniausiai del to, kad 
nemokėjo taupyti.

Šioj vietoj per platu butą gvildenti visi tie^sumineto kalendo
riaus įsakymai. Kiekvienas ją turi^atskirą temą. Šio straipsnio 
remuosė pasitenkinta bendrais pareiškimais apie turtą ir galėjimą 
turto įsigyti, kiek jis yra pagrindu musą laimei.

Nenorėta čia pasakyti, kad reikia būti sykgciam. Šykštumas v 
yra nelaimingąją draugas. Turtas turi tarnauti žmogui, o no atvirkš
čiai. Šykštuolis yra turto vergas ir^nežino, kam tą turtą renka. 
Jis jo gaili tau^ir kitiems, gaili mažiems reikalams, lygiai kaip ir 
dideliems. Žodžiu, būdamas ant aruodo skursta, lyg paskutinis el
geta.
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Todėl, kad turtas teiktų žmogui laimų, reikia mokėti jišplinkamai 
naudoti. Nebūk išlaidus, nebūk ir sykstus. Nemokėti apsiskaičiuoti, 
yra bloga, yra nusikaltimas, yra tiesiog kvailumas. v Sakoma,.kad nusi
kaltimas gali' būti ■ dovanotas,, nuodėmės atleistos, bet kvailai galvai 
nėra jokios viltie^. Arba ji turto neturės iivnegales įsigyti, arba 
turės ir nemokūs išlaikyti,„arba jį turėdama džius ir kankinsis, kaip 
prikaltas prie uolos Prometėjas, bot laimes neragaus. Tad bendrais 
bruožais aptartieji laimes šaltiniai, nėra savaime laime. Jie tik 
padeda žmogui susikurti tokį gyvenimų,„kuris galimai padaro žmogų pa
tenkintu žemes kelyje. „Laimingi piliečiai, laiminga tauta. 0 ji 
laiminga todėl, kad pajėgi medžiagiškai, kad joje klesti kultūra bei 
civilizacija, kad į jų su pagarba žiūri kitos tautos, nors jos ir 
didesniame žemes sklype šeimininkauja.

- St. Markauskas. -

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS

P R A NESI M A S ..II .11 ■■ ■ — IĮ ■ ■—— ■ I M

‘ ' ... • \

Atsižvelgiant į politinio- momento svarbą, rugpiūcio 21-23 
dienomis, Washington, D.C. buvo sušauktas nepaprastas Amerikos Lie
tuviu darybos Vykdomojo Komiteto pasitarimas.

Pasitarime dalyvavo: ALT pirmininkas L. Simutis, Vįce-Pir- 
' m įninka s Adv. V. Laukaitis^. Sekretorius Di% P. „Grigaitis^ iždininkas 

M. Vaidyla, ir LAIC pareigūnai su Adv. K. Jurgele priešakyje.

Pasitarimo domesys, savaimi, buvo pirmiausiai nukreiptas į 
tarptautines konjunktūros apžvalgą, ypatingai kiek Ji yra susijusi 
su laisvos9 nepriklausomos ir demokratines Lietuvos atstatymu ir 
svetur atsidūrusių Lietuvos tremtinių būkle.

Taip pat buvo apsvarstyti tie Potsdamo nutarimų pasmai, 
kurie, tiesioginiai ar netiesioginiai, risasi sų Lietuvos gyvybiniais 
interesais, pirmiausiai, projektuojamo Karaliaučiaus ir jo apiclinkes 
SSSR perleidimo projektas, kame ALT pažiūros buvo sutrauktos„specia
laus memorandumo puslapiuose ir įteiktos Amerikos valdžios užintere- 
suotoms įstaigoms.

Pasitarimo dienomis, Amerikos Lietuvių Tarybos veikejai_ 
tareįo progos atsilankyti bei asmeniškai issikalbeti visoje eileje 
valdžios įstaigų, tame’ skaičiuje ir Valstybes Departamente.
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Viską kartu suglaudus, Amerikos Lietuviu Taryba įauciasi 

įpareigota ir dar kartą visuomenei pranešti, kad9 _pastarują laiką 
tarptautiniu įvykią, nepaisantį Amerikos vyriausybes nusistatymas 
Lietuvos atžvilgiu nėra pasikeitęs.

Vadinasi9 gandai apie tariamą Lietuvos Respublikos Pasiunti
nybes bei jos Konsulatą netrukus turintį įvykti uždarymą, apie mūsą 
valdžios buk-tai jau duotą sutikimą pripažinti 1940 metais sovietą 
įvykdytą Lietuvos aneksiją ir t.t. neturi mažiausio pagrindo.

Toliaus, buvo svarstomas Amerikos Lietuvių Visuotinio Seimo 
sušaukimas.

Vykdant ALT kolektyvo_anksciaus tuo reikalu priimtą nutarimą, 
Vykdomasai Komitetas nusprendė imtis iniciatyvos tam Seimui šaukti 
š.m. lapkričio antroje puseje.

’Del tikslios Šeinio sušaukimo./vietos ir laiko nutarta atsi
klausti visą ALT narią, žinoma, atsižvelgiant į vis tebegaliojancius 
susisiekimo suvaržymo patvarkymus.

Pasitarimo proga, rugpiucio 22 d., ten pat Washington, D.C. 
buvo sukviesti ir Tremtinią Reikalams Komisijos nariai.

išklausė komisijos pirmininko,_p.J. Griniaus (Philadelphia, 
Penn.) ir sekretores p-ios A. Devenienes (Waterbury, Conn.) išsamu 
tuo reikalu pranešimą, Amerikos Lietuvią TarybosJEgzkutyvas, Tremti
niu Komisijos atliktiems darbams visiškai pritarė, vienkart uzgiriant 
naujus sumanymus Komisijos veiklai praplėsti.

LIETUVIAI - TREMTINIAI VAKARŲ VOKIETIJOJE ORGANIZUOJASI F I ' ’
iš eiles turimą pranešimą aiškėja, kad. vakarinėje Vokietijoje 

atsidūrę tremtiniai sparčiai organizuojasi. . Kaikuriuose stambesniuose 
centruose įsteigę pradžios mokyklas, vaiką darželius, sanitarijos 
punktus, sporto klubus, anglu kalbos kursus, stenografijos (shorthand)— } — • > • ' ; ’’ .... *
kursus, meno ratelius, ir t.t. Vietomis funkcijonuoja net aukštesnes 
gimnazijos klases.

Eilėje koloniją leidžiami savaitraščiai net dienraščiai. 
Vakarai praleidžiami klausantis populiarią paskaitą.



Karas jau praėjo. Daugybes tautą trunfuoja pergale,. Valstybes 
sugurusios -masines žmonių. skerdynes? kurios žmonijai kainavo apie 
559000?000 gyvasčių šiandiena randasi parblokštos ir besęliginiai 
nugalėtos. " * „ .

- Su. pabaiga ,šio karo? mes galime pasakyti? kad, dar vienag musu 
amžiaus istorijos- gėdos lapas yra užverstas. Trokštame? kad šioji 
’’kultūringojo” pasaulio goda amžiais nepasikartotu, ' '

e • • e • • e o • •

Po šių taip kruvinu pabaigtuvių tenka laukti taikos konferen
cijos? kuri turėtu įvykti ‘nebeilgo. Taikos konferencija turės parody
ti kiek vertas tas kraujas is tą .riili jonų kuris išsiliejo beginant 
laisvę ir kiek verti tie visi prižadai? kuridis buvo žadėta-laisve 
visoms tautoms. .

Jei ir toliau bus palikta egzistuoti istisą milijoną uždarymas 
tironą kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose? tai salią vadai? 
kurie sedes^prie taikos stalo? bus didžiausi kaltininkai del įvyk
siančio treciajo pasaulinio karo.

Bet mes tuo netikime? kad demokratiniu salią vadovai apsivilktu 
veidmainybes rubu. Jie mokėjo laimėti karę? jie mokes suvaldyti savo 

* partnerio Stalino grabuoniskas užmačias.

Reikia manyti? kad Taikos konferencija bus visai kitokio pobū
džio iki šiol buvusias bet kokias konferencijas. Pasauline situacija 
del karo su Japonija? su kuria Stalinas maloniai flirtuodavo? demokra
tiją vadams tekdavo daryti nuolaidų Šiandieną Japonija žlugusi.

- Prabilusi Atomo bomba ne'tik Stalina privertė smeigti.peilį„į„nugarę 
savo buvusiam draugui Japonijai? kuri buvo paliegusi ir bejege? bet 
toji Atomo jėga? jei nebus rodos? prabils ir uz konferencijos stalo.

<



13

Arti sesių mėty yzsityses sis karas, baisiausiai išvargino ne 
tik Buroposvir Azijos žemynus, bet jis atnese didziausiy sunkumy ir 
naujy rupeseiy visam Amerikos kontinentui. Vienas_įs tokiu rupesciy, 
tai yra persitvarkymas isukaro padėties į taikos vožias. Montreal© 
’’Selective Service” prančsa, kad tik per tris dienas užpilde 20,000 
aplikacijy9 kur iŠ karo pramones paleisti darbininkai prašosi darby.

Kaip greitai visi darbai susitvarkis ir ar užteks jy visiems 
norintiems turėti darby pakarineje produkcijoje, tai klausymas, del 
kurio nevienam skauda galvy. Mums lietuviams tas rupi ir mes norime 
žinoti koks mūšy rytojus?

Valdžios pareigūnai mums garantuoja, kad pries karine krige 
daugiau nepasikartos. Milijoniniai darby užsakymai is kitu krasty 
ir vidaus rinkos užpildymas suteiks visiems darbininkams ilgiems me
tams pakankamai darbo.

Tokioje^padėtyje šiandiena mums atsidūrusiems, nieko kito ne
lieka, kaip ištikimai koperuoti su mūšy išrinktos valdžios planais ir 
kartu remti juos.'

Lapkričio 22 d. prasideda devintoji ’’Victory” karo paskola.
Kaip praneša iš_0ttawos financu ministeris J^L. Ilsley, tai šioji 
paskola turės būti paskutinioji Kanadoje vieša paskola, bet tuo 
pačiu sykiu bus didesne už bet kurias atsibuvusias.

į šiy paskoly visos Kanados gyventojai turės dar syki^sudėti 
savo sutaupąs. Lietuviai, kaipo ištikimi Šios salies piliečiai, 
reikia manyti, kad nebus sykstus ir visi kaip vienas isigys po ’’Victory 
Bond”.

Vyriausybei pinigai Šiuo laiku yra tiek pat_reikalingi,Jkaip kad 
ir karo laiku. Sugryzinimas šalies, į normalias vezias, sugrąžinimas 
kareiviy į vivilininy gyvenimy ir Šimtai kity reikaly, reikalauja di- 
deliy sumy.

Paremkime Šį mūšy vyriausybes prašymy!

Kadi ja ir vietine spauda tankiai primena, kad po ty visy:_kraujo, 
prakaito ir ašary9 mes privalome džiaugtis tik ir gyventi ramybėje.

Džiaugtis - gyventi ramybėje? Mums, kaipo lietuviams, tai dar 
toli gragu peranksti. Džiaugtis tuo laiku, kuomet jnusy broliai ir 
seses"nesą skaudziy vergijy Lietuvoje, kuomet jy tūkstančiai Sibiro 
kalėjimuose ir kity krasty koncentracijos stovyklose be maisto^ dra- 
pany ir gaišty, tai mums yra visai prastas džiaugsmas. ^Mums buty 
beprasmiška drausti džiūgauti tiems^ kurie turi is ko džiaugtis, ku
riems yra garantuotas tytojus ir aiški ateitis, bet mums dar lieka 
daug dirbti ir kovoti.
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Neatidėliojama musę pareiga, tai bent kokia pagalbos ranka pabe- 
gialiams nuo raudonojo teroro. Kanados lietuviai būtinai turėtu pra
vesti rūbę rinkliavą. Jei to mes vieni neįstengtume, tai yra gera 
proga dirbti iš_vien su Amerikos lietuviais. Amerikiečiai mus kviečia 
ir prašo prisidėti.

Nevertetę būti šykštuoliu, nevertetę pagailėti atliekamos drapanos 
kurį tikriausiai bus brangiausia dovana gal tavo ..pažystamam, gal. gimi
naičiui, o gal broliui.

Kol nėra Čia. susiorganizavusię specialiu skyri'ę rinkti drapanoms, 
geraširdžiai turetę pasiusti atskirais ryšuliais į Bendru Amerikos Lie
tuviu Šalpos Fondę, kuris greitu laiku persius į reikiamas vietas.

*■ • <
Reikale adresuokite: -

United Lithuanian Relief Fund of America, Inc.,
101 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Neabejotinai, visos Kanados lietuviai, '"Naujienę" skaitytojai, 
praeitos žiemos laike, žavėjosi puikia apysaka "Gabriele”, kuri ištisai 
buyo atspausdinta dienraštyje, per visę eilę numerię. V ‘ • ■ «»

Kad toje apysakoje buvo kaz kas nepaprasta ir patraukiančio, 
kurioje gražiausiomis varsomis yra vaizduojamas sunkus lietuvio gyve
nimas^ jo darbai ir kova^į šviesesnį gyvenimu, tai tę tenka pilniausiai 
pripažinti. Šis lietuviškos buities dailus apibudinimas,Jcuris sutelpa 
į J’Gabrie les "apysaką, yra sukurtas mums visiems-, gerai pažystamos auto- 
res-M.Yakubinienes.

Mes keliame mintį, kad Šioji apysaka turėtu tapti knygos pavidale 
Ta mes kanadiečiai turėtume. įvykdyti. Išleisdami ^Gabrielę” knygos 
pavidale, atliksime istorišką zygį^ir pasaulis turės knygę, kuri bus 
pirmutinio j i Kanados Lietuviu -parašyta ir išleista.

2

Knyga lengviausiai būtę išleisti prenumeratos keliu.

Pri^ pabaigos, pasakysiu pasakę: —Kartę gyveno žydelis Leiba.
Jo sūnus Šlomke, buvo nenormalaus proto. ' Senis Leiba kartais sakydavo: 
"Ui, anas jam geras vaikas, anas jam gyvalę pašeria,^ale.prie gisefto - 
tai ne carta. Anas jam kad kę nupirks — tai devyni žydai neparduos".

Šia pasaka taikau Toronto Maksvos kuntapliam, kurie savo "Liau
dies Balse" padėjo laiska is Lietuvos. Tame laiške^sakoma: "Mano 

tn-ii-ė 1943 met. liepos 3 d. Dabar^raudonarmiečiams mus valdant, 
taip yra linksma ir gera - taip, kaip užpernai 3 liepos."

> Nors Maksvos pastumdėliai ir įsidėjo laiskę į savo laikrastukę, 
kuriame aiški anai n i. pasakoma, kad Lietuvoje šiuo Inikn laidotuvių, 
nuotaika, bet mes now*rimę t.ik«»i-.is kad jie tę atlikois geros valios. 
„Tie ta _ ai ska id.ujo tik de L to, ji.n ym pm*2siopli dar l.omunizmo 
agentai.
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UŽ tokia komuniptiskos idėjos erezijų? kurios nei devyni komunis
tai šu kirviais nebeiskapos is ”L»^Balselio”9 ak? kad cekystai turėtu 
tokias ilgas rankas? tai griebtu, uz pakarpos mandriuosius redaktorius.

ŽINIOS IŠ PAVERGTOS T-E V Y N J_S

(Žinios gautos per LAIC)

PATRIJOTŲ MEDŽIOJIMAS LIETUVOJE '

. Gegužio menesi Sovietu okupantai per visa Lietuva vykdo masinq 
besislapstančiu patrijotu medžioklq. Kaip pranešama? medžioklėje daly
vavo skaitlingi NKGB daliniai? lėktuvams padedant. "Oblava" apėmė iš
tisus miškuotus plotus. Kur nepadėjo lėktuvai? tenebuvo griebtasi 
ugniesOblavos pasėkoje? buvo išdeginti istisi miškai.

MASINIS VAIKŲ DEPORTAVIMAS IŠ PAiALČlO.

Patikimomis žiniomis? pastaruoju mete is Lietuvos? Latvijos ir 
Estijos į Rusijos .gilumų išvesta 60?000 vaikiu. Oficialiai skelbiama 
esą vaikai vežami atostogoms. Tuo pačiu metu? vaikai is SSSR, gabenami 
į Pabaltį. Kaip matoma? eina dar savo mostu neregėtas "svieto maišymas •

LIETUVOS VALSTIEČIŲ PINIGAI LAKSVOS PATAIKŪNAMS.

Maksvos kontroliuojama spaudų praneša apie Lietuvoje paskelbtus 
naujus nuostatus asmeninėms pencijoms gauti. Pagal tuos nuostatus 
pencijas pirmoje eileje gaus apdovanoti sovietu ordinais? Stalino pre
mijos laurentai? toliau - turintieji ypatingu nuopelnu revoliucijos? 
partijos ... srityse.

Pencijoms pinigai beabejo eis is valstybes iždo? taip gi is 
mokesčių? kuriuos sunes Lietuvos valstiečiai? ir jie bus dalinami 
okupantu pataikūnams. Tuo gi tarpu tikriesiems Lietuvos žadintojams? 
kitados kovojusiems su carų valdžia? dirbusiems del tikrosios tautos 
laisves? pencijos yra sulaikytos. Grįsta ankstybesnes carystines 
okupacijos dvasia? kada visokį carų pataikūnai būdavo aprūpinami dva
rais ir pencijomis? Lietuvos valstiečių sųskaiton.

KOMISARO PRIPAŽINIIAS-LIETUVA SUNKIAI DUODASI SOVIETINAMA.-

-Minint okupuotos Lietuvos penkėrių metu sukaktį? SSSR ambasa
dos Washingtone leidžiamame biuletenyje buvo įdėtas "Tarybų Lietuvos 
Liaudies Komisarų Tarybos Pirmininko" M. Gedvilo žodis. Jame Tarybos 
pirmininkas kalba? kad Lietuvos pramone pradėjusi darba "visu pilnumu".
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Toliau kalba ąpie žemes reformą? pabrėždamas jos kolektyvinį pradą? 
vadinasi? grįžimą prie baudziavos^laikais tiek lietuvius privarginu
sios dvarą sistemos. Pabaigoje išskaičiuoja dabartinius^bolševiką 
uždavinius Lietuvoje: esą9 reikia sustiprinti sovietu, ryšį su liau-v 
dimi? skatinti savanorišką bendradarbiavimą Sovietu veikloje?^paruosti 
kvalifikuotas jėgas valdžios aparatui. Kad ir atsargiais žodžiais 
pareiškiama? kad Lietuviai nelinksta įsijungti į sovietinį veikimu? 
kad tautos, ryšiai su Sovietais pernelyg silpni? kad krašte trūksta 
kvalifikuotą žmonių valdžios mašinerijai? nes? 'kaip žinoma?.daugelis 
atsidūrė Azijos ištremime? arba gelbedamiesi nuo okupantą? kraštu 
turėjo apleisti.
KAS GIRDĖTI IŠ VILNIAUS RADIJO STOTOS

Lietuvos Pasiuntinybes biuletenyje pranešamą? kad Vilniaus 
radijo stotis? savo ’’darbo dienomis” gaūsiaį davinėjo karo naujienas? 
komunistę, propagandą ir rusišku mūziką? ypač pabrėžiant? kad Lietuva 
dabar įjungta visiems laikams į Sovietu Sujungę. Minint Lietuvoje 
veikiančiu zmonią pavardes? daznai_vardinamos rusiškos pavardes? kaip 
Vetrov ir 1.1. Kalbant apie Klaipėdos miestą? suminėta? kad iš rytą 
atkeliavusiu pareigūnu pastangomis ten jau suorganizuota komunistę, partija ir Jos komitetas. Toliau buvo pranešta apie numatytą ’’Soviet! 
Lietuvos” konstitucijos pakeitimą? įvedant labiau centralizuotą^kon
trolę. Buvo garsinama? kad Paleckis apdovanojo ordenais ’’pasižymė
jusius lietuvius”? kurią tarpe minimi tokie lietuviai kaip Morozov? 
Kapralov ir kiti. Garsinami veiklūs Lietuvoje komunistinio jaunimo 
vadai ir organizatoriai? kaip_Mironcov? Sroll ir ganasūs. Kalbant * 
apie ūkio reikalus? buvo pabrėžta? kad ankstybesne ūkine sistema Lie
tuvoje likviduota.

PraneŠime apie Vilniaus radijo mokyklą? buvo suminėtos pavardes 
Baukov? Mitronov ir t.t. Kartais varoma propaganda už jungimąsi prie 
sovietines sportines veiklos. Ypač buvo propaguojamas pašliūžą (ski) 
sportas. To sporto inštruktorią? tarp kitko? minimas ’’draugas Timo
feev”? Rokiškio komunistą jaunimo ratelio sekretorius. Žodžiu? kartu 
su komunižavimu? pilnu tempu varomas -ir rusifikavimas.

. SENA SOVIETŲ PAIMA.
govietą propagandos organai ’’Pravda” ir ’’Iszvestija” liepos 

men., rašą - ’’Prisijungus prie Sovietu_Rusijos? Lietuvos? Latvijos ir 
Estijos žmones laimėjo valstybinę padėtį? tikrą nepriklausomybę ir 
saugumo garantiją. Pabalcio valstybes nustojo būtį pastūmdeliais 
svetimu gaįybią^rankose. vBe to? Sovietą Sąjunga išgelbėjo tas res
publikas is gobŠtaus vokiškojo imperializmo.”

Tą sovietą dainą lietuviai_klausosi^jau nuo 1940 metu. Ąnais 
metais sovietą propaganda dar gyrusi Pabalcio Respublikos esą išgel
bėtos net ir rnin karo. • Dar kartą pasitvirtina sena patarle? kad 
’’Pravdoje” nėra Iz.vestiją (žinią) o ’’Iszvestijose” Pravdos (teisy
bes).

* ■ • • •
$

i
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"LIETUVOS KULTŪRA PAPLITUSI III KITOSE TARYBINĖSE xlES PUBLIKOSE"

Raudonieji * okupantai? kaip matyti is jų kontroliuojamos spaudos? 
buvo suvaro į Vilnių apie 500 Lie.tuvos profesorius rašytojų? kompozi
torių, artistu^ inžinierių, agronomų ir mokytojų į, vadinamųjų? Lietu
vos intelektualų kongresu. Prie panašių raudonosios propogandos __
’’triksa” jau visi esame pripratus To ’’kongreso’1 metu Paleckis pabrėžę? 
kad ’’Lietuvos kultūra pųplitusi_ir kitose ^.tarybinėse respublikose* 
Kaipgi nepaplis kada dešimtys tūkstančių Šviesiausių Lietuvos žmonių 
gabenama į Kazakstanų? Kirgizija ir kitus pus,laukinių Azijos tautų 
plotus. Tuogi tarpu lietuviškoji kultūra pačioj Lietuvoj bolševikų 
naikinama — į svarbesnius poetus„kaskart daugiau, rusų atvyksta, Lietu
va kolonizuojama Sovietijos žmonomis? pagaliau Lietuva neturi svarbiau
sios sąlygos tautos kultūrai tarpti - laisves. ^Viskas vyksta pagal 
kompartijos paruostus planus? viena partija valdžioje, kitos kalėjime? 
nėra jokios žodžio? spaudos? susirinkimo laisves.
SOVIETŲ AMBASADOS BIULETENIS. ...

Washington - Penktiems PabalČio okupaciniams metams paminėti, 
liepos 31 d. Sovietų Ambasados biuletenis pašventė net 2 specialius 
straipsnius - ’’Sovietų Estijos Atgimimas”? ”Sovictų_Latvijos Pažanga”? 
ir "Gražinta Lietuva”. Straipsnių autoriais pažymėti Komisarų Tarybos 
Pirmininkai A. YZeimcr (Estija)? V. Lacis (Latvija) ir M. Gedvilas (Lie
tuva ) •

Maskvos pastumdėlių pavardžių nepaisant, galima_buti tikri, 
kad tikruoju straipsnių autorių yra Maskvos komunistine centrais.

RUSIŠKAS UŽRAŠAS ’’SOVIETŲ LIETUVOS” HERBE

Sovietų Ambasados biuletenis? leidžiamas Uashingtone? savo 
skiltyse išspausdino atvaizdu ’’Sovietų Lietuvos” valstybines emblemos 
- herbo kuris dabar privalomai lietuviams primetama vieton amžiais 
nustatyto Vyties. "Sovietines Lietuvos" herbas? panašiai k^ip ir 
kitų sovietinių respublikų? centre turį piatuvų su kuju? viršuj rau
donųjų žvaigždę? o_aplinkui^varpų^ir^ąžuolo lapų vainikų. Dešinoje 
Vainiko pusėje padėtas rusiškas užrašas: "Proletaryj vsech stran 
soediniaities" (visų Šalių proletarai vienykitės). Tai^dar vienas 
įrodymas kad Lietuvę, raudonųjų bosų laikoma tik vienu is įrankių So
vietijos imperialistiniams tikslams siekti? suprantama? prisidengiant 
proletariato solidarumo obalsiais.
PASIBaISĖTINAS DACHAU KONCENTRACIJOS STOVYKLOS BALANSAS.

Dachau koncentracijos stovykloje vieno kalinto lietuvio pra
nešimu? is 4?000 per karų ten uždarytų Lietuvos žydų gyvais išliko 
vos apie 1?500. ,
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lymiJAMPOLES CUKRAUS FABRIKAS SUNAIKINTAS.

v Tremtinių informacijomis? Marijampolės cukraus fabrikas liko 
visiškai sunaikintas. Tuom tarpu? neturime žinių kokio likimo susi
laukė 2 kiti cukraus fabrikai: vienas Paventyje (Šiaulių, apskr. ) .. 
kitas - Panevėžyje. . •

V * ’ *» • «
f - ■ ■ • ® • • • • • •

"LIETUVIŲ ŽINIŲ" ir "XX AMŽIAUS" IGDAKTOAIAI;. SĄJUNGININKU ZONOJE.
A * ‘ ' * * t

JDviejų didžiausių Lietuvos dienraščių * "Lietuvos_Žinių" ir 
"XX Amžiaus" didžioji dalis redaktorių laimingai atsidūrė sąjungininką 
zonoje. Tie gabus Lietuvos patriotai*turejo pakelti sunkius nacių 
kalinimus ir koncentracijos stovyklas. Kaikurių sveikata gerokai pa
laužta. Gauta žinių kad vienas serga kaulų džiova ir yra paguldytas 
į ligoninę. . ■ •, „

P A K L A U- SIMAS

Hitleris ir Musolinį Ir japonu jau galybe
Jau negyvuoja ' _ ' ” Skradžiai nugarmėjo...
Kiekviena jų nūn’ tėvynė . , Nes mus jenkiai jų valstybę
Pavergta? dejuoja. .... • 'Irgi nugalėjo.

Tiktai vienas nevidonas v Nęb’norejo jis mokintis
Nūn’"ramybę ardag, Tarp doraus jaunimo?
Visų žmonių? it setonas! Tačiau drįsta nūn’ vadintis

‘‘■'Spėkit? kaip jo vardas?.. . "Generalissimu"...

Bet jis tiktai tiek supranta 
Kariškąjį men^?
Kaip reik plėsti kitų manta 
Taip nakti? kaip diena.

- K. Vidikauskas? Phila.? Pa. -
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K. L, TARYBOS? TORONTO SKYRIAUS GEGUŽINE

Rugpiūcio 12 d.5 tarybieciai? surengs_geguziną? įAkurią atsilankė 
daug Toronto ir apylinkes lietuviu ir sudarė tikrai^gražįą ir maloniu 
lietuvišku Šeimą. Visi linksmai Žoko? dainavo ir užkandžiavo.

Rengimo komisija., į kuria ieina: Julia Pilkauskiene? Petras 
Kairys ir„Jonas Yokubynaš - iškaitą darbavosi? kad viskas geriau? sklan
džiau eitųsi._ Jiems pagelbon stojo: Ant. Batkus? M.F. Yokubyniene?
G. Yokubynaite? V. Dervinytč ir kitos.

J. Pilkauskas ir P. Kairys? paaukojo vyno? kuris buvo išleistas 
lioterijon? kuriai 100 bilietu? pati viena J. Pilkauskiene išpardavė» 
Apart to? ji aukojo didelę dalį maisto? iš kurio? buvo tikrai skaniu 
užkandžiu priruošta.

r j • •• .**•» • ♦
Uz tokia pasekmingą gegužinę? priklauso didelis acią visiems gei

bo juslėms? o^daugiause rengimo komisijai.

S. L. A. GEGUŽINE

Lygiai po dvieją savaičių? t.y. rugpiūcio 26 d.? įvyko? Susivie
nijimo Lietuviu Amerikoje? 236 kuopos gegužine? toje pačioje vietoje.

į šią gegužinę?, taipgi susirinko? suvazevo daug lietuviu? nors 
diena ir buvo daug vešesne ir vėjuota.

Čia pastebėjau uoliai darbuojantis Indrelią? Frenzelią seimas; 
Joną Samulevicią? Viktorą Dagilį? Joną Manką ir kitus. Gražu ir malo
nu žiūrėti? kaip tokiais atvejais? lietuvis lietuviui? pagelbsti bendrą 
darbą^dirbt. Beje? manau kad praleidau Margevicią šeimą? kuri irgi? 
paruošime maisto ir vaišinime svečią dalyvavo.



Šion geguzinen9 atsilankė_net dvi amerikieteg, viešnios. Ponia 
Nora Gugįenc iŠ Chicagos ir p-lo Nele Butvydaite iš_Nutaly N.J. Pir
moji vięšnia_buvo lydima: Batkų9 UŽcmeckų ir Kavoliam^ o antroji9 save 
tetos ir teteno9 Beinorii}.

“DAINOS" GRUPBS SUSIRINKIMAS........

Rugpiūcio 31 diena^ įvyko dainieči^ mėnesinis susirinkimass nares 
Onos Kalinauskienės9 gražioje rezidencijoje.

Nariu prisirinko daug9 nes buvo nepaprastas susirinkimas. Nepa
prastas tuo9 kad į jį atsilankė garbinga viesnia? ponia Nora.Gugiene$ 
kurios^darbus ir nuopelnus Lietuviu tautai - trumpame aprašyme9 neįma
noma išreikšti.

Mums Kanadiečiams9 geriause jį šiuo laiku šinoma9 kaigo Moterų 
Skyriaus "Naujienose"9 redaktore; bet9 ji yra muzike ir aukštai^vertina 
tikras lietuviškas liaudies dainas. Paskutiniais metais^-ji losią di
dele ir ėvarbię. rol^9 būdama BALF generale sekretore. Šioj labdaros 

vsrity9 jai.prisieina dirbti9 gan intensyviai.

KadangiDainos" grupe yra labdaros organizacija9 tai gerbiama 
viešnia savo žody į dainietess apsistojo ilgiause5 labdaros reikšmes 
gvildenime. ’ • • j

Bet lietuviu, tautine savyjauta9 taipgi giliai buvo paliesta.

Dainietesp buvo nepaprastai sužavėtos ponios Gugienes gražia ir 
tyra lietuviu. kalba9 tuo labiaus9 kad ji yra Amerikoje gimusi lietu
vaite.

Uz padarytus Lietuviu tautai nuopelnus ir nenuilstamu darbuotu 
•• labdaros srity9 "Dainos"^grupe kvietė ponijį Nor^.Gugien^ būti jos gar

bes naria. Gerbiama viešnia maloniai sutiko priimti9 su ta SEįlyga9 
kad ateity ji mums mūsų darbuose pagelbės. .

Pabaigoje susirinkimo9 viešniai buvo įteikta dovanas Toronto ir 
dainiecii^ susirinkimo prisiminimui.

Susirinkimui uzsibaigus? šeimininke 0. Kalinauskiene9 gelbstint} 
Vaitkevičienei ir kelioms jaunoms narėms - pavaisino visas dainietes 
ir viešnia9 įvairiais_skanešiais ir_gerymeliais., po to9 vyresnes na-i 
res susėdu aplink kedeses o jaunuoles vidury kambario ant kilimo - 
visos gražiai dainavo? lietuviškas dainas.

Viešnia taip buvo sužavėta^ kad pati pradėjo dainuotojoms pri
tarti iv diriguoti. Taip^ tai buvo nepaprastas susirinkimas ir nie
kuomet- jo neuzTrp x-Šim. Aciu Onni Kalinauskienei} uz suteikimą vietos 
i v uz taip gražiu pavni šinim^.
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Sekantis susirinkimas? įvyks 28 d. rugsėjo? pas narę? Ona Kuniu- 

tienę? 16 Rosemount.

REDAKTORES PAGERBIMAS.

Sekmadieny? rugsėjo 2 diena? Toronto naujienieciai ir jų draugai? 
surengė pagerbimo^puotų? Moterų Skyriaus redaktoriai^ poniai Norai Gu- 
gienei. "Svečių iš viso dalyvavo 46? neįskaitant viešnios.

Po pietų? programos vedėja Ona Indreiiene perstatė viešniai kiek
viena ten dalyvavusį? apie kiekvieną apibudindama? jo ar jos karierę? 
visuomeninį veikimą ar t.p. Po to? garbes viešnia? pasakė ilgę ir tu
riningą kalbę? kuri buvo visų priimta? griausmingais aplodismentais.

Toliau seko trumpas? bet labai malonus programelis. £olo dainavo 
Zose uŠemeckiene ir vėliau duetus su Stase Butkiene. Panele Maryte . 
Pociūte? atliko kelis kurinius smuiku? jos sesutei Onytei okumponuojant

Ponia Uršule Gagara? padainavo solo ’’Kur Bgkuze „Samanota” be 
okomponimento? nes buvo netikėtai? ten pat paprašyta. .į ♦ t.

Alyna Uzemeękaitę? ne tik ©komponavo savo mamytei ir St 
nei? bet taipgi išpildė piano solo.

' Birute Indrelyte? išpildė du ilgus kurinius piano ir kai retai 
Birutę girdim tai matosi? kad ji yra jau toli“muzikoje pažengusi! .

Na o finalas? tai teko Liudui Pociui 
riu lietuviškų.mėliodiję ir visi 
pasiruošę šokt; taip buvo smagu 
griausmingai pritarė. 5

Taip tai^smagiai praleidom bdveik penkias valandas gražaus sek
madienio popiečio? kuris irgi? bus ilgai atmenamas.

■p^nia Gugiene? atvyko atlankyti savo skyriaus bendradarbes? bet 
jau trecia savaitš? kaip kone - kasdien? jai ruošiamos vaisęs? pasima
tymai ir 1.1. Jeigu kas nors tiki atlyginimu uz darbus visuomenei 
tai toks atlyginimas? kokį Nora Gegiene gauna Toronte - yra vienas is 
garbingiausiu.

Batkie-

_pritarė.dainuojant arba buvo 
Užbaigė Lietuvos Himnu? kuriam visi

- Maria F. Yokubynienb
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Aciu K.L. Tarybos veikėjams ir velke joms9 montrealieciai turėjo 
dar vien^ graz‘d suė jimu ir pasilinksminimu kuris įvyko Ville LaSalle 
priemiestyje9 rugpiucio 26 diena.

Nors diena ir buvo lietingas nors ne vienas atvyko_į baliy su 
perslapusiom draponom5 bet visvien susirinko pilna svetaine9.kurie visi 
gražiai ir smagiai pasilinksmino. Vakarienejej sale, skaniu ir maistin
gu užkandžiu ir gėr^ gėrimu buvo ir tuo ypatingas kad joje dalyvavo 
brangus ir malonus svetys Jonas Yokubynas.

Yokubynas - tai gal. "būt vienas iš ty'Kanados lietuviu kuriems 
yra nesunku padirbeti9 negaila išmesti skatikę del savo gimtosios žeme
les geroves. Jis per metiį. metus nepailstamai darbuodamasis Toronto lie- 
tuviuose5 Qcpatingejo atvykti ir į Montreal^ ir pasidalinti skaisčiomis 
mintimis uz ką9 beabejones? montrealieciai yra giliai dėkingi.

Taigi aciu J. Yokubynui9 acįu Ville LaSalle9 Verduno ir Viįle 
Emard veikėjams ir veikejoms9 rugpiucio 26 dienos įvykusi vakarienėj 
buvo visais atžvilgiais pasekminga ir graži.

■ >i. - Koresp. -

aukos iii vakarienes pelnas

Kaip K.L.T._kaslcrius Jonas Duncikas praneŠa? kad aukščiau 
paminėtoji vakariene atneša virs šimtines doleriy į Tarybos kas^. Kadangi atsirado gerąširdzi^.9 kurie numatydami kiek Taryba nuveikia 
lietuviu, labuij teikėsi vakarienes laike sale Įžangos tikieto? paaukuoti dar £2 doleriu sum^j kurie eis palaikymui šio žurnalo ir kitiems 
Lietuvos vadavimo reikalams.
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Aukotojai: J» Duncikas - 2 dol.? A» Kirkuvicne - 1.50. _
Po doleri aukavo: Jo Yokubynas? J. Luikey? P5^Vaskis? P® Bąltakyte? 
Jo Kuprevičius5 L. Gudas^ S. Balęiimag.? P*. Miškinis? K^KaŽukauskas? 
Jo Žemaitis? M. Vilemiene? M. Juškevičiene$ P» Juskevįciene? No Ston
kienėj K. Stankus? M. Zavatskas? A- Pakuliutc? A- Iisauskas? N. La
pointe? A. Cancingclis? J. Petruliene? J/Balsys? M.> Vaišnoras? R» 
Jurkstienc? A» Sakalas? K« Jasutis? J. Yla? E. Luther? J. Kilmonis? 
Jo Staniulis? Navickas? Do Linkimas? 0« Vizhariene? S. Laskauskas? 
Jo Trumpa? V. Ramulis? J® Leknickas? A. Matulis ir.a» Vilemiene - 50£.

JUOZO KAJACKO IŠLEISTUVES

^Juozas Kajackas? jau kuris laikas yra apsigyvenęs Clevelande? _ 
Ohio& Šia vasarą kelintai dieną "buvo apsilankęs Mcntreale? kur atlankė 
savo tevelį? brolį Vincę ir sesutę Mėgę.

Juozui išvažiuojant atgal į Ameriką?_jo brolis Vincas suruošę 
labai dailias islaistuves į kurias'pasikvietė būreli draugu ir draugią? 
kurie gražiai pasilinksmino ir smagiu dainę, sudainavo®

Isleistuvią vaisoje buvo prisimįritas? tuo kartu sunkiai susir
gęs D. Norkeliunas? todėl ton dalyvavę Ziziunai? Kajackal..? Ambrasai? 
Ylai? Kajacko tėvelis ir Ve Bobelis sumetę po skatiką? uz ką vėliau 
buvo nupirkta i^ įteikta ligoniui dovanele® Begi stambiausiu aukoto
jam buvo pats islėistuvinįnkas Juozas Kajackas? kuriam kaip pasirodo 
Norkeliunąs buvo gerai pažįstamas«

Juozas Kajackas yra taip pat puikug, dainininkas? kaip ir jo 
brolis Vincas. Butu gražu? kad,montrealieciai pasikviestu ir surengtą 
abiems broliams-dainininkams koncertą®

KLIUDO CHORO r.XTRA,. - POSĖDIS

Kaip tik buvo sužinota? kad kliubo choro pirmininkas D. ^.-•.orke- 
liunas ir kitas choro didelis geradaris serga? tai tuoj bu versus auk tJa s 
posėdis ir išreikšta gili užuojauta pasiunciant abiems .lig011-1-^-8 P° 
grąžę, rozię. bukietą®
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JUOZAS K I L I M O N I S

Kuris turi įsteigęs nuosavę siuvykla ir pasekmingai verciasį9 
šiuo sykiu jaučiasi daug geriau.?, nes karui pasibaigus įstengė gauti 
daug reikalingu dalykę9 su kuriais mano net šimtu procentu gales geri 
patenkinti savo kogtumerius. Tie naujoviški jo kriauciams įsigyti d 
iykai9 tai moderniškos masinos? naujausią madę9 kaip v^riskons^taip u 
teriškoms drapanoms petronai ir daugybes geriausios rūsies medziagę.

Kadangi Kilimonis dabartiniu laiku pats drapanas primieruoja 
ir pats sukerpa9 tai darbas yra labai gerai ir stipriai atliekamas? 
del ko visi jo kostumeriai yra pilniausiai užganėdinti.

Visiems lietuviams patartina? jei kurie nori turėti gera rūbe 
tai niekur kitur9 o tik pas Kilimonį nueiti.? kurio dirbtuve randasi 
5162 - 64 Verdun Tel. York 8493.

DAKTARAS ANDRIUKAITIS

Dar jaunas Montreal© lietuviu gydytojas? bet jau aukštai sug 
bėjo iškelti savo karjera ne vien tarpe lietuvię? bet ir svetimtauėi 
Šiuo laiku Dr. Andriukaitis planuoja savo ofis^ perkelti į modernišk 
Skinkio namus? kurie nepoilgo bus įrengti ir užbaigti. Skinkio nauj 
sis namas yra statomas ant Frontenac ir Sherbrooke gatvię kampo.

1L IR I JA ^UICŠTiiI TB

Visiems lietuviams gerai pažystama literate ir eilię rašytoja 
šiuo laiku po nepaprastai sunkios ligos9 jaučiasi kiek geriau ir parų 
zu stiprėja. Marija Aukstaite trumpame laikotarpyje turėjo net tris 
sunkias vidurię operacijas.

AukŠtaites sūnūs Antanas yra paleistas is karuomenes . ir. vėl 
griŠ į jo numileta universitetę? kuriame labai pasekmingai siekią 
Chemijos inžinieriaus laipsnio.^ Antrasis sūnūs Algirdas.? kuris įsto
jo į Marijoną, vienuolinę ir ruošiasi tapti kunigu9 jaučiasi gana ger 
ir patenkintas savo pasirinktuoju keliu.

DOMINYKAS NORKELIUNAS
v Žinomas visuomenininkas_ir meno mėgėjas? o be to monti'ealie- 

ciams žinomas kaipo plaukę, kirpėjas.? buvo ištiktas baisios ligos. 
Sunki vidurię^operacija jam buvo padaryta į ”Notre-Dame” ligoninę po 
Dr. Andriukaičio priežiūra. Gera priežiūra ir patarnavimas del kuri 
daugiausiai rūpinos Dr. Andriukaitis? ligonis sveiksta ir manoma, ka 
greit vėl gales pasirodyti sveikęję tarpe*

D. Norkeliunas yra Dr. Andriukei eini tikras dede.
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JONAS LEKNICKAS

Didelis Lietuvos patrijotas ir žymus darbuotojas9 jau trys 
menesiai kaip negaluoja. Į jo rankq yra susimetąs kažin koks skaudu
lys 9 del kurio gerb. Leknickas turi daug pakąsti ir be darbo gyventi.

Tikimasis kad Leknickas greit sustiprės ir vėl grįš į normalą 
gyvenimą.

EDVARDAS MASNICKAS
Maž daug pries Uosius metus montrealieciams buvo žinomas tuo9 

kad pats pirmutįnysis iŠ lįetuvią įarpo stojo savanoriu į armiją ir 
ncpoiįgo buvo išvemtas į uzjurį-. Šiuo sykiu Edvardas yra laimingai sugrįząs5 del ko džiūgauja jo tėveliai ir daugybes jo buvusiu, draugą.

E. Masnickas užjūryje išbuvo penktus su virš metus ir ant jo 
paties sprando teko pernešti dąug kruviną kovos momentu per kuriuos 
buvo net kelius sykius priešą sovinią sužeistas. Jam teko kariauti 
gal but kruviniausiame šio karo istorijos mūšyje ties Cassino, Itali
joje. >.

Masnickas pats apie_savą taip sako: ’’išmokau ir patyriau daug 
daugiau., kaip kad bučiau išejąs garsiausį universitetą”.

Uzbaigąs karo tarnybą5 nuo kurios manoma greit pasiliuosuos$> 
Edvardas mano eiti mokintis į technikos mokyklą.

"PARK EXTENSION”

^A.O. Yukneliaį. pasistatė labai grąžą ir visais atžvilgiais 
modemišką dvieją aukštą namą.

Taipgi montrealieciams žinomas elektrišką^įrengimą kontrakto- 
rius Petras Kauspedas baigia statytis nuosava grąžą namą.

BRONIUS BUZAS
v Kuris ištarnavo karo tarnyboje? kaipo lakūnas (RCAF) keliata 

ietą9 šiuo laiku yra paleistas į civilinį gyvenimą.



26
JONAS MACIEJUN^S

Montrealieciams žinomas9 kaipo didelis mekanikas? kuris buvo 
pasidaręs savo orlaivį ir juo lakiojo. Nelaimingai jo paties, subil— 
dintam orlaiviui nukritus ir sudužus. Jonas išliko veik nesužeistas 
ir po to stojo į karo laivyną9 kur buvo vyresniuoju mekaniku. Šiuo 
sykiu Maciejunas "buvo susirgęs ir po sunkios operacijos gydosi vienoj 
Toronto ligoninėje-

KAZIMIERAS BINDOKAS

Dirbdamas savę darbą . dirbtuve j e nelaimingai susižeidė ranką 
ir jau kelintas savaičių kaip kenčia skausmus.

KUN. JUTKEVICIUS

Kilęs iŠ Y/orchestęr? Mass-5 bet ėjęs kunigo mokslą Montreal© 
mieste, buvo atvykęs pavėsėti ir aplankyti vietini lietuviu kleboną 
kun. Bobinę.

Su kunigu JutkeviČium? buvę, atvykę jo broliai-dvinukia?' kuri 
taip pat stos į kunigy seminariją čia Montreale.

STANKAI IŠVYKO Į TORONTĄ. • 
: ' ■■ _ _ ... ............ /

Geri lietuviško judėjimo rėmęjai N. ir K. Stankai išvyko į 
Torontą trumpoms atostogoms? kur vieses pas savo gerus draugus. Mat ju 
saicius-

; Mat jusaicią. .dukrele Adele? praeita^Balandzio menesi vieše jo. 
keliata savaičių pas Stankus- Matomai gražioji Adeliuke panoro atsi 
1yginti Stankams•

S U T U O K T U V E S

R'ugpįv»*io 25 <15 ana? amžinu .moterystes ryšiu susirišo Mari ja 
iz m 1 minki nte su Go'etnn Taillon.

v - Rugsėjo 1 diena, taipgi neatrisanju motavyrysiu suni- 
riso Brasilia Rupi eni ’hte bu A1 elrrinnd ra Lukša.
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- Rugsėjo 10 diena, tas pats moterystes rysys surišo Eugeni

ja Savickiute su Jean Paul Lavoie. .

Linkime geriausios laimes musę. jauniesiems jaunavedžiams.
J • 

■ > — M- —

' - NAUJAI ‘ UŽGIMĖ
——■ H ■ ■ I ■ ■ " I ■■■ ' ! ■ ■ ■ —, ■

Antanas ir Molvina Bložiai susilaukė 3 rugpįucio gražios- 
dukreles, kuriai 12 diena to paties menesio, suteikė Marija-Laurette- 
Joana vardus.

- Vincas ir Mare Kinauskas sulaukė 2 rugpiūcio dailiu dukre
lę, o 2 rugsėjo pakrikštijo Laura - Therese vardais.

Jaunosioms sesutėms lietuvaitėms linkime viso ko geriausio, 
o ję maloniems tėveliams £ kad garnys vėl atlankytu ir nepoilgo pa
dovanotu. po gražu bernuzcli.

■ - BAŽNYTINIS CHORAS PRADEDA SESONĄ

Orui pradedant atšalti, vietinis bažnytinis choras pradeda 
.rimtai susirūpinti ateinaneiam_sezonui9 kur manoma, kad su gražiu 
menu ir naujomis dainomis, galės aukštai pakilti pradedant šiuo 
sėzonu.‘

Butu labai gražu, kad tie jaunuoliai, kurie nuobodžiauja 
vakarais, kurie neturi tinkamos vietos lankyties, kad ateitu į choro 
pamokas ir prisięletę. prie tikrai gražaus darbo.

Pamokos.vyksta kiekviena trečiadieny 8:00 vai. vakare baž
nytinėje svetainėje, vadovaujant K. Žiziunui.

Visi kas galit, ar kas turit noro dainuoti kviečiama apsi
lankyti ir paremti Chorę, kur kiekvienas bus maloniai priimtas ir 
draugiškai sutiktas.

MM MM ••

•z

VYTAUTO KLIUBO SVETAINE
•. ’ K-

Trims menesiams bus išrenduota del 9-sios "Victory” bonę 
paskolos, kur to distrikto komitetas laikis savo rastinę.

Svetaine bus laisva sekančiame gruodžio menesyje.

VIEŠNIOS IS TORONTO

Pas savo gimines ir draugus viešėjo dvi„malonios Toronto 
lietuvaites, tai panele Onute Ziziute ir Sienute Belickaite.
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Visi laukiame laišką nuo mūšį giminią ir .pažystamą is.Lietuvos? 
bet labai maža dalis turi laimes juos apturėti ir ka nors patirti apie 
savųjų padėti. Geležiniai cekystu retežiai turi stipriai apkaustų ne
laiminga Lietuvos liaudį ir neleidžia prasitarti net per trumpę laiške
lį savo artimiesiems apie pergyventus Įvykius ir ją nelaimes. Vienok . 
Stalino diktatūros b laurus darbai ? nežiūrint? kaip jie bug. . apmaskuo jaim, 
vistiek- pasieks kulturingęjį pasaulį ir pagaliaus visi sužinos? koks 
tas komunistę peršamas rojus.

Čia ištįsai? žodis į žodį talpiname laiškę gauta is Vokietijos? 
kurį paraše Arlauskams vienas ją giminaitis s

’’Maždaug 6-ti metai? kai mes negauname nuo Jusą jokios žinios. 
Tai viską padare nelemtas karasAch... karas? karas.. Jums Dievas 
davė laimingiems išlikti^ beyt musu migla ir brangi Tėvynė _Lietuva per
gyveno tiek? kad to nei žodžiu nei rastu negalima apsakyti. Lietuva 
tik galima taip atvaizduoti: kad jos vietoje stovi duobe?, o -viršuje 
duobes lentele su užrašu ’’LIETUVA”.

”Maz daug iki 1939 m. dar mos gaudavome nuo JŪsę laiškus? bet 
kai 1940 metais Lįe.tuvą užima rusai? daugiau laišką is svetimą kraštą 
nebegaunama. Per vienus motus kiek isvcze į Sibirą darbams? kurią, 
dauguma dar kelionėje žuvo? nes gyvuliniuose vagonuose veze po 50 -60 
žmonių viename vagone? taip kaip gyvulius. Atskyrė žmonas nuo vyrą? _ 
vaikus nuo tėvą. Vesdami nędave_visiskai vandens gerti. Dauguma mirė 
nuo troškulio.* Visi mokyti žmones^ kurie nenorėjo pažinti rusę kultū
ros? buvo tremiami žiauriausiais budais kankinami. Man taipapat teko 
nuo ję slapstytis”.

”Bet stai_1941 m. prasideda, ka ra s. tarp rusę ir. vokiecię. Mes 
laisviau atsikvėpėm? bet neilgam. Vokiečiai pradeda mobilizuoti į 
karuomeną ir darbams. Maz daug trig metus dirbu Vokietijojvį kurięv. 
buvau per prievarta atvestas. Namiškiams dažnai rašiau laisKUs? tacio 
iš ją nebegaunu? kadangi mano nepastovus adresas. Daugiausiai tenka 
dirbti prie elektros. Vokiečiai į namus neleidžia? laiko kaip belais
vius”.

”1944 m. rugsėjo men.?veį Lietuva užima rusai. Nuo to laiko 
nieko nezinau^apie brangius namiškiu^. Dabar į Lietuvę jokiu^budu 
nebėgai.iu grįsti? nes_bolŠevikai grįžusius is svetimu krastę žudo. 
Reikia truputi lukterėti. įduodu šį laiskę vienam lietuviui? gal 
pasieks Jumis”.

’’Prašau Jusu malones? gal galit atrašyti laiŠkę ir bent pasi- 
vn] >111 hi rnnfio J i kimu”.
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LAIŠKAS ATSIUSTAS IS ŠVEICARIJOS.,

Gerbiamas Redaktoriau:-
Brangus mano tautietis šiandiena man ’besikalbant su P. Lietuvos 

Gen. Konsulu Cinsike, buvo gautas pastas, tarpe kurio buvo mums ypač 
džiugus daiktas ir taip brangi mums Jūsų prisiųsta dovana 3 egzenplio- 
rįai ’’Nepriklausomos Lietuvos”. Juos mes gavome kaip_stiprybes taur^ 
įš ko matosi, kad musu broliaį Lietuvai trokšta laisves, kaip ir mes 
šiandiena tapę klajūnais trokštame laisvos Lietuvos ir norime visi 
mirti uz jos laisvę įei is musę, to Tėvyne pareikalautu. As esuv1918 
metę savanoris - kūrėjas. Šiandiena^as turiu 50 metę_ir jei pasauks 
Tėvynė as dar kartę stosiu del jos is laisvinimo , nežiūrint; kad esu 
7 kartus sužeistas; 2vkartu per vidurius. ^Šiandiena aciu Dievui esu 
sveikas tik labai jaučiu didelę skriaudę del Tėvynes ir ten likusiųjų, 
nuo ko esu kaip ligonis. Šiandiena prisiųstas Jūsų laikraštis manę 
daug sugtiprino, todėl gerb. Redaktoriau ir noriu Jus to prasyti,vkad 
aš galėčiau gauti visam laikui savo vardu ”Ncpr. Lietuvos” laikrašti, 
ko aš labai trokštu.

Brangus Tautieti! Dar vienas prašymas apart laikraščio: 
Montreale gyvena mano geras prietelius ir siek tięk gentis skaitosi, 
tai Aleksas Nagine kilęs Trakų apsk., Kruoniu valsc^, Andriunių kaimo. 
Gal Tamsta turėtumėte galimybes man P. Alekso Nagines prisiųsti adresa.

Lauksiu,
A. Morkūnas.

”NEPR. LIETUVOS” REDAKCIJOJE IR ADMINISTRACIJOJ,

Užsimokėjo prenumeratas: Kun. Bakšys ir J. Jančius iš Roches- 
[ter N.Y., Ar Vaškiene -vNew Haven, Conn., J. Pravilionis - Newark, N. J., 
U. Cagariene ir Mickevičius -Joronto, Ont. ir P. Petraitiene, K. Stat- 
kevicienc, J. Stankus, A. Versinskas, 0. Vizbariene, K. Mitchell - vietiniai.

Tariame nuoširdžiai aciu.
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— Pranas Balnius is Narusaicii^ k, Stačiūnų v. Šiaulių apsk.
- Liže Draskinyte - Langeliene.
- Augustinas Jonaitis.
Aukščiau paminėtieji prašomi atsiliepti į "N. Lietuvos” redakcija 

kuriems bus suteikta svarbios žinios.
Žemiau paminėtieji, prašome kreiptis į:’ LITHUANIAN AMERICAN’ 

INFORMATION CENTER, Social Service Bufeau, 233 Broadway, New York 7, 
N.Y.

* i ■

- Juozas Šilanskas (businessman) gyvenamoji vieta nežinoma.
— Julija Valavicaite
- Antanas Marčiulionis
- Bronius Senionis, kilęs nuo Panevėžio, gyvena Kanadoje.
- Antanas Cernauskas, kilęs nuo Sakię,.
- Agota Vaitiekaišiute - Lopetiene, kilusi iš Vilkaviškio.
- Elzbieta Urbelyte - Letuk, kilusi iš Kelmes, gyvena Stirling, 

Alta, Canada.
- Vincas Grybauskas, gyvena Stirling,. Alta, Canada.
- Adolfas Lemankas, Toronto, Canada.
- Stasys Ragauskas, Toronto, Canada.
- Vilius Žemaitis, kilęs is Šilutės apsk. gyvena Torontoį Ont.

r • ' • f

RAZULEVICIUS Domininkas, kilęs iŠ Kudoniy k. Žiežmariu v. Trakiu apsk. 
prašomas, kad parašytu laiškę į ’’LITUANICA” lietuviu stovyklę, Olden
burg, Germany, kurioje randasi kilęs is to pat kaimo Kanapka Adolfas.
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