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Ug jūrių marlių už molynu j ų 
Uz kalnų, slėnių, miškų juodųjų, 
Pro nykia tamsa ir rūstu vejų, • 
Kurs balto sniego' pusnynus soja, -- 
Kaip šviesų šilta gegužio rytų, 
Rausvais alyvų žiedais kaišytų, 
Mintim lakiųjų, jausmu gyvuoju.. 
Tave svajoju, tave dainuoju, 
Tolima, brangi Tėvų Šalie* 

.Skaudžiai be_vilties, kurčiai be aido 
Mus piktos* vėtros verpetuos svaido. 
Pailso jėgos9-aptemo mintys9 
Ir ome" brolis brolio ..baugintis.
Tik tu, brangioji, visiems vienodai, 
Tų pati vaizdu iš tolo rodai:
Pro kraujo puota, liepsna gaisruota,- 
Žiedais spygliuotais apvainikuota 
Spindi aukštybėj, Tėvų šalie.

Spindėk brangioji, skausmų auginta. 
Jau lauktas rytas pro dūmus švinta. 
Ir mes, klajūnai, su ryto^giesme 
Svetur^sukcltus jausmus isįicsme 
Ir^grišim,^grisira silpni išbąlu, 
Bučiuosim zemer, gaivinsim galimo 
Tik kolei’ staugia audringi vejai, _ 
Spindėk aukštybėj, kaip man spindėjai, 
Tolima, brangi Tevi^. Šalie.
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Laisve- kaip sveikata: tik netekę' pajuntam jos vertę...

Daugelis tarėm kadaise? jog turime nepriklausomybę? bet laisves • 
vistiek perinazai. Gal būto Bet nepriklausomybes netekimas parode? lead 
vis dėlto daug draug su ją ir tos laisves lietuviu tauta neteko.. 0 tai? 
ko netekom,, juk turėjom...

Turėjom laisvę gyventi savo krašte? bėt kuriame kaime? be, t kuriame 
mieste kur rodės mums geriau? kur kieno sugebėsimasįleido. Turėjome lai?" 
vę iŠ savo tėvynės, išvykti svetur^ir_vel į ję sugrįžti. Turėjome laisvę 
pasirinkti sau tinkama mokyklę? užsiėmimą ir darbo vietę._ Turejome laisvę 
savo pastangomis išsikovoti sau padėtį? turėjome laisvę rūpintis savo me— 
dziaginię ir dyasinię interesę patenkinimu.

Turėjome laisve turėti ir pareikšti' savo įsitikinimus? turėjome 
pasirinkti sau mėgiamą knyga ir laikraštį; sau patinkamu draugija. Svar
biausia gi - lietuviai gyvendami pagal; sveikus savo^salies papročius ir. 
prisilaikydami tvarkos? neturėjo grebeti?’kad bus_ užpulti? surakinti, ir - 
ištremti į sunkiausią vergija ne žinomuose- kraštuose? ar tięsiog nuzudyuis 
apkaltinti tuo? ko jie arba nepadare? arba tuo? kas laisvo žmogaus sąmo
nėjo negali būti nusikaltimu.

Turėjome laisvę ginti savo teises? turėjome laisvę teisinti s net jei 
butum ir nusikaltę. Tiesa? visos tos laisvos nebuvo neribotos. Visur? 
kur žmonių santykiuose viešpatauja tvarka? laisve yra ribota. Kiekviena 
tvarka yra laisves susiaurinimas? tašiau jį yra ir garantija naudojimosi 
likusia laisves dalimi.

Taip pat teisybe? kad ir nepriklausomoje Lietuvos valstybėje galėjai 
rasti tokiu laisves suvaržymę?_kurie laikytini perdėtais ir nereikalingais* 
Bot faktiškai netekusi valstybes (nors teisiška,! tas netekimas dar ne visę 
pripažintas)? musę, tauta visę laisvių neteko ištisai. Tad skaudug patyri
mas mums įrodo? jog tautos? krašto ir jo gyventoju laisve yra neišskiriama 
su demokratines valstybes nepriklausomybe.

vKai musę tautos jau ir vardas prieš ^pusšimtį, metę carę imperijoje 
buvo ištrintas?^pasklido poeto iškeltasąi sukis.„ Gana aimanavus?.pa žadin
kim viltį - ir.štai atsirado ir'ištverme? pasiryžimas? ir tapo laimėta net 
tai? kas atrodė tik vylinga svajone.

0 šiandien nors daug blogo pasaulyje? bet dar nevisi melo klausoj 
teisybes balsės įspėja? _kad kantrybe.ir viltis kada nors laimes. Tad ir 
zadinam viltį? nes ji mūsę paguoda ir gaivintoja.
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111.. VINTUS TOIA.LIT/iRINIO GYVENIMO IAPAS

Nacistai state savo treciyji Ręichy tūkstančiui mėty. Kaip mato
me, jo egzistencija buvo daug trumpesne,.trumpesne net kaįpo laiko tarpas, 
kuris bus reikalingas Vokietijos, griuvėsiams pasalinti. Šitaip baigiasi 
kiekviena politine sistema, kurios pagrindas yra smurtas bei melas, o- 
tikslas - tautu ir žmonių pavergimus. Gimininga nacįpnaįsocialismul 
tikslu ir motodu atžvilgiu ’’progresyvine demokratija. , jėga primesta pusei 
Europos, nesudarys išimties is sitos taisykles ir susilauks^tokio pat galo 
Atgavusios laisve tautos atgys, išgydys okupanto padarytas žaizdas ir pa
salins įbrukta joms svetima politine ir socialinę santvarky. _ Tačiau so
vietams ir nacistams pasisekė sukurti vieny dalyku, kurs pasiliks ilgiau 
musy gyvenime, būtent, tam tikra kalendorių. Smurto ir skriaudų sukaktu- 
viy kalendorių.

Štai vienas šito kalendoriaus lapas:, birželio men. 15 dienos data. 
Ta diena 1940 metais Soviety Syjunga užpuolė Lietuva, pateikdama jai nieku 
nepagrista ultimatumu ir^jy okupuodama. Šimtai tukstanciy raudonarmiečiu 
įsiveržė £ada į musu kraŠty. Nei vienasvįietuvis kol gyvas neužmirš tos 
dienos ir tos priespaudos, kuriy ji atnese. Per vieny dięny lietuviu 
tauta buvo atkirsta nuo likusio civilizuoto pasaulio, kuriamevji gyveno 
šimtmečiais, ir atsidūrė valdžioje žmonių, kuriems teise bei žmoniškumas 
buvo tuščios, nesuprantamos sąvokos.

Anuo metu, nežiūrint priešo galingumo ir žiaurumo, mes lietuviai 
buvome isitikine, kad bolševiku okupacija nėra galutine; kad jai ateis 
netrukus galas.' Šitas musu įsitikinimas buvo pagristus dviems, sumetimais. 
Pirma, mes žinojome, kad padėtys, sudarytos karui beeinant, nėra pastovios, 
bet keičiasi karo eigos įtakoj. Antra, mes supratome - ir sakeme kitiems, 
tik kiti tada dar netikėjo, - jog Baltijos Valstybiy, Lenkijos dalies ir 
Bukovinos okupacija neišsemia soviety imperializmo programos Europoj ir 
iš viso pasauly9 o tėra tos programos pradžios maža dalis* Mes numatėme, 
kad kalbami įvykiai yra tiktai pirmi padariniui soviety lavinos, kuri 
karty pradėjusi riedėti, Lietuvoj nesustosbet riedes toliau ir pasieks 
tolimiausius kraštus, suriedama.tuoįbudu musy likimy su daugelio kity 
tauty likimu ir grasindama no tik musu, bet ir didziyjy domokratiniy vals
tybių gyvybiniams interesams.

Karo eiga suarde^soviety planus del Lietuvos. Savo sąjungininkes 
hitleriškos Vokietijos užpulta, Sovietu Sajunga buvo priversta pasitrukti 
iš Lietuvos ir kity savo okupuotu krasty.

Ar viltys, kuriu turėjome pirmosios okupacijos metu, ir apskaičia
vimai, kuriy darome tada, dabar, Lietuviai esant vėl soviety okupuotai, 
turėtu nustoti galios? Anaiptol, ne.
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Jeigu savo laiku Hitleris, panaikinęs Versales sutarties varžymus? 

prijungęs Austrija,^Sudetus ir Klaipėdos Krasta? buty turėjęs išminties 
ir kantrybes tuo dešimčiai metu pasitenkinti įr sustoti, šiandien jis. 
greičiausia laikytu kišeniuj miliardo svaru .užsienio paskoįę? kontroliuoti], 
didesne dalį nuropos prekybos, kitaip sakant turėtu sprendžiamos Įtakos 
Europoj? .dideliu sansę. gauti taikingu būdu tę pati lenku koridoriy ir - 
visu Šansu būti laikomas? jei ne demokratijos atstovu? kaip Stalinas buvo 
skelbiamas karo metu? tai bent taikos gynėju.(kaip Stalinas.buvo garbina
mas. karo metu). vBet Hitleris išminties bei kantrybes teturėjo tiek? kad 
jis paskutinis iš vokiečiu tautos suprato? jog treciojo Reicho nebėra? o 
bandymus ketvirtajam kurti reikia atidėti neaprėžtam laikui.

Jeigy sovietai? okupavę Baltijos valstybes ir Lenkiję? -tyutu turėję 
pakankamai išminties tuo pasitenkinti ir palaukti kelerius, me tūs? „daugiau 
pasaulio nealiarmuodami, musu perspektyvos butę. blogesnes. Jie buiu turė
ję Šiandien 2 miliardu užsienio paskolos? ju politine itaka vyrautu pasau
ly ir ko gera jie butu .draugiškai išgavę atomines energijos paslaptį? ži
noma? ne karo reikalams? bet^ pav.? Kremliaus šiltnamiu gėlėms auginti. 
Tuo būdu pasaulio budrumas butę. buvęs kuriam laikui užmigdytas._ Bet so
vietai nesustojo. Be Lietuvos įr kitu Baltijos valstybių.? daugiau kaip 
100 milijonu europiečiu atsidūrė sovietu okupacijoj. Sovietai skverbiasi 
pirmyn nuo Magdeburgo ligi Mukdeno ir nuo Teherano ligi Triesto. Ten? kur 
ju tanku kolonos^nera priėjusios? veikia penktoji kolona? isisprausdama 
tiek į barzdaskučio krautuvę? tiek į ministeriy tarybę., Bar pernai kalbos 
apie pasaulines revoliucijos pavoju buvo tam_tikru.plačiu sluogsniy laiko
mos neišmintingu? nepadoriu dalyku. Dabar Didžiosios Britanijos uzs. reik. 
mihiėteris1 pareiškia.rparl.amente? kad sovietai? matdmai? tik tada laikysię 
savo saugumo klausima išspręsta? kai visose kitose valstybėse busianti 
įvesta sovietine tvarka.

Lavina? kuri prasidėjo Lietuvos-okupa-ci ja, yra igyjusi. pasaulinio 
masto. Problemų? kuriu ji yra sukėlusi? negalima spręsti„dalimis. Gali
mumu yra du. arba ta lavina atstumti atgal? arba ji riedę,s gpirmyn. nven— 

' tualus kompromisai atskirais klausimais teturės tiek' reikšmes?.kiek sulip
dymas klijais skiluosios namu sienos.

Antra vertus? didšiujy valstybių rungtynes? prasidėjusios 1939 m. 
rugsėjo menesi nėra pasibaigusios. Is tikryjy? karas -guli būti tada lai
komas pabaigtas? kai priešo karo pajėgos yra sunaikintos ar ne be,gę'-l į veik
ti? ir”kai interesu priešingumas yra eliminuotas ar nebegali konkrečiai 
reikštis. Kiek tai liečia Vokietija_ir Japonija? sites sęlįgoę' yra įvyk
dytos, tašiau ne tik tos dvi valstybes turėjo interesu griežtai priešingi) 
Amerikai ir D. Britanijai-. Yra įprasta sakyti? kad asis? kuęi privide 
pęie karo? buvo sudaryta Berlyno-Romos. Tai klaida? kilusi žymioj daly 
del fašistu ne na oristo-išdidumo. AŠĮ sudarė Berlynas-Maskva-Tokio? o Roma 
tebuvo mušas apendiksas? kurig neturėjo jokiy svarbiu funkciją? nebent tik 
uždegimu židinio funkcinę. Is sites tikrosios asics paliko Maskva? kūčios 
interesu ariesingumas- D. Britanijai ir *<merikai dar daugiau padidėjo ir 
kuri? be to? vykdo Vokietijos politikes tikslus Europoj ir Artimuose Rytuo
se? o- Japonijos - AzijojL Sovietu Sęjungosukaro pajėgumas, kad^ir labai 
karo susilpnintas? vis dėlto kai kuriais atžvilgiais yra balai žymus. 
Šitokia padėtis negali pasilikti. Jeigu didžiosios demokratijos nori ap
saugoti savo vidaus santvarka, ir tarptautini vaidmenį nuo labai gilię. su
krėtimu? anksčiau ar vėliau turės būti padaryta sprendimę.? kurie ja pakeis 
gražindami Pasauliui politinę? ūkiška ir moralinę tvarka? is kurios ji
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išstūmė Berlyno-Mask.vos-To.kio ašis. Kalbami sprendimai nebūtinai turps 
reikšti kara? bet kiekvicnu_atveju jie turės būti paremti bent pasiryžimu? 

. reikalui esant? pavartoti joga. Todėl, ilgumas laiko tarpo? kuris,, skiria 
mus nuogtu sprendimu? pareis nuo to9 kaip greitai anglosaksu didžiosios 
valstybes *gales atstatyti savo^karo pajėgumo. Be to būtu loginga manyti? 
kad_sprendimai įvyks kiek anksčiau to momento? kuriuo Sovietę Sęjunga 
gales pagaminti atominę bombę.

Galop? musę viltys ir apskaičiavimai yr.a taip'pat pagristi faktu? 
kad sovietai ir nacistai su savo _uzka r ia virinu ir' svetimu tautę pavergimo 
planais labai pasivėlino. Jie būtu turėję pasisekimo sansę pries porę 

'. šimtu metę.? bet butu absurdiška prileisti?, kad šiandien? kai nepriklauso
mybes reikalauja 10Č milijonu indoneziečiu? 100 milijonu europiocię - 

"kuriu tarpe yra ir lietuviu tauta - nuo nepriklausomybes atsisakius.

‘ ’ ■ ■ Tokiu .absurdiškai -^optimistiniu prileidimu buvo pagrista Hitlerį
politika. Jos likimas yra žinomas. Tuo pat.prileidimu yra vedama ir Hit 
lerio buvusio sąjungininko? tokio pat ’’optimisto”? politika.

KUN. DR. J. B. KONČIUS BAIGI;. LANKYTI LIETUVIŲ STOVYKLAS VOIgEgTĮJO

BALF Pirmininkas kun. Dr. J.B. Končius? kuris šiuo metu jau ruo
šiasi kelionei į Jungtines Amerikos Valstybes? liepos 31 d. aplanke p? 
kutinę lietuvių tremtiniu, bendruomenę Vokietijoje. - Ravensburgo lietu
vius. v Į Ravensburga jis atvyko kartu su BALF įgaliotiniu anglu ir am< 
rikiecię zonoms Austrijoje inžinierium K.. Vokietaičiu.

Kun. Končiaus•atvykimo proga? vietos lietuviai? vadovaujant dai 
ninkui A. Varnui? surengė priimtuves- ir ta proga BALF pirmininkas pas 
kalbę? kurioje tarp kitko pareiškė:

”Jusę bendruomene yra paskutinioji Vokietijoje? kurię lankau 
prieš išvykdamas į Amėrikę. Mano misija Europoje baigiasi. Artimiat 
šiomis dienomis dar vyksiu į Belgiję? Angliję? Olandija? o po to jau 
grisiu į Ąmerikę... Pe-ie septynius su viršum savo kelionių po Europos 
kraštus menesius? aplankiau Švedijoj, Daniję? Prąncuziję? Italiję? Sve 
carija? Austrija ir anglu? amerikiečiu ir prancūzu, karinomenięokupuc 
tas Vokietijos "'zonas. Šavo kelionių metu aplankiau keliasdešimt mus 
tautiecię s.tovyklę? iš kuriu prisirinkau didžiulį lagaminę informacii 
medžiagos apie mušu tautiečiu tremtiniu gyvenimę ir gargus... Dabar, 
atitrukdamas nuo visokiu kelionių? kurios man atima beveik visokia ik; 
nes vienos dienos ilgiau niekur nesustoju? - ruošiu platę pranesimę 
apie jūsę gyvenimą po svetimu dangum? BALF Centro Valdybai.”
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’’Pries išvykdamas atgal, ašvnorįu jus j?atikinti, kad mes, Jungtiniu 
Amerikos Valstybių lietuviai, neužmirsime jūsų ir ateityje. „BALF’as, 
kuri sudaro didžiosios ^marikes lietuvių organizacijos,vnežiūrint reli
giniu ir idėjinių įsitikinimų, yra pasiryžus ir toliau šelpti musų tautie
čius," be kaltes atsidususius tremtinių padėtyje Vokietijoje, Austrijoje 
ir kituose Europoskraštuose. Tiesa, Amerikoje Nacionalis Karo Fondas, 
kurio nariu yra ir musu BALF'as, šiais metais likviduojamas, bet BALF’as 
veiks^ir toliau, kol jus busite istremime ir kol susirasite būdus sava-* 
rankiškai užsidirbti lesų pragyvenimui. Lankydamas jūsų stovyklas ir 
bendruomenes, mačiau ir supratau jūsų vargu didumu, visokiais budais sten
giaus ta„jusu varga sumažinti ar bent sušvelninti. Tuo reikalu turėjau 
pasikalbėjimus su visu, trijų. zonų kariniais vadais ir UNRRA vyriausia 
vadovybe, sios organizacijos zoni^ viršininkais ir paskirų skyrių, vadovais. 
Visi jie supranta jūsų sunkia būkle ir jus užjaučia^ Man, kaip Amerikos 
lietuviui, buvo malonu girdėti aukštųjų karinių viršininku ir UNPRA vado
vaujančiu asmenų gražius apie jus„atsiliepimus. Jums, mano brangus bro-. 
liai ir seses lietuviai ir lietuves, priklauso padėka, kad jus, gyvendami 
svetur sunkiose sąlygose, gražiu tarpjisavįu sugyvenimu, organizuotumu, 
gera laikysena ir"aukštai vertingais kultūriniais parengimais, svetimtau
čiu akyse įsigijote pirmaujantį vardų teigiama prasme tarp visų k i tiį tau
tai Tai jūsų vertingas moralinis kapitalus. Sergėkite jį, nemažinkite 
jo, bet didinkite’. Atminkite vienų dalykų, kad nuo jūsų gražaus „laiky
mosi ir kultūringumo pareis jus globojančių įstaigų laikymasis jūsų at
žvilgiu”.

iš Vokietijos. BALE pirmininkas išvyko į^Sveicarija,„kur jo „lauke 
svarbus, darbai, iš Zurichg jis išvyko į Paryžių, kur žadojp„isbuti keikta 
dienu ir pasimatyti su aukŠta.is Amerikos ir .alijantų civiline s ^ir karines 
valdžios pareigūnais ir pasitarti su jais lietuvių salpos ir isviotintų 
žmonių reikalais.

Baigdamas lankyti lietuvius Vokietijoje, kun. Dr. J.B. Končius pa
tyrė, kad paskutiniu laiku Vokietijoje atsiranda daugiau lietuvių, rąi- 
kalingų pagalbos. Daugumas siu naujai atsiradusių lietuvių tremtinių iki 
šiol gyveno toli nuo centrų kaimuose ir niekur tarp lietuvių nesirodė. 
Jie„dabar buriasi prie kitų lietuvių stovyklose ir uz stovyklų ribų gyve
nančių. Tokiu budu9 Vokietijos lietuviams dabar reikalinga didesne pagal
ba ir parama, negu iki šiol.

£2 L_I_-T I K 0; S A P Ž V A L. G A.

Kai didžiųjų valstybių atstovai„pirmų kartų susirinko Paryžiuje, 
jie^patrauke į save visų paryžiečių dėmėsi. Šiuo kartu pravažiuojant 
grazioms„minis terįu mašinoms Paryžiaus gyventojai net galvos nebepakelia. 
Pasikeitė paryžiečių nuotaika, bet ne„užsienio reikalų ministerių nusis
tatymas. Susirinkus posėdžio pasirodė, jog visi konferencijos dalyviai 
pasiliko prie savo nuomones. Niekas nenori nusileisti. Dienotvarkeje
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tie patys klausimai? kurie Puvo svarstyti pirmosios Paryžiaus konferenci
jos metu: Italijos reparacijos? kolonijos? Triestas? taikos sutartis su 
Austrija? būsima Vokietijos santvarka.v Jei reparacijų? koloniją ir Tries
to klausime anglo-saksai buvo^pasiruose padaryti šiokių tokių nuolaidu? 
tai Austrijos ir Vokietijos atžvilgiu_j ie griežtai laikosi savo nusista
tymo: duoti kiek galima daugiau laisves- Austrijai ir įkurti federacinę? 
tačiau centralizuotų’Vokieti jų. Tačiau nežiūrint visų pastangų is vakaru 
puses? ir šios konferencijos metu nebuvo padaryta esminių nutarimų. Tie
sa? italu?^kolonijas buvo nusistatyta pavesti vienieriems metams adminis
truoti didžiosioms "valstybėms? o specialiai paskirta komisija turi ištirti 
Italijos ekonomini pajėgumą ir nustatyti reparacijų diduma. _Bct šiuo vis
kas ir baigiasi. Per didelis buvo nuomonių skirtumas? kad bųtų^buvų gali
ma pasiekti, kompromisų kitais klausimais. Nepasisekimo priežasčių 
daug? svarbiausios? betgi? sios: 1946 metų žiemų prasidėjęs amerikiečių 
viesosi-os opinijos persilaužimas priverto JAV pakeisti savo užsienio poli
tiką. ’’Gana nusileidimų? su sovietais reikia elgtis kantriai be t griež
tai” tai buvo naujosios politikos vedamoji mintis? kurių parėmė tiek demo
kratai tiek respublikonai. Nuomonių skirtumas„.amerikos vidaus reikaluose 
nepajėgė suskaldyti to sutarimo? kuris pasireiŠke užsienio politikos at
žvilgiu. Amgrikįėciai jaute? kad praeityje padaryti nusileidimai sovie
tams yra perzenge nustatytų riba? ir kad tolimesnis pataikavimas tegali 
privesti prie pačiu gyvybingiausių Amerikos interesų pažeidimo. Ateityje 
vakarų demokratijos mate du galimumus? arba bus prieitas susitarimas ir 
tarptautiniai santykiai bus tvarkomi„stiprios? visų valstybių remiamos? 
Jungtiniu Tautų organizacijos g.„arbą šiam galimumui ispuolus susidarys du 
pasauliniai blolai? kurie anksčiaū^ar vėliau prives prie karo. Todėl 
teisingai kaikurie Amerikos laikraščiai pastebi: "Paryžiaus konferencija 
- tai dvikova tarp vakarų ir rytų. Ji turės pasirinkti tarp vieningo^ 
pasaulio ir pasaulio? padalinto į ėįu blokus". D. Britanijos vaidmuo šioje 
konferencijoj buvo aprėžtas jos pačios karinio ir ekonominio pajėgumo. _ 
Būdama vyriausiu sovietų puolimų taikinių? ji aiškiai atsistojo JAV pusėje. 
Kiek kitaip buvo su Prancūzija? kuri turėdama labai stiprių komunistų par
tijų? yra priversta lyginti nesusipratimus tarp vakarų ir rytų. Tačiau 
ir j.iį, dalinai is tradicijos? dalinai del eknominių sumetimų? vis daugiau 
prisišlieja prie draugų is anapus jūros.

Kad konferencijoj dalyvaujančios valstybes’skyrė savo ypatingų dėmė
si Vokietijai? yra visai suprantama. Vokietija? nors ir nugalėta? vis dar 
yra ta asis apie kurių sukasi kitų valstibių saugumas ir net Europos atei
tis. 65 mil. vokiečių išnaikinti negalima. 0 istorija parode? jog tautos 
savo evoliucijoj linksta į centralizacijų.^ Todėl Vokietijos padalinimas 
i mažas valstybėlės? vėliau ar anksčiau iššauktų smarkių reakcijų. Tas 
pats atsitiktų^jei Vokietijos teritorija liktų per daug apkarpyta. Nepa
tenkinta vokiečiu tauta sudarytų labai palankių dirvų visokeriopai išori
nei propagandai ir momentui, atėjus sukurtų naujų gaisrų. Dar tebesitę
sianti? tačiau daugelio jau užmiršta Nurenborgo byla? yra kaip tik tas„ 
ekranas? kuriame galima aiškiai pamatyti klaidas? padarytas po ano didžio
jo karo Vokietijos atžvilgiu. Ekonominiai ir politiniai silpna Vokietija 
reiškia ne tik svetimųjų dominuojama Vokietijų? bet ir„stabdi? kuris kliu
do kaimyninėms valstybėms atsistatyti ir pasiekti prieškarinio ekonominio 
lygio.
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q.quingas Reichas pi '“ Nuropos rišusiora Lima šaltinis. įteikia codcl 
surasti.kelias? kuriuo galima buin prieiti prie savarankiškos? niekeno 
nedominu©jamos? ir ekonominiai sveikos Vokietijos? kuri tačiau nebūtų 
pakankamai galinga naujoms avantiūroms pradėti. To? kaip atrodo? galima 
butu greičiausiai pasiekti Larptautmes? jėga paremtos? organizacijos pa
galba? Nesvarbu ar ji vadinsis.Tautu Sąjunga ar Jungtinėmis Tautomis. 
Svarbu, kad teisingumo ir laisves principams apginti j.i butų pasiryžusi 
pavartoti jėga. Svarbu? kad ji nebūtu.didžiujų -valstybių irankių? svar
bu kad ii butu tas forumas? kuriame visos valstybes? dideles ar mažos? 
galėtu lygiomis teisėmis diskutuoti visais dominaciais klausinio, is-. Kiek
viena‘kliūtis ? kuri neleidžia tokios santvarkos pasiekti? turi.out pasa
linta jei reiktų net ginklo ‘pagalbai Jungtines Amerikos Valstybes ir D. 
Britani ja turi šiandien visas-, galimybes-isgelbe ui ne tik .Luropa bet ir . 
visa-.pasauli nuo pražūties. ' I jas todėl krypsta visų laisvę ir teisin
gumą mylinčiu tautų akys. ’ '

P A V E R G

CkAIO* L*NIŲ. SANTRAUKA)

MINISTRŲ KABINETAS

• Pre dėsi m ė/ nuo ' taip vadinamo jo life tavos Ministru Kabineto... Kaip 
ip visos kitos Maskvinio biurekrat^įnio aparato Įstaigos? dabartinis 
ministrų kabinetas Lietuvoje pasižymi savo g r i o zdi skųmu. Jame pris— 
kaitoma'ar ne 15^atskirų ministerijų V ^Užsienio reikalų (P. uatomskis)? 
Vidaus '(J. ŠartaŠĮunas)? švietimo (J, ’ziugzda)? Maisto ir Produkci jos 
(J, Laurinaitis)? vadinamų j ų. /I'echnisku Kultūrų ministerija (V. Alekna
vičius 1? Teisingumo (K, Bomaškevicius )? Prekybos_(AugU§tinaitis? J. 
Pramones (Taodin)? Sveikatingumo (Banaitis)? Žemes ir Ūkio (Vildžiūnas)? 
ir net 2 ministerijos miškams (viena auginimui? kita eksploatacijai). 
Sovietams antru’kart Lietuvą okupavus? šio aparato priešakyje ir vėl 
atsirado Me^f^Gedv 12-?-. A kurs? Komisarų (dabar Ministrų) -Taryoos Pirmi
ninko titulu? sTas pareigas eina iki šiol-. Niek anksčiau, jo padėjėjo 
pareigas,, ėjęs J- Vaišnora? Maskvos Įsakymu? is pareigų liko atstatytas- 
Jo vietoje atsirado net 2 padėjėjai* šumauskas ir Gregorsuskas.

Nelygu tos ar kitos ministerijos paskirtis? jų kompetencija ir 
savaranlcis kurna s’ labai Įvairus s Sakysime?, tokiai Užsienio Reikalų. 
Minister!jau su Mino-Pj Ratomskiu priešakyje. Si’minister!ja atsirado 
viski pripuolamai? kai pereitais metais? besiartinant San Francisco kon
ferencijai? Maskva uzsimo^ovtarptautiniame forume savo balsus ar ne 
susis .kart padauginti•> Šepisne šesis? bet balsavimo. potencialų. tri
gubai padidinti Maskvai? visgi? Pavyko* Šiandien? kaip žinome? visuose 
tarptautiniuose,forumuose neva -atskiro balso teisę turi Rusija,p^Baltgu^ 
dija ir Ukraina. C buvo nereta dar pridėti Id etūt^? Latviją ir dstijų6



10

Šio politinio ’’trikso” padare? Vilniuje? „ir atsirado vadinamoji 
Užsienio Reikalu Ministerija su Ratomskiu priešakyje. Žinoma ? _”Ministras 
Ratomskis ten tiek turi laisves ir savarinkiškumo kiek jis turėjo ir New 
Yorke? sovietu konsulate savo laiku.betarnaudamas. Vadinasi? jokios.

Ar toji ministerija ilgai egzistuos - stinku pasakyti. Viskas pri
klausys nuo tolesnio link Rusijos ’’appeasemento” laipsnio? ir Maskvos 
sėkmingumo "svietų dūminti".

Taip pat atskiro paminėjimo yra vertos ię 3 kitos ministerijos: 
Maisto ir1 Produkcijos s Prekybos ir Pramones. Šios 3 ministerijos randasi 
labai artimoje Maskvos centrales ?prieziuro je ir ^praktiškai klauso ”piati- 
lietka’1 diriguojančios viršūnėlės direktyvų. iš Lietuvos ’’Minįstrų Tary
bos” kolektyvo kompetencijos jos praktiškai yra išimtos. Visiškai yra 
išimti iš paskirų sovietinių respublikų žinybų ’’ginkluotosios jėgos?, 
saugumas? finansai? geležinkeliai? pastas? telegrafas ir radio.

Lietuviškai skambančiu pravardžių nepaisant? bent 5 Lietuvos minis
trai yra tikri iš Maskvos importuoti kitataučiai. Tai Bartasiunas? Lau
rinaitis? Augustinaitis? Taodin ir Banaitis. Sveikatos ministerijų isskj 
rus (Banaitis )7~ jie visi laiko svarbiausius ministerijas. Apsk ri tai? 
reikia turėti galvoje? kad dabartiniame Lietuvos rusinime? visiems„kita
taučiams - atėjūnams Maskva dalina 1ie tuv i s k as pa yar de s ir lietuviškus 
pasus. Tas daroma tiek užsieniui? tiek patiems„lietuviams Lietuvoje 
klaidinti. Vilniuje ir Kaune juos vadina ’’kiniškais lietuviais”.

Tokios svarbios sritys kaip saugumas (NKGB) ? .„geležinkeliai ir gin
kluotosios jėgos yra išimtinoje Maskvos pareigūnų žinioje" (geležinkeliu 
valdo kariškiai). Net neperseniai Vilniaus NKGB štabe buvus Guzcvičius 
yra pakeistas tikru Maskvos pareigunu.

_Visi kiti Įietuviai-ministrai kiekvienas gavo po vienų-kitų rusų 
padėjėjų (tikrovėje savo basų).

KARALIAUČIAUS LIKIMAS.

Rugpucio 2 d. Congressional Record pusi. A 5047?^užtinkame prane- 
šimų.„apie padėtį Karaliaučiuje. Kaip ginome ? Karaliaučius kapituliavo 
prieš pat karo pabaigų? 1945 m. balandžio 9d.? vadinasi? geru pusmečiu 
vėliau po užėmimo Vilniaus (1944 m. liepos 13)? Šiaulių (1944 m. liepos 
27) ir Kauno (1944 m. rugpjūčio 1).

Rusų pagrindinis smūgis buvo nukreiptas per Lenkijų? Berlyno link. 
Faktinai? Rytprūsiai nuo Berlyno buvo atkirsti jau žiema. Nemuno ribų 
nugalejų? rusai 1944 m. rudenyje plačiu frontu prisiartino prie pačių 
Rytprūsių.

Prasidėjo metodingas Rytprūsių gausingų įtvirtinimų likvidavimas? 
ežeringo ruožo abiem pusėm rietimas. Atkakliose kautynėse? viens po 
vieno? buvo likviduojami koncentriškai aplink Karaliaučių toli išnešti 
įtvirtinimų žiedai. Pats Karaliaučius kapituliavo_po 30 valandų neper
traukiamo artilerijos parengimo. ^Rusams„miestų užėmus? prasidėjo sauva
liavimas? plėsimas? deginimas ir žmonių žudymas. Tas tųsesi 9 dienas.
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Gyventoją dauguma iš miesto spėję issięvakuot (juromis per Piiavą; 
Pačiame mieste teliko_apie 30?000. (is prieškariniu 250?000) Rusą^• 
administracijai Rytprūsiuose įsisteigus? įprastu ęe'-todų? preside jo " žmo
nių guimine jinai ir ją deportavimai į Sibirą. Pačiame liesto mirimu 
skaičius padidėjo iki 500-600? per 'dlenq»

Ilgę laikę miestas buvo be vandens? be šildymo? be svięsos

Viono-kito pripuolamai užsilikusio pasįatovneskaitant (pav. vadi
namojo Koenigseck dalyje)? miestas virto milžiniška griuvėsiu krūva o 
Rytprūsius skaitydami jiems amžinai priklausančiais? nuo pereitu metą 
galo? rusai pradėjo intens.yvią kolonizaciją.

į. Rytprūsius grūdami demobilizuoti raudonarmiečiai ir ją seimos? 
kurdami naujas kazokę ’’stanteas” ... • ■

Net pats miestas neperseniai liko pavadintas ’’Kaliningradu”.

KOKSAI DABAR MOKSLAS KAUNO UNIVERSITETE. ' ’ ■

Kuria linkme dabar eina-akademinio personalo ’’peraūkle girnas-’ 
galima spręsti is ’’Tarybą Lietuvos” Nr. 51: Kauno Universiteto j’Jcntiv.-' 
niuose rūmuose atliekamos ’’mokslines” konferenci jos ? uz.ę i tęsiančios v?-Ss- 
savaitę? kur aukstuju mokyklą profesoriams? dėstyto jams y: r šiaip nieks 
personalui skaitomos paskaitos s.iomis temomis : _ "!• Tolimesnis draugo 
Stalino marksistinio-leninistinio mokslo praplėtimas apie karus; 2.

. Tas pats kiek liečia krizes; ‘3. Draugo Stalino mokslas apie socialu 
tįnę valstybę! : 4. Draugo Stalino mokslas apie; socialistines 'ekonomi-fc?.

v' išsivystymo dėsningumą; 5. Draugas Stalinas apie tarybinį, mokslą -r .3° 
išsivystymo perspektyvas; 6. Draugas Stalinas apie bolševiku parties 
'vaidmenį Didžiojo Tėvynės karo metu”. Kaip matome? Maskvos tironija 
siekia pavergti ne tik kunus bet ir protus -

SPEKULIANTŲ LIZDAI KAUNE. 
. ’ i. • % -

^Sovdepija yra vienintele pasaulyje valstybe? kur juodoji linl. 
pripažinta? legalizuota ir policijos nepersekiojama. Apie didelį spe- 
kuliantą įsigalėjimą Kaune praneša 'larybą Lįetuva” Nr. 51. Esą?* jie 
patys savo prekybai pasirinko_vietą prie gelzkelio sįoties? Vytauto, 
prospekto ir Čiurlionies ‘gatves susikirtime. Laikraštis toliau-rašo: 
kas dieną? nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro? ant sąlygątvio .susirenk/-- 
spekuliantą minios? kurios trukdo net judėjimą. Praeiviai net negali 
naudotis saly'gatviais? o turi eiti gatvės grindiniu”. Laime? kad dar 

‘ ’’blackmarketai” yra? nes be ją žmones iŠ valstybinią krautuvių nepragv- 
ventul ' '' : ‘ •
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APIS DABARTINES “LIPTUVISKilS“ CIGARETES.

Pačiu okupantu leidžiamajame laikraštyje “Tarybų Lietuva” Nxi. 51 
tyčiojamasi is fabriko “Kova“? kur gaminamos tokios cigaretes? kad vie
toje tabako jaučiamas sieros? pakulų ir kitokių priemaišų durnas.

»

KA DABAR SKAITO LIETUVOS VALSTIEČIAI..

Ant kiek okupantai nususino Lietuvos spaudų? galim spręsti is 
komunistų leidžiamo “Valstiečių Laikraščio“. Pav. jo 61 nr» tilpo tik 
3 dalykai: Kalinino straipsnis “Lietuvių Tauta Naujuoju Keliu“?, prane
šimas' apie “3 didžiųjų“ pasitarimus ir.“Pravdos”.vedamojo vertimas 
“Trijų Ministerių pasitarimo rezultatai“. Nei žinutes? nei informacijų? 
nei kitokių pranešimu? tik tic^trys nelygu į^aklodes straipsniai. Dar 
būdingesnis to paties “Valstiečių Laikraščio“ Nr. 13. Jame?. Per visus 
keturis laikraščio puslapius įd^ia agitacinų? priešrinkimine Molotovo 
kalba. Nieko daugiau - jokios žineles is užsienio? nieko is vidaus 
gyvenimo.

Spaudos atžvilgiu? Lietuvos valstiečiai šiandien atrodo labiau 
nuskriausti negu spaudos draudimo laikais. Tada nors galėjo? slaptomis 
is Prūsų j)a rs igabe nų ? _la ikras t į skaityti? o svetimas kalbas mokantieji 
ir pačiame krašte galėdavo^susirasti laisvesnį žodį? laisvesnų mintį. 
Dabar gi ir tų galimybių nėra.

219? 500 KNYGŲ LIETUVOJE ĮSIKŪRUSIEMS RUSAMS.

Kiek daug maskolių yra privežta į Lietuvų galima nusimanyti is šio 
Lietuvos komunistų laikraštyje “Tiesa“ Nr. 33 tilpusio pranešimo: “Rusų 
kalba Tarybų Lietuvoje išleista įvairios^rinkimine s literatūros daugiau 
kaip 219,500 egzempliorių“. Ir tas šlamštas spausdinamas Lietuvos zmonjį 
pinigais bei jų darbu. /

RAČIŪNO II SIMFONIJA.

Kompozitorius A. Račiūnas? karo metu gyvas islikųs Lietuvoje? 
pereitų metų jjabaigoje sukure antrųjų savo simfonijų. Jojo panaudojami 
lietuvių liaudies muzikos motivai. Apskritai? korap. Račiūnas pasižymi 
savo savotišku? nepaprastu stiliumi.

DAUG TURTO IŠGABENAMA LIETUVOS GELEŽINKELIAIS.

Vilniuje leidžiama “Tiesa“ Nr. 34? skelbia? lead pereitais? 1945? 
metais Lietuvos geležinkeliais pergabenta pusketvirto karto daugiau kro
vinių? negu 1939 metais ir pustrečio karto to? kas pervežta 1940 metais. 
Tas visai suprantama:- Šiandien Lietuva virto iš vakarų Europos tranzi
tiniu grobiamo turto keliu.

V '



LARBIjTIĘKŲ "ROJUS" LIETUVOJE.

Lietuvos Žemes Ūkio darbuotojų profsąjungos komiteto pirmininko 
pavaduotojas N. Titov (ir vėl rusas*) savo atsišaukime? išspausdintame 
Vilniaus komunistu laikraštyje ’’Tiesa" Nr. 42? pažymi? kad Lentvario 
(Traku apskr) masinu ir traktorių stoties darbininkams ir traktoristams 

- siu metu vasario menesio pabaigoje dar_nebuvo išmokėtas pereitų metų 
vasaros uždarbis* Tai tau ir sovietine tvarka* ...

RUSU DIENRAŠTIS ‘ LIETUVOJE . /

Norėdami patenkinti gausiai į Lietuvą privežtus rusus? komunistui 
partija ir komisarų taryba leidžia Vilniuje rusišku.dienraštį "soviet- 
skaja Litva". To dienraščio atsakomuoju redaktoriumi pasiraso A.I. 
Anuskin. Redakcija ir administracija įsikūrusios Gedimino gatvėje Nr. 
7/3 Vilniuje* Redakcijos štabų sudaro: vyr. redaktorius? jo pavaduo
tojas? redakcijos sekretorius ir skyriai:^propogandos? partinis? tarp
tautinis? informacijų? sovietų statybos? žemes ūkio? kultūros ir gyveni
mo? korespondentu ir laiškų. Laįkrastis turi nuosavi^ spaustuvę. 
Panašiai kitiems sovietų laikraščiams ir sis dienraštis? daugiausiai? 
užpildomas Stalino? Molotovo ir kitų Sovietu didikų kalbomisbei ofi-,~ 
eikliais -pranešimais. Kartais pasitaiko raudonarmiečių parasytų-eile- 
naščių (pavyzdžiui Nr.g34-me Įdėta majoro Abramenko rusiskos eiles apie 
”roUinų!:' - tėvynę). IŠ dedam.;, fotografijų?„matyti? kad į Lietųvų atva- 

: ryt a-1 nemaža i jaunų rusų. Pav.k aiiksciau minėtume numeryje' ^ra įdėti 
"Elektrite" dirbančių atvaizdai: Katoraicik? Smirnov? Tkacenko.

150 K0N0ERTŲ IŠTRĖMIMU.

Lietuvoj operos soliste Juze Ąugaityte? mini_savo 150-ų vieŠų 
pasirodymų trėmime. Ji įnese daug sviesiu.spindulėliu į. niūria s trem
tinių dienas? dainuodama stovyklų koncertuose ir giedodama pamaldose. 

ISVIETINTIEJI KOKYSIS PRAKTIŠKŲJŲ MOKSLU. 
-» .■■■ L.  —     —. ■»»....■■■, ■ —■■ ■ .......... .

UNRRA’os rūpesčiu Buxtehudeje (anglų zonoje) pabaltieciams tremti
niams steigimama amatų mokykla. Mokykloje bus šie skyriai: elektrotech
nikos? automechanikų?"stalių? siuvimo? virimo? fotografijos ir radijo. 
X mokyklų bus priimta apie 250 tremtinių.

Pi-GERBE MART. JANKAUS ATMINTį.

Eileje lietuvių tremtinių stovyklų buvo^suruošti minėjimai neseniai 
mirusio aušrininko Mart. Jankaus. Vietomis išleisti jo darbus ir asmenį 
nušvieciantiej i specialūs leidiniai.

NAUJI TEOLOGAI GAVO ŠVENTIMUS VOKIETIJOJE.
w.—w rw«. ■■ ■ Bilui ■ .

Eichstato mieste?' kur yra įkurta lie tuvių ^seminarija? liepos 21 d. 
vyskupas M. Račkį suteikė kunigystes Šventimus šiems lietuviams - Juozui 
Budzcikai? Antanui^Bukauskui? Viktorui Kalekui? Jonui Klimui?^Stasiui 
Lisauskui? Vladui Salavięjui? Vaclovui Šarkai ir Justinui Vaišvilai.
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IŠVYKO BAPTIST7 DELEGACIJA.

Ilgametis Baltijos-Amerikos Draugijos narys ir Baltijos Evangeliku 
Misijos direktorius latvių kilmes ’baptistų dvasininkas Oswald BlumiĮs? 
kurtu su kitais misijos, nariais? rugpucio 14 d. išvyko i Eųropų lankyti 
įsvietintujų baltiečių stovyklas ir tirti galimybes Baltieciams įkurdyti 
šiame kontinente.

Spaudai suteiktame interview 0. A. Blumit? tarp kitko? pa,stebe’jo? 
kad nugalėti vokiečiai bei japnai kur kas geriau jaučiasi nei isvietin- 
tieji lietuviai? latviai ir estai.

Vargingoj^bakūžeje dūzgia ratalis?
Verpia močiute? prie josios vaikelis* 
Ir baimes pilna ir troškimų didžių? 
Ji verpia ir moko vaikelį raidžių*

Toks mielas ir savas lietuviškas rastas* 
Jo trokšta^ kaip oro? paniekintas kraštas* 
Nebaido^močiutes trėmimas klaikus - 
Lietuviško rašto ji moko vaikus*

Vargingo jvbakuzej ratelis jnenkutis _ 
Pries milžinų stojus-laimėti ar zutil 
šventoriuj dalina žandaras visiem
Maldaknyges spaustas rusų raidom.

Bet jokia galia mums tada nę,įgrųse 
Priimti tuos nuodus lietuviškai dvasiai. 
Nuėjo tos knygos slaptingais keliais? 
Liepsnoju po puodais karstais pagaliais.

7 vargo mokyklųvratolio šoselyį 
Sudužo mus priešo troškimai įselų*** 
Dažnai i akademijų kilniųjų metu 
Į praeitu garsių aš žvilgsnį metu.
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Per iškilmių, pompoj kalbu iDakilimę, 
Girdžiu stebuklingo ratelio duzgimę, 
Močiute,^šnibždėdama, taria raides •. 
Ir seka žandaro grasiosios arties*

Vq1 musęvdangus pragiedrulio nemato,
Vq1 priešas mus nuodyt klastingai suskato, 
Vėl skiepija sielai^chimorę ligas, 
Vėl siūlo mums atnešto stabo knygas*

Pažįstam tave, negudrus apgavike, 
Kirilicų šposai vol liks nepavykę- 
Sugriuvo carail Ir ateis vėl diena, 
Kai tarsim - kentėti mums jau ganai

Šiandien, kiekvieno gero lietuvio minty, šis„klausymas giliai įaugus. 
Vienur įis tyliai - savy apsvarstomas, kitur grupelėmis susirinku diskusuo- 
ja žmones, svarsto, o dar kiturdiplomatišku budu, šiam klausymui iš pa
saulines opinijos neleidžiama išnykt.

% Ramui miegu miega ir saldžius sapnus sapnuoja, tik tautos pardave- 
liai komunistai. Su tauta, įio pardavė savo sąžinę, savygarb^ ir protę. 
Taip^nusiginklavę, jie neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik pasilikti sta
lininko teroro vergais ir protaiti tik tiek, kiek staliniskas patvarkymas 
leidžia• ■■

Komunistine sistema, tai yra baisus hipnozas, ta mes galime matyti, 
padarę paprasciausį palyginimu. Pavizdin paimsim dviejų salię. darbininkus, 
n^s Juk komunistine sistema, tai darbininku ’’išganymas” j^- "gerbūvis1’! 
(žinoma, tik komunistiniai protaujančiu darbininkę.)
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Kanadoje gyvenantis lietuvis darbininkas* naudojasi ta .pačia. demokratine liasve<j tomis pačiomis privilegijomis* kokiomis naudojasi visi 
čia gimė piliečiai. Jis pasiieško darbo kur jam patinka* jis naudoja savo 
.alga kaip jam patinka^ Jeigu jis taupus buvo* tai per kelis ar kelioliktu 
metu* jis įsigijo gražius namus, galine t kelinį; frioderniską automobilį* o vėliau jis nutarė pirkti hotelį* už kelis dešimtis', tūkstancią.. •

Rusijoje gyvenantis darbininkas* dirba ir dirba. Jis dirba dirbtu
vėje* sofchoze ar kolchoze ar kanalus kur nors•kasdamas. Vakare jis nu
eina išklausyti Stalino nauju įsakymu ar pagyrimu uz stachanoviską darbą 
ir taip pasistiprinęs jif? ghlvoja apie rytojaus darbą* nes ką kitą jis 
turėtu galvot? _Uz Jį viską atgaivoje komi'sarfcį, jis taip daug dirba* kad 
net s£reikuot nėra laiko. •• Ką as sakau?.. Strci.kuot• •« tegul tik Rusi
jos darbininkas pamėgintu galvot apie streiką!.. Ir štai* po viso to dar
bymečio* ar kas nors ’ girde jo-kad Rusijoje darbininkai turi nuos avus gra
žius namus* atitomobilius, ar riet lietelius? Ne! Jie nieko savo no turį* 
jie net nciiavalgo žmonišką! neigi apsirengia; nes kaip žmogus gali žmo
niškai pavalgyti* jeigu uz menesine algą* jis vos gali svarą sviesto nusi
pirkti* ar porą batą?

Dabar* turint- šiuos du palyginimus* ar galima dar abejoti* kad 
Kanadoje gyvenantis lietuviškas komunistas* sveiku protu neprotauja? 
Sveika protaudamas ir naudodamasis ekonomine* materjalo ir sąžines lais
ve - ar jis kovotu už tai kad prarasti viską ir pasilikti baisaus teroro 
vergu? Ne* ši dalis Lietuvos išeivijos kūno* yra apnykta įkyrios ligos; - 
protinio -hipnoze. . i

Su ta liga* itin yra sunku kovoti dabartiniu momentu* nes ji palie
tusi ne tik musu tauta - ji įsiskverbusi į kiekvienos tautos kūną ir vei
kia taip sistamatiskai ir apsukriai* kad rauta po tautos pasilieka jos 
Nevaliomis aukomis.

Jau daugiau kaip dvi .savaites prabėgo nuo laiko* kai didžiumos 
■- ■■ pasauliė tautu'atstovai susirinko Paryžiun* Pasaulinę Taiką nustatyti* o 
"■ iki šiol* nieko daugiau nepadaryta* tik stengtasi gintis nuo rugisku ats

tovu nepagrystu užsipuldinėjimą* reikalavimu ir įvairią beprotišką insi
nuacijų. Tą tautu konferenciją galima vaizduotisJcaip didelį medį* apie 
kūgio liemenį apsigukugi nuodinga komunizmo gyvate ir„kiekvienos sakos 

‘"r sušlamėjimui - ji šnypščia, piktai grąsindama savo įgėlimu. 1 ■ . ■
Taigi* Šiandien klausiant - Kokia Musą Tautos Ateitis -reikia 

kartu klausti. Kokia Viso Pasaulio ateitis? Nes nuo viso pasaulio atei
ties* priklausys ir musą tautos ateitis; vienok* ne be didelią* pačią 
lie tyvią pastangą.

■Musą tauta* yra viena iŠ kelią* kurioms si žūtbūtine kova uz gyvy- 
‘ be* bus sunkiause. Nes kitos tautos* kad ir buvo karo nuskraustos* josv 
visgi pasiliko vietoje savo žemoje ir jos tvirčiau gali atsispirti prieš 
bile priešą* ar tai būtą išlaukinis* ar viduinis. Lietuvią tauta, praeju- 

' šio karo laikotarpiu* buvo žiauriai^isdraskyta ir dar tebedraskomą. Lie
tuvos kūnas* taip negailestingai sužalotas* kankinamas jau per sesis me
tus. Jo žaizdoms ne tik neleidžiama užgyti^- bet -vis dar naujps atvėrė
juos. Tikrieji Lietuvos sūnai* priversti miškuose partizanais^slapstytis 
ir matyti, kaip tėvynės išgamos su žiauriais okupantais* jos žaizdomis 
klampoja...
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Bet? kova gema is skausmu ir laimėjimas atsiekiamas per kovą. 
Pažvelkime į Lietuvos sūnūs ir dukras iŠtrėmime9 kur jie Bent kiek gali 
veikti - kaip jie veiklus! _Tai kas kad jie benamiai ir apiplyšę?_bet 
ją dvasia galinga! Jie pamėgino gyventi nepriklausomi - kiti gimė ir 
užaugo nepriklausomais ir jie vergauti tironui nesutiks*

Maža lietuvią tauta? bet ji sugeba atsispindėti dideliais kultūri
niais darbais. Pabėgėlio ar tremtinio gyvenimu gyvendami lietuviai? s te L 
gia įvairias mokyklas? nuo pradinią iki^universitetą. Jie stato net tea
trus ir juokas ima kaip pagalvoji? kad čia Amerikoje? skundžiamas,! del 
stokos popioro ar statybai medžiagos. Lietuvoje išauklėtasvir išmokslin
tas lietuvis? karo išteriotoje Vokietijoje ar kitoj kurioj saly? visko

Jis įsteigia mokyklą palapinėje; jai^nera vadovėlio - is atmin
ties, pats savajį sukuria; jis leidžiu laikrascius ir popieros randa, 
kartais ir ne visai prastos; jis leidžia knygas ir kaip linotipo nėra, 
tai jis mimeografu atlieka taip gražiu darbą? kad sunku ir tikėti kad tai 
ne spaustuvėje spausdinta.

Toks desperatiškas mėginimas atsispirti prieš tautos išnaikinimu? 
tai savo rusies? laisvas tarptautinis konkursas; kuomet tauta permaza.ir 
persilpna atsilaikyti fiziniai - tai ji mėgina demonstruoti savo dvasinį 
ir kulturinį pajėgumą.

Šia vasara? besilankydama'J.^Valstijose? turėjau progos susitikti 
su naujai^atvykusiais tremtiniais is Vokietijos? Francuzijos ir kitur. 
Kalbėdama su jais^ tikrai jutau? kaip labai jie Lietuvos ilgisi ir kaip 
stiprus ju pasiryžimas? prie pirmos progos? kaip tik okupantas apleis 
tėvynę - grįžti jon ir paaukoti visas savo jogas? jos atstatymui? jos 
žaizdą sugydymui.

Lietuva? turėdama tokią gabiu? rižtingą ir patrijotiiįgą vaiką? 
turi didelią šansu atgint stipri. Nors, tūkstančiai jos gerują suną? bus 
kritę nuo jungo istremime? kiti vietoje kovodami su_vienu ir kitu okupan
tu? treti paliegusiomis sveikatomis? del įvairią trūkumą karo'metu ir 
dabar; bet jeigu pasauliui.pasiseks sutriuškinti nuodingos komunizmo gy
vates galvą - tai viso pasaulio ir kartu lietuvią tautos t£Ūkui^ai ir 
nuoskaudos *netruktą isilygint ir lietuvią.tautos ateitis butą sviesi. 
To bent? kiekvienas geras lietuvis? nežiūrint kur jis bebūtu? iŠ visos 
savo širdies trokšta ir tam dirba, f

- Maria F, Yokubyniene -

Stockholme leidžiamas The Baltic Review No. 4-*5 jau 
yra gautas New Yorke. Įsigyti galima LAIC (233 Broadway? 

•»
Room 3012? New York 7? N.Y.). . Atskiro numerio kaina $1.00. 

Metine prenumerata - $4.00.
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"AUSROS ” CHORO VEIKLA. ‘

Kaip jau pereitame ’"N.L.” numeryje minėjau jog "Ausros” choras 
yra užkviestas įdainuoti koletu dainą į rekordus^ dabar galiu tiems . 
patiems skaitytojams pranešti jog choras įdainavo į rekordas tris dainas 
bujent: 1) Sudiev Lietuva. 2} Pasisėjau žalią rūtą. 3) pis mergyte kaip 
rožyte. Kas blogiausiai kad šie rekordai nebus pardavinėjami bet bus 
rodomi įvairiu tautu choru paveikslai filmuose ir ten bus girdėt tos dai
nos dainuojant.v Filmds^bus spalvuotos ir žada.'but gatavos spalio pabai
goj arba lapkričio pradžioje. 7 . .

Visuomenines veiklos šio tarpu is Toronto nieko ypatingo pranešti 
neturiuj vis daugiausiai pobūviai asmeninio pobūdžio.

: Jonui ir Verutei Samuleviciams Toronto.lietuviai buvo„surengia
9 metu vedybinio gyvenimo ’’surprise party” į .kurią atsilankc^daug zmonią9 
jubilijantai gavo.graziu dovaną. Kodėl .devynią.metą o ne dešimts neklaus
kit manąs nes aš nežinau?...

IR.VĖL JUBYLĖJUS.

„Žmonos yra_pratą yrio visokią pramogu? todėl ir šio atveju vienas 
sumanė kitas parėmė ir štai turime "Jubileją” net 20 metąl

Dalykas labai paprastas. Jonui Stankui^ Ignotui Bieliauskui^ Vikto
rui Mikšui ir Jonui Yokubynui 14 d. rugpiucio sulaiko lygiui 20 metą kaip 
jie atsistojo ant Kanados "tvirtos” žemes. Reiškia 20 metu kaip jie„gyve
na Kanadoje. Is tu 4 žmonią jau šiandien priskaitoma net 14. Rugpiucio 
17 d. Jono ^tankaus namuose susirinkome visi 14•asmeną_i£.praleidome nepa
prastai gražiai vakarą. Buvo prisiminta pirmiejie įspūdžiai tik į Kanadą 
atvykus ir bendra gyvenimo eiga. Dabar, visi gyveha pusėtinai sveiki ir 
Kanada patenkinti.
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FRENZELIU DUKTĖ APSIVEDĖ.

"T • . - • 1 - - ------------'1 ■

Gerai žinomu visuomenes veikėju lietuviu, tarpe E. ir_A. Frenzoliy 
duktė Galina apsivedė su Italy kilmes vaikinu kurio pavarde £ra Mr. J. * 
Barbara. Frenzeliai išleisdami savo vienturtę dukrelę suruose iskįlmin- 
gasvir dideles vestuves, kuriuose dalyvavo apie 150 ar daugiau svečiu. 
Svečiai buvo vaišinami Lietuvių parapijos svetainėje. Linkim jaunai 
poroliai laimingo gyvenimo. .

•> Baigiantis vasaros sezoniu ruošiasi rudens darbams. S.L.A. 236 
Kuopa rengiasi savo 12 mėty parengimui.

“Aušros” choras praktikuojasi išvykimui į Detroitą, o kitos-drau-
* ' . s

gijos taippat rengiasi saviems darbams.
, •• - J. Yokubynas -

. . . ■ ' 1 , ‘ • 
.. • • . 1 ‘ ' ■ ’ .» - • • \

' ••••’■ r

BENDROJO AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDO BIULETENIS.

IŠ LIETUVIŲ TREMTINIŲ GYVENIMO ŠVEICARIJOJE 

Šveicarai įsteigia amatų kursus

Šveicarijos vyriausybe ,ir emigrantu globos įstaigos Šveicarijoje 
jau seniai numato, vkad tūkstančiai tremtiniu, patekusiu į jy kraštų, il
gainiui turės išvažiuoti kitur ieškoti sau duonos kųsnio ir darbo. Todėl 
jau nuo 1941-42 mgty Šveicarų įstaigos pradėjo ruošti amatų kursus tremti
niams. Iki šiol-Šveicarijoje veikia šie kursai tremtiniams: 1) Statybos 
braižytojams; 2)Eįektroinstiliatorįams; 3) Fotografams; 4) Metalo ap
dirbėjams; 5) Audėjams; 6) Socialus globos vadovams; 7) Pedagogams; _ 
8) Radijo technikams; 9) Siuvėjams; 10) Batsiuviams; 11) Plauky kirpė
jams (vyrams); 12) Plauku Šukuotojoms (moterims);— 13) Keramikos darbi
ninkams; 14) Medicinos laborantėms; 15) Kūdikių slaugintojoms; 16)
Staliams; 17) Daržininkams; 18) Autoaptarnautojams; 19) Namu rųosos
(moterims); 20) Garo prosavimo; ^21) Lopymo ir audymo; 22) Siuvęjy - 
(mo-tery ir vyry). Kuršy laikas užtrunka nuo 2 iki_8 savaičių, o po to 
praktikos darbas, kuris, pagal pasirinktų amatų, buna ilgesnis (3 iki 5 
men.). '
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' Amatu, kursus lanko Vyrai ir moterys? inteligentai ir ‘berasčiai? 
profesionalai ir darbininkai. Baigę kursus ir praktikų? daugelis kursan
tu? jįjį tarpe ir. lietuvių? ‘gauna darbus prie Šveicarijos pramones ir pri
vatinėse mažose įmonėse? kiti praktikuojasi ir išsamiau gilinasi savo pa
sirinktam amate ir ruošiasi tai dienai? kai kur nors pastoviai gales ap
sigyventi •

Yvordo-no lietuvių židinys -

Viena , iš pavyzdingiausių ir goriu asiūklietuviy bendruomenių paropo
jo yra vadinamas Lietuvių Židinys Yvordone Šveicarijoje. Ten anksčiau 
buvo 148 lietuviai? bet paskutiniu laiku liko apie 70. Lietuviai šiame 
kurorte susitelkę viename viešbutyje? prie kurio yra parkas?^sodae ir 
ir didelis daržas? is kurio tremtiniai gauna sau šviežių daržovių ir 
•kitokio maisto. .....

Prie šio židinio yra įsteigti daržininkystes kursai? kuriems vado
vauja vienas agronomas ir vienas prityręs asmuo. Daržininkystes kursus 
lanko visi lietuviai - inteligentai ir kiti. Dienos metu darže atlieka 
praktikos darbui? o kitu laiku mokosi daržininkystes teorijos. Šiuos v 
kursus jau baigė visi židinyje gyvenę lietuviai? o pernai lietuvių daržus 
laimėjo pirmų premijų.

Ne vienas lietuvis Šveicarijoje neseki rankų sudėjęs? be t vienaip 
ar kitaip išnaudoja laikų savo ir visuomenes gėrovei. Vieni diroai. -uu 
mokosi? treti praktikuojasi ir ruošiasi įvairiems darbams? kad nebūtų 
yisuomeni našta. Šveicarijos visuomene ir valdžia? matydama? tokias, 
žmonių pastangas?-kuo gali jiems pagelbsti drųsiau ir didesniu savimi 
pasitikėjimu žiūrėti į ateitį.

Lie tuviai moksle iviai Šveicarijoje

Šveicarijojevyra nemažai studijuojančios jaunuomenes? kurie vien 
tik BALF pinigais šelpiami. Šis jaunimas lanko universitetus? akademijas 
politechnikumą? gimnazijas? institutus? medicinos kursus. Visiems tokion 
duodamos stipendijos? apranga? apmokama uz gydymų. Nors sulygęs studijuc 
ti labai geros? bet .reikia daug dirbti? nes daug reikalaujama? reikia su 
kalba sunkumus nugalėti. Turimomis žiniomis? lietuviai gerai dirba? 
Šveicarijos mokyklose apie juos gerai atsiliepiama.

BALF pirmininkas^kun. Dr. J.B. Končius į. tremtinių reikala is lanky
damas Šveicarijos valdžios įstaigas ir pabėgėlių globos organus? visur 
rado didelį palankumų lietuviams.

• .* •. » •i

PADĖKA IR SVEIKINTAS. AMERIKOS LIETUVIAMS.
•

Pries kurį laikų^Amerikon atvykęs iš Vokietijos lietuvis tremtinis 
M. Mikuckis BALF’ui rašo: ’’išvažiuojant man įs-Vokieti jos į Ame rikę? 
Vokietijoje dabar gyvenantieji tremtiniu i-pabėgėliai lietuviai įpareigoje 
manę? kęd atvykęs į Amerikų parduočiau Jums? mieli Amerilos lietuviai? ji 
nuosirdzius pasveikinimus ir nuoširdžiausių padėkų uz suaukotus rubus? 
maistų ir kitus reikalingus daiktus? kuriuos jie gauna per BALF organi
zacijų” .
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J’Sunku Jums įsivaizduoti? koks didelis džiaugsmas buvo,^kada gavome 
drabuziy^ir kity. daikty? kurie buvo suaukoti niusy giminiu pažįstamą ir 
visai nežinomu bet jautriu širdį turinčiu Amerikos lietuviu”.

’’Tai buvo tikrai džiaugsmo diena ir didele parama lietuviams pabe— Q ell cim s •

’’Nepamirškite ir toliaus pabe’geliy reikalu visokiais būdais juos 
remdami”•

’’Atvykęs čia jauciuosiu laimingas? daug kas man nauja ir nematyta”.

”Šįa proga reiškiu padėką BALE Štabo nariams? kurie supažindino 
mane su čia gyvenančiais lietuviais? palengvino orientuotis saviskiy 
tarpe ir praleido ne vieny laisvu valandėlę lietuvišku svetingumu”.

’’VISAI NETURĖJAU IŠEIGINIŲ DRABUŽIŲ”

iš Glanerbrugo? Olandijos? kitag lietumis tremtinis dėkoja yz nu
siusta jam drabužiu siuntinį. ^Jis rašo: _”Jusy siuntinį su drabužiai^ 
gavau liepoj 12 d. tvarkoje. Širdingai dekoru? nes visai neturėjau išei
giniu drabužiu? čionai gyvenant? naujy drabuziy įsigyti jokiu budu nega
lima tiktai užsidirbti pragyvenimui”.

"Drabužiai labai geri? kelnes ir švarkas iįinka? baltikiai ir bate
liai irgi labai geri? tik paltas truputį per mažas-. Dabar šilta? tai jo 
kol kas ir nereikia. Toliau žiūrėsiu? gal kaip nors įsitaisysiu”.

’’Mieli broliai lietuviai? širdingai dėkoju už JŪsy prisiysty dovanu 
gal gyvendamas kada nors atsilyginsiu. Kada gyvenau Lietuvoje? turėjau 
drabyziy ir visko? bet visky reikėjo palikti. Tūkstančiai bego? begau 
ir as ...”

"PASKENDO BALF’O DOVANOTAM APSIAUSTE” •

Vienas karo audros nublokštas iš Lietuvos į Olandiją lie tuvis?^nese
niai gavys BALF’o nusiusta drabužiy siuntinėlį? savo dckingumy išreiškia 
šitokiu būdu: "Siuntinys su apranga pasiekė mane liepos 28 d. Jame ra—, 
dau švarka^ kelnes? batukus? na? ir milžinišky apsiausty. Kadangi esu 
nedideliu žmogelis? tad turiu pasakyti? jog "paskendau”. Bet su siuvėjo 
pagalba šiandien jau padoriau apsirėdžiau”.

"Ta proga aš Širdingai^dėkoju visiems lietuviams Amerikoje? ko s„tik 
prisidėjo prie išvietintyjy šelpimo? ir tiems? kurie susirūpino isblasKy- 
tais Olandijoje lietuviais tremtiniais”.

V. Apanavičius? Rochester? N.Y^? Šiomis dienomis gavo laiŠka iŠ 
Vokietijos.Vienas studentas jam rašo: "Giliai sujaudinti ir labai 
nudžiugę rašome Tamstai sį laiska? kuriam adresy radome Jusy aukoto palto 
kįseniuje. Šis paltas kaip tik teko mano mamytei? kuri Jums nuoširdžiai 
uz siy brangiy dovany dėkoja”.
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■ Kanados ; Lie tuvį į. Centro Taryba gavo atsakymus del 
: ' pasiustos rezolucijos 21 d. liepos •' ■ i

’ ° A- D 1 A N ’ : DEL E G AT I 0 N

COPY •
Le Crillon Hotel? Pariš.

• j • Augus t 1? 1946. ' ’
•‘•i’ . • : • ' . • ■ : '

Dear Sir: ’ ’.
• y ’ * y

I am directed by the Prime Minister to 
acknowledge the eopy of the Resolutions adopted by the 
Montreal Branch of* the Lithuanian League of Canada on July 
26th and to assure you that he will give serious considera- 

' tion to the recommendations made in this Resolution.

-/ 'YO-urs sincerely?

Secretary General of the Delegation

■ ' • ■ •.»•» : • . ...»

'' ■ ■' • ’ . UNITED STATES SENATE ■ .

Comm.ittee on Foreign Relations

CO P Y- ..
Dear Sir:

. This will acknowledge your communication which 
has been noted with .interest. -I appreciate your, writing me 

-a-:; and shall give attention to your views and expressions.

With best wishes? .1 am

Sincerely? ...
• ■ • > "

United States Senator? Texas.
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K. L. C. TARYBA PASIUNTĖ 8 "CABLEGRAMMUS" SEKANTIEMS:

1) Hon. President -of Peace Conference
2) Hon. Herbert Evatt Prime Minister 

of Australia
3) Hon. MacKenzie King, Prime Minister 

of the Dominion of Canada
4) Mr. Attlee Prime Minister of 

Great Britain
5) The Honourable Harry Truman
6) Mr. Bevin, Foreign Secretary of 

Great Britain
7) Honorable Secretary of Peace
8) Mr. James F. Byrnes, Secretary 

of State

Dear Sir:

’•We emphatically protest against the designation 

of Povilas Rotemskis, V. Valeskalns and Hans Kruss listed 

among members of the Soviet Union delegation as foreign minis

ters of Lithuania, Latvia and Estonia respectively, because 

they have no right to represent the peoples of the three Baltic 

States in any capacity whatsoever. We urge the delegation of 

Canada to reaffirm the stand of the Government on the issue by 

officially stating that Lithuania, Latvia and Estonia are still 

in law independent states whose sovereign rights and self-govern

ment should be restored under the Atlantic Charter".

President: Antanas Navickas

Secretary: L. Gudas
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MALONUS SVEČIAI.

Rugsėjo menesi atvyko iš Franci jos Tėvas Jezavitas Kulbis ir 
dabar kuriam ..laikui apsistojo Montreale® Jam teko pergyventi labai 
sunkiu ir baisiu valandų kaipo tremtiniu#

Duok Dieve9 kad ateiti daugiau tokiu vargu nedatirtu, bet 
pasekmingai ir laimingai darbuotųsi tarp savo tautiečiu.

Taipgi lankėsi iŠ Greene Maine sesutes ’’Nekalto Prasidėjimo”c 

Sesuo motina Augusta ir sesuo Motina Apollinara. Kartu su joms 

vięsejosi p-le M. Jpnulaityte.

Šiomis dienomis atvyko iš Vokietijos į Kanadą panele mokytoja 
Ale^Karvelytej kuri mano apsigyventi Montreąle. Ji atvažiavo kartu 
su Šveicarijos konsulu., kuriam ji dėkinga uz suteiktą jai pagalbą ke
lionėje.

Panele Ale atrodo gabi? energinga lietuvaites advokato S. Kar
velio duktė. iš Lietuvos pasitruke 1944 m. artinantis frontui.

v Issikalbe juss panele papasakojo daug baisenybių pa rgyventy 
laike šio karo., kurias sunku įsivaizduoti.

Nuo saves linkiu p., Aliutei daug laimes naujai pradedant 
gyventi šiame laisvame krašte.
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BIMBO S PILIKALBO S PI S S Š S.

Per pora menesiu komunistai Montrealo lietuviams būbni j o __apie 
savo rengiama masinį-mitingą, kuris turėjo įvykti 24 dieną rugpiūcio 
men. Tame mitinge turėjo dalyvauti komunistą patriarchas Bimba ir 
pasakyti savo įspūdžius, įgytus Lietuvoje, prisikolektuoti vėžio ligai 
gydyti pinigą, bet išėjo kitaip. -

^Montreal© policija gerai žino komunistą^melagingus ir apgau
lingus žygius, ..ir tam žmogeliui pastojo kelią išvaikydama tą ..jomarka 
laiku ir tuo apsaugodama daugybe lengvamedgią nuo išnaudojimo. Vadi
nasi, iŠ to didelio_užsimojimo išėjo pissss. 0 dabar komunistai išsi
žiojo visa gerkle rėkti ir biauroti Kanados valdžią, apšaukdami ją 
reakcine ir panašiai. Sako: ’’Matai, kokia demokratija, kaip tik teisy
bes Žodį nori pasakyti, tai su policija vaiko.”

Vyručiai, jeigu Kanados valdžia butą reakcine, kaip ju§, ją 
vadinate, tai jūsų ta __gazietele Toronte^ per kurią jus tą valdžią dau
giausia biaurojate, butą seniai suspirgėjusi. Kas atsitiktą jusą ”de
mokratine je ” Rusijoje, jei kas viešai pakritikuotą jos valdžią? As^. 
manau, jums aiškinti nereikia. Kanados valdžia nebijo tiesos, nes čia 
žodžio ir spaudos laisve. Tik Kanados valdžia atsistoja skersai kelio 
tokiems Šmugeliams., kurie apgaulingai vilioja is zrnonią pinigus. Kas. 
link gelbejimo Lietuvos, as manau, kad Kanados ir S»_V. lietuviškoji vi
suomene rūpinasi daugiau, negu Lietuvos išgamos. Jusą sukis gelbėti. 
Lietuvą yra apgaulingas; ._jus gerai žinote, kad, dabar Lietuvai nieko 
negalima padėti; jūs padėjote Rusijai, ku£i išplėšė brangiausią Lietu
vai turtą, nepriklausomybe, sunaikino jos ūkį ir atėmė paprasčiausias 
piliečio teises. Taip gali elgtis tik biauriausi Lietuvos priešai, 
išgamos, o ne jos vaikai.

MINĖJO 10 METU JUBILEJU.

Jonui ir Magdalenai Andriuloniams (Vilemiutei.) _sp.ruoštą 
"Surprise Party” 7 d. rugsėjo, minejimiu 10 metu vedybų sukakties.

Tas paruošimas įvyko p. J.P. Juškeviciu namuose. Jubilian- 
tams buvo įteiktos brangios dovanos. Jiems trūko žodžiu kuomet tą 
viską pamate, nes jie nei sapnuot nesapnavo apie tai.

Svečiai linksmai laiką praleidę skirstėsi namo.

•Linkime J. M. Andriuloniams sulaukti ne tik cidabriniu, auk
siniu bet ir deimantiniu jubileju.
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- Pociejo Juozo? Smilgiy Im.? Sintauty valso.? Šakiy apskr.
- Šuto Jono? Papiliu, valso.? Cinzu apskr.? Latvygalio kaimo.
- Žilinskaitės Juganos? Papiliu valso.? Biržų apskr. Latvygalio

• < kaimo.
- Merkevičiaus Adolfo? Žvikeliy km.? Seiriju valso.? Alytaus apsk.
- Šlakaioio Simo? Tauragės-valso. ? Gurkliy-Trakininky km.? gyvenęs

CJaufer Clipp.
- Sheris Sofijos (Pliuškyte)
- Kovoliunaičiu Bronislovos ir Janinos.

. - Kovoli.uno Povilo. . • ■'
- Bartninkų Liudo ir Stasės?- Seinų apskr.?' Lazdijy valso. ?Ne-ravy• • - ■ • • kaimo.
- Gavrilchik Alexandro ir jo motinos. • • . . ...
- Kli-mavicio Petro? Troškuny miesto? Panevėžio apskr.
- Vernerio Augusto .tlbe’rto.
- Pivoriunu Jurgio ir Viktoro iŠ‘Port Colborne OntV-,
- Šarkausko Leono? (Čarkowski)
- Matulionio Vlado? Panevėžio apskr.? Raguvos, valso.?Uzunevėžio kn
- Stanionio Kazio? Ukmergės apskr.? Taujony valso.? Varleny kaimo
- Micko Peliamono ir Mickytęs Juzės? Raseiniy aps^r.? Simkaiciy

*valso.? Antanąvos km
- Tenikat Petro ir Jurgio.
- Svotoju Juozo ir Antano? Žaliosios km.? Liubavo valso.?Marijam-

pcles apskr.?
- Snipaicio Antano? Sagotosios km.?Piloiškiu valso.?Vilkaviškio

* apskr•
- Valaičio Vinco? Šakiy apskr.?Bubleliy valse.? Raugaly kaimo.
- Radžiūno Vinco? Naujieny km.?Gudeliy valse.? Marijampolės apskr
- Gumbaragio? Ukmergės apskr.?Žemaitkiemio valse.?Liduoky Filijos
- Galinaicio Adolfo? Pilviškio valso.? Vilkaviškio apskr.
- Malinausko Antano (Tony Maliy) Šilu km.?Viešintu valso.?Paneveš

‘ ‘ apskr.
- Abako Izidoriaus? Girlaukiu km.?Kuršeny valso. ?Šiaulių. apskr.
- Končienės (Oksaites) Aneles? Panevėžio apskr. ir val9p.9Paringii

vienlc
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- Tarasėvicid-Antano, Naujieny km.,Gudeliy valse# ^Marijampolės apskr.
- Šimėno Juozo? Panevėžio apskr., Lubačiy valse.?Papiliy kaimo.

- LaŠinsko P., Panevėžio apskr., Viešintu valse.? Skudy kaimo.

- KeveŽo Juozo, Vilkaviškio apskr. ir valse.? Alksneny kaimo.

- Kuliesio, Jeznos valse.? Kukiškiy Kaimo.

- Žmejausko, Stakliškiy valse.?
- Glambiu Antano ir Vlado? Uzbaliy km.? Marijampolės aps&r.?

* Veiveriy valse.?

- Glambio Vinco.
- Juožbalio Jurgio, Juozbalienes (Glambait.es) Marijonoš■■ ...-i

- Šliužo Zigmo, Dainiy kaimo, Trakiy. . " •’ k .-w.
- Šležu Stepono ir Adomo? Šiaulių miesto. i
- Alakno Prano, Sabaliskiy kaimo? Buksto valse. •

- Gasiuno Bamualdo? Rokiškiy valse.? Staciy Kaimo. ■ ;

- Banaičio Simano?■ Dagiliy kaimo? Kidulių valse.? Šakiy apskr.
I 

-.Paragio Mečio iš Utenos.

- Mitalo Jono. A.7.:•
. ■ •

-■ Galinaicio Alberto. ■’ 7 į
- Sutienes Petrutes (Povilauskaites) -is Birzy apskr. .
- Dobrovalskio Vincento iŠ Proeuniy kaimo, Truskavos'’parapijos

Panevėžio Apskr.? •
■■ 'y ' * ' J

s
- - • ■■ ... ' ■<.:/ 1

■■■' i' • , A •:> a ‘ \ V .. 's .?•1 V '’ f •
i O ... '

Glambait.es


Mes valome ir dažome įvairius3 kaip vyriškus9 taip 
moteriškus grabužius. Taip pat išvalome^nuo lietaus apsiaustus^ 
del^kuriiį uždedame ”Drex"j kas ne perleidžia vandens ir dudūa 
gražesnę išvaizda.

Taipgi valome visokiausios rusies karpetas ir 
fo-telius (Chesterfields) •

• ■

'Kiekviena. orderį pajdmame is namę. ir pristatome į namus*

Uz musu atlikta darb^ garantuojame*

Su J.n£orma-c.i^omis^ prašome kreiptis :

J. Kriaucelinnas• "
A. Majauskas
Matulaitis•
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