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Saulėlydis čia pat kalniu viršūnes laižo, 
Šiljono Pilį dengia burlaivis šmaikštus, . 
Krutinu sielvartas, likimo kirčiai raižo 
Ir mintys krypsta tčh^ 'Itir Nemunas sraunus.

Juk šiuo.metu muši} saly rugiai_jau plaukia, 
Deja, juos kirsti ruošias žmones svetimi.
Gal seses, broliai Sibiro įoliuos galo laukia, 
0 Lietuvai šėtoniški ir sunkus pančiai kalami.

Lietuvis, gynęs Vakarus nuo Azijos Atilų, 
Dabar kraujuos' paplūdęs, tų Vakarų apleistas,^ „ 
Karštoj maldoj temeldzia-Viešpatį, . raminto jų širdžių. 
Pasauliui proto, sau norėdamas tik laisves.

Sunkiuos apmęstymuos paskendus Vilniaus katedra 
Ir Gedimino kalno trispalve nęplcvesuoja, 
Bet amžinas lietuvis tiki didžius atlaidus 
Ir girdi .... Dievo namuos vargonai groja.

• - * »
Jau paskutiniai saules^spinduliai Lemano veidų glosto. 
Atogrąžų gėlynai glaudžias, nakčiai- rengdamies?
Mintis toli Sesupcs paupių lazdynuos braido ... 
Sunki, nežmoniška dalia, suspausta nevilties.

- Andrius Vilkaviškiejtis
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tTaip nūn mes visi esame visiškai prispirti reikalo milžiniškam uz- 
ffiav.iniuį. - is naujo atstatyti musų vargingų, sutriuškintų Europa; mes visi, 
vyras uz vyro, nulenkę galvų ir veiklia runka esame giliai įsiknįsę į už
davinius,'kuriems įsakmiai yra nustatyti dideles įmones; vienas turi reika
lu su anglimi, kitas su^kviečiais, šitas negalvoja nieko kita kaip apie 
žibalu anas tik apie įšalusias sąskaitas; bet jei magiškas mokytojas 
staiga stuktelėtų į istorijos lenrų ir paklaustų: ”Kų gi įūs iš tikrųjų 
turite' pries akis?” -ar mes žinotume atsakymų? Ar mes aiškiai įsivaizduo
jame, ko ieškome?

_ . Milijonams nelaimingų europiečių, kuriems karas buvo kūnine ir dva
sino kančia, niekas negali laikyti ,už pikta, kad jie koncentruo jasi perdėm 
į tiesioginius dienos rūpesčius ir pavojus* Jei kas badauja, nori valdyti. 
Jei kas yra kentės bada, nori nuo jo apgisaugoti. Jei kas pergyveno, kaip 
jo kraštas buvo nuniokotas, sutryptas užkariautojo batais, - tai galvoja 
■tik apie savo kraštų ir nedaug tesirūpina pasauliu anapus savo ribų. '■ Ū 
Visai tai yra tik suprantamas dalykas. .. ■ _•

Bet tiems, kurie paąįgailejo audra, kurie ant savo pečiui nesą nacio
nalines- ar internacionalines^atsakomybes svorį kuriuos likimas padare tam 
tikros rūšies' patarėjais viešajai nuomonei savame krašte arba net dauge
lyje kraštu, - tiems negalima apsiriboti artimiausiais dalykais laiko ar 
vietos atžvilgiu. Jiems yra nuolatinis įpareigojimas: be paliovos, klaus
ti, kur mes einame, ir kasdien nuo kelio kuriuo jie_zengia priekin, veizė
ti aukštyn, į vadovaujančias žvaigždes, moralinius dosnius.

Europų ir tai 
kia milžiniškų

Ko mes siekiame? iš pirmo žvilgsnio klausimas atrodo paprastas: 
vol pastatyti Europa. Sutinkame. Prieš dvįdešimtperkeris metus'vargu 
blogiau bdtu atsakę mokiniai. Jie padare pažangos - po pakankamu'baudimų 
Reikėjo dvieju, pilietinių karų - 1914,- 1918 metu ir tik ka pasibaigusiojo 
- kad.sukurtų'europiškajų sųmonų. Nedarykime jiems tai priekaištu. Ang
lai, pagalvokite apie Rozes kara; britai, apie, anglų-škotų kara; prancūzui 
apie Armagnacs ir Bouruignons;_ispanęi, atsįminkite tai, kas del pilieti
nio karo iki šiandien dedasi mūsų pačių krašte? Taigi, jei dabar europie
čiai, pirma kartų istorijoje išvydo būtinybę, kad reikia is naujo sukurti, 

* yra, įsakmiai imant, apskritai pirmukart sukurti, tai reis- 
žingsnį į priekį, vienybes akivaizdoje.

Bet kaip visuomet atsitinka, kada esama teisingame kelyje, - pažanga 
nešasi daugelį problemų. Sutikta; mes turime atstatyti Europa. Bet kas 
yra Europa? Čia mums ūkio geografas ir statistikas Įrodinės kad Europa^' 
yra ekonomine visuma; _palyginimo cifromis jie mums parodys, kad europiš- 
koji vienybe yra esmine, jėgų mūsų mažus^kontinentas neturi būti;sumaItas 
tarp dviejų galingų amerikiečių ir rusų ūkio žandikaulių, Nenuleiskime 
to negirdomis, nes skaičiai niekad neprivalo niekinti - nei ūkio geogra
fijos, nei kiti; mums jie pravers, kada tik ateis laikas praktinei veiklai.



Bet norime atkreipti tu techniku domesį,jog Vokietija, pav. sudarė geo, 
finą ūkio visuma, kuri dar viena-rreiksmiškesne buvo negu Europa; ovsia: 
dien guli ji griuvėsiuose, kadangi ji buvo pakankamai silpna .-pati issĮdi 
ti apsėdimui, kai tuo tarpu britą empire, kurios uk’ič geografine yienyb 
gangreit lygi nuliui, yra įstabiai įsisąmoninus savo solidarumą. JTuo bi 
prieiname prie pirmojo fak'toį Jei mes trokštame tą mūsą. Europą išvesti 
tvarką, tai darykime visa - žinoma, neapleisdami materialinią dalyką - 
kad pasiektume dvasines vienybes.

Europiškoji dvasia turi du pagrindinius istorinius šaltinius: 
. S.bkratag ir Kristus yra simboliai. Pagal savo esmę Europa yra sokratisk 
ir krikščioniška. Sokratas atstovauja ^abejojimui, tyrinėjimo ir analize 
objektyvumo dvasiai; intelektualiniam skeptiškumui.ir nusižeminimui prie 
gamta; intelekto laisvei - iš faktą, žiedą, ištraukti žinojimo modą.; pūga 
bai prieš įstatymus. Kristus atstovauja tikėjimui, meiles ir vienybes\ 
dvasiai, subjektyvumui; paskiros sielos pastovumui ir pagarbai dargi 
prieš žemiausią mirtingąjį; elementarinei zmonią gimines vienybei, jos 
kilmes, esmes ir likimo broliškumui.

Sokratiškoji ir krikščioniškoji dvasia iš dalies papildo vieną kit 
o iš dalies jos^stovi^prieŠ viena kitą kaip priešai. Sokratiskasisabe
jojimas ir krikščioniškasisįtikėjimas yra dvi dvasios lytys, su kuriomis 

■europietis yra gerai susipazinąs, kuriuose jis amzią amžius gyveno, paen 
liui irnet vienu laiku; ir tam susikryžiavimui yra dėkinga Europa uz sa 
lobį.ir savo dailenybes. Tame sokratiskame-krikscioniskame pasaulyje tu 
gyventi Europa. Jei to ji atsisakys, ji nebebus Europa.

'S

Tuo budu europiskasiSįPrisikolimas - turį įvykti dvieju., aiškiu princ 
pu šviesoje: pagarba žmogiškąją! asmenybei del jos pačios ir minties, 
laisves. Pirmasis" kyla iŠ: krikscioniskosios, antrasis.is sokratiskosios 
dvasios. Neber reikalo tvirtinti, kad abudu — ne tik individo, bet ir 
žmogiškosios visuomenespožiūriu - yra nenuįygstarnai esminiai. Jie vien 
■kita pergauna tikrovėje. Vienas pavyzdys is dabartinią įvykią. Pries 
keletą menesiu gen. Franco vyriausybe paleido keistą dokumentą 'tarp eg- 
ziliniu ispanu užsieniu sostinėse, jie' buvo kviečiama grįžti. į Ispamjąj 
ir. būtent - laiduojant, jog jie neturi nieko bijoti, kadangi teismo pose 
dziai busią vykdomi pagal nustatytą tvarką. Ko, atrodo, gen. Franco vy
riausybe nebus supratusi, buvo tai, kad viena esminiu pagal nustatytą 
tvarką vykdomųjų teismo posėdžiu sąlyga yra spaudos laisve; .nos^jeigu 
spauda ne laisva, - tai vyriausybe kiekvienu metu- galį legaliai nužudyti-.- 
pilietį, ir niekas nieko ne nenujaus apie tai. Is čia eina europiskosic 
politikos' principas:' be laisvos spaudos- nėra jokios teisenos.

Savaime suprantama, spauda -gali būti nelaisva krašte, kuris telei
džia tik vieną politinę partiją. Begalinis partiją, .skaičius,- žinoma gal 
virsti politine liga: Ispanija respublikos valdžioje turėjo daugiau kai 
trisdešimt partijų. Bet jai klojosi žymiai geriau, negu kad butu tureju 
tik vienui vieną partiją kaip dabar. Vienos partijos sistema yra liga,. 
iŠ kurios niekad neatsigaus jokia demokratija. Taišreiškia dogmą,_o tai 
yra: susiaurintas intelektualinis matomumas, tyrinėjimo ir analizes dva 

. sios galas, sokratiškosios dvasios„paneigimas. Be to, vienybes partija, 
reiškia: minties ir spaudos laisves galą, teisingos teises .galą.
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Todėl mes, tuo tarpu kai ant savo popierįu tupime ir dirbame prie 

savo statistiką.? kad vėl atstatytumo Europos kūną, - turime saugoti, kad 
nemirtą.^ Jos dvasia. Sukurkime Burop^? kuri butą ne _ t ik sokratiška? bet 
ir krikščioniška? vienu metu pilna abejojimo ir tikėjimo? pilna laisves 
ir tvarkos? pilna 'dąugiariopumo ir vienybes? - Europą, kurioje' valstybe 
ypač nuolatiniu_viesosįos nuomones budrumu yra^verciama gerbti individu. 
Imkimės pasitikėjimo iš gausios laisvu europiečiu šeimos: Leonardo da 
Vinci? Erazmo, Cervantes? Bacon’o Valxaire’. Ir pasirinkime sau motto 
Europai gražiąsias Lomartineo eiles £ ”As esu bendrapilietis kiekvieno? 
kuris mąsto. Mano tėvynė yra laisve.”

B 0 R N H 0 L M 0 P A SLAPTI S.

Prancūzu savaitraštis ”La Tribune des Nations” ruso:
4 * ■ ' v

Šio karo metu maža danu salele Bornholmęs tapo labai reiksihingą, 
vieta tolimesnei karo eigai. Toj salelėj vokiečiu, mokslininkai įsikūrę, 
su eile turtingu ir sudėtingu laboratoriją atominei energijai tirti. .Si 
salele buvo visiškai izoliuota nuo pasaulio ir budriai dieną ir_naktį 
saugojamą kariuomeneę. 1945 m.^pradžioj visai vokiečiams netikėtai tą 
salelę uzatakavo bolševiką parašiutininkai ir tą pačia naktį užėmė jos 
pietą-rytą dalį* gintis buvo neįmanoma? nes vokiečiai bęvo -užklupti 
netikėtai? ten bolševikams pakliuvo visi dokumentai? liečia tą? naująjį 
ginklą tad po trumpo pasipriešinimo pasidavė. Visos laboratorijos išliko 
sveikos ir nepaliestos. Jos pakliuvo_bolsevikams į rankas. Po kelią 
dienu atvyko bolševiku mokslininku, būrys, patikrino laboratorijos įren
gimus ir visą? kas joję buvo? kartu su visais dokumentais sekvestravo. 
Laivais ir lėktuvais išgabeno į Rusiją nestik laboratorija su ją visu 
rastu turiniu^ bet ir 'dirbusius ton vokiečiu mokslininkus? kaip karo be
laisvius. Spėjama? kad atominę bomba. Tyrinėjimai taip toli buvo pastū
mėti? kad nedaug laiko tetrūko ligi tos baisios bombos galutino sudarymo. 
Bornholmo vokiečiu mokslininkai yra gyvi? gyvena kažkur Rusijos gilumoje 
ir tęsia savo atomines bombos tarimus? tik ne Hitlerio? bet Stalino naudai. 
Gali tam tikrais preparatais išsaukti dirbtiniu budu žiemos letargą? pav. 
įšvirkštus blužnies (kasos) ekstrakto. Manoma, kad hormonu, ir ’’migdomąją” 
preparatu gamyba reguliuoja ultravioletiniai spinduliai, kuriuose su kitos 
rūšies spinduliais išspindi saule. Žiemos metu tą ultrafioletinią spindu
liu veikimas yra silpniausias.

Kuo gi tie žiemos miegaliai maitinasi ir palaiko gyvybę letargo 
metu? Susirinktais vasaros metu maisto ištekliais. Tie gi ištekliai yra 
ne kas kita? kaip ju kūne susikrovę taukai._ Lietuviai ir si faktą žinojo 
nuo seną senovės, die net to maitinimosi^budą yra ’’nustatę”? būtent: 
čiulpiant savo^leteną. ’’Čiulpia^ kaip meška savo letena žiemos metu”? dar 
ne visur pamirštas lietuvią__priezodis . Pabaigoj savo žiemos miegą žinduo
liai savo kritusia temperatūrą pakelia ligi normalios palyginamai^greitu 
laiku. Čia jiems padeda toji pat gamta. Juos pagauna stiprus mėšlungis. 
Tos ’’gimnastikos” dėka jie įeina į normalią temperatūrą.

“ G.T.-
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Nepykit skaityto jai? bet^ketinu^būti ilgas. Pirmą kartą 
dalinuosi su Jumis įspūdžiais is Italijos? tad skaitykit 
su kantrybe._____________

Nežinome? kas mes padaliau esame ir kaip turime vadintis. Alenta 
oficialiai ir trumpai sako? kad tai D.P. Gi sias raides^skaito pagal 
nuotaika ’’displaced” arba^”displeased” persons. Lietuviški laikraščiai 
Amerikbj ir Vokietijoj rašo? kad tai "isvietinti asmenys”. Panašiai^ 
kaip sakytume’ ir apie kitus^asmenis• Jeigu teismas prasiskolinusio ūki
ninko turtą parduoda is varžytynių ir jis priverstas išsikraustyti is 
namu? tai jis "isnamintas”. Jeigu girtą is bažnyčios išstumia? tai jis 
"isbažnycintas”.- Italijoj? Pizos mieste? kartą si pavasarį dingo d auk 
kelnių ir švarku is amerikonu karišku sandelią. Šie rubai nuėjo juodoje 
rinkon. Po kiek laiko ’’Military Police”^vieną rytą^padaro medžioklę ir 
neteisėtai įgytus rūbus pradeda rinkti is butą ir is gatvėje sutiktu pra 
eiviu? kurie buvo jais.-apsirengę. Tą rytą Pįzos mieste buy o matoma . daug 
"iskelnintą" vyru... Todėl geriau ne pravardžiuoti musę. ” is vie.t Intais _ 
.o sakyti jau tiesiog ”isvetyti”. Nes kaip gaspadorius savo^klojime grū
dus veto? taip mus ’’tėvas? mokytojas ir draugas” Stalinag isvete -po vis^ 
Europa? o kitus "nuvete" net uz Uralo? ar į Altajaus kraštus^ Tai buvo 
pavetvmas? is kurio galima juoktis tik pro asaras-. Vienas is senesnes 
kartos ir sako? kad mes esame tik ’’Dievo Paukšteliai”? kurie nei sėja? 
nei Plauna? nei i kluonus krauna?, tik visados palesę? o dažnai net ir 
atsigėrę.... itališko vyno (15 litru vyno = 1 kg. sviesto? pagal kainą; 
Prie to mes ir sus to j ome . ^Gan teisingas vertimas tu dvieją raidžią 
(gana įkyrejuslę.) ir krikscioniskas? pagal Evangeliją*

Tuos paukštelius kas nori ir baugina? gąsdina Jeigu kurią dieną 
• mažai teužlesę jie sučiulba puse snapo? tai sako: "uždarysim Jumis ą 
narveli ir grąžinsim į rojų is kurio pabėgote”. 0 tai labai ramina? nes 
kiekvienas žino? kad tame rojuje netik lesti tokiems neduosL bet nuraus 
visas-plunksnas, uždarys snapą ir $akąbins_ant ankstos kartės? kad ten 
esantiems paukščiams primintą, kad neciulbek? kol tau vadus Stalinas 
ženklo neduos”.

Uzlesti gauname tris kartus į dieną. Bet tiek kad nebūtą perdau 
kad labai neapsunkintu virškinamojo aparato ir kad nepakenktą linijoms. 
Tada alentai; ir kai^kurie italai (bei itales) kurįe^priklauso prie sam
domo personalo? - didŽiuojasij "Žiūrėkit? kokie grakštus? gracingi musu 
globojami D.Pi” Kad ją pačiu globėją linijos eina vis apvalgu? tai tas
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nieko ypatingo. Jie tuo nesusirūpina. Be to, visvlengvejantis tu paukš
telių svoris yra patogus..tuo, kad kilnojant juos is vienos stovyklos ,1 
kita, daugiau štuku galima sukrauti į vienų sunkvežimį. Taigi, naudinga 
ir estetiška. Taip pat siauros dvi aukstes lovos lengviau talpina ir 
kelia lengvesnius ir siauresnius kūnus. Pasekmes irgi pradeda reikštis. 
Žmogaus dvasia, vis labiau atsiskiria nuo kūno ir bet. kokios realybes ir 
vis labiau ’’idealeja”. Taip vienas pradėjo skelbtis karaliumi savo pa
liktos tėvynės ir skirstyti minįsteriais ir generolais savo draugus, 
kitas pradėjo kiekvieno klausinėti: ’’Kaip tau atrodo, juk dar nemirsiu 
šiandien?” Juos abu išveža į įigoninų, kur gydomas protas. Buvo ne 
lietuviai. Mes dar laikomės arčiau realybes.

Tiek iš linksmosios puses. Kitąkart^ parašysiu apiew”6 kiaules, 
kurios maitinosi mūsų stovykloje ir net neatsisveikinusios išvyko dienos 
metu ir visiems matant”.

$ >3 # s> M •

Lietuvių Italijoj tur būt nebus pilno tūkstančio, skaitant pabėgė
lius, belaisvių stovyklose esančius ir nuolatinius gyventojus. Gyvenimas 
pagal įvairias stovyklas truputį įvairuoja, bet ponas visur tas pats - 
bendras gyvenimas^po^keleta seimų vienam kambary, ar po keliolika, kar
tais iki kelių dešimčių ar net iki šimto, nevedusių. Gyvenimas įgrisus 
visiems. Žmogus sėdi neį paleistas, ne pakartas, tik^truputį priristas 
- negalima iš stovyklos išvykti daugiau 12 vai. Jei išvyksi, nesugrįzki. 
0 nežinia ta taip niūri. Kurie skaito itališkus laikrascius, tuos kiti 
klausinėja: ”Ka rašo apie konferencijų, ar jau susitarė, gal neprašytie
ji svečiai kraustosi iš Lietuvos? ” ir t.t... v0 tos konferencijos tai 
Paryžiuje, tai Londone, Maskvoje, tai vėl Paryžiuje niekados nesibaigia. 
Taip ir šie klausimai liekų be atsakymo.

Mūsų stovykloje dauguma studentų (is ISO gyventojųv- apie šimtas 
studentų). Todėl aplinkuma kultūringesne, patalpa gana svari, tik 
aukštoka - vyrai^studentai miega vienam dideliam kambary, mergaites ki
tame. Gyvename šiaip taip. Tiek dar patenkinti, kad galime lankyti 
Universitetą^ bent sunkiomis sąlygomis veltui neleisti laiko. Bet pra
dėjus konkrečiai ir realiai kalbėti, nieko linksmesnio nebus, todėl 
dar labiau nuobodu būtų ir baigiu.

- J. Mikas -

Italija / Bologna. 
1946 m.

i
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Tykiai tykiai
LTemunėlis teka,
O^čįar tykiau^ 

, Mus seseles šneka.

Seniai girdžiu,
K^ močiute kalba, 
Seniai girdžiu, 
Kę senoji kalba.

Mane žada 
Uz seno nuduoti,

•: . Žada mane
' Uz seno nuduoti.

. O as seno, __
. . Seno nemylėsiu, . <

Per tris dienas *•
Durnuose laikysiu. ••

Per tris dienas
Durnuose laikysiu, t
Się ketvirta 
Šarmu pagirdysiu i'' '

O aš jam užduosiu
Sunkėji darbelį:
Pamest akmenėlį 
Per jūres mareles. . .

Tykiai tykiai
.Nemunėlis teka, 
O_dar tykiau^ 
Mus seseles šneka.

r

Seniai girdžiu,
Ka močiute &alba, 
Seniai girdžiu, 
Ka senoji kalba.

Mane žada 
Uz jauno nuduoti, 
Žada mane
Uz jauno nuduoti.
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0 as jauna,
Tai jauną mylėsiu. 
Per tris dienas 
Žodelį kalbesiu.

Per tris dienas
Žodelį kalbesiu 
Šią, ketvirtą , 
Vynu pagirdysiu.,

0 as jam užduosiu 
Lengvaj į darbelį: 
Parisi akmenėlį 
Nuo aukšto kalnelio.

- Liaudies Daina -

SEIMĄ BE T £ V Y N E S

Turėti jauku šeimos židinį yrą visą musy noras, troškimas ir būti
nybe. IŠvietintoms šeimoms - pabėgėliams, tai yra malonus.-praeities prs 
"siminimas. ir saldi ateities svajone. ' .

Gyvenant lageriuose kelioms šeimoms viename kambaryje j, valgant iš 
bendro katilo ir nerimstant del netikro rytojaus, mieloje. Tėvynėje palik
tas ramus šeimos židinysyra kas tai švento - nepaprasto. Žmones gyve
nantieji pastony ramy gyvenimą to visai negali suprast ir įvertinti.

Ypatingai ta yra sunku pergyventi motinoms, toms nuolatinėms namy 
židinio ugdytojoms. ■

Tyras vaiku juokas, gaidimiai^ir išdykavimai daug mums teikia malo
numo, bet ne viena karta ašarėlė išbyra ger. motinos skruostą, pagalvojus 
.apie mažąją ateitį. Štai trumpas pavizdelis. . .............. "r

i . išsivežiau iŠ Lietuvos 8 mėty sūnelį. Jis.' lanke jau trecią pradzio 
mokyklos skyrių. Laimei, su savim spėjau pasiimti dar keletą reikalingą 
knygelią.. Vokieti jo je^. nors ir nuolatinį bombą pavoją kenčiant, _a t lie ka
rnomis nuo darbo Valandęlemis^mokau_vaikutį. Jog nesustabdomai bėgą lai
kas. Tikiu gal pavasarį grįšime Tėvynėn nesusitrugdys mokslo metai. 
Bet likimas nubloškė kitur. Nebepakeldami naciu persekiojimą pasitrau
kiame Šveicarijon. Baigiasi karas, &et namo gryzti negalime. Vaikas 
•pradeda lankyti pradžios mokyklą, aišku del kalbos nemokėjimo tnuva tik 
į pirmąjį skyrią. Po metą musą lagerį perkelia į kitą dalį kur kalbame
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francūzą kalbą. Vaikas eina į francuziskajnokyklą, bet vėl į pirmą skys 
rią, nes prie ^didesniu vaiku netinka. „Ir štai berniukas jau 12 metu ir 
nieko dar neišmoko. fr čia gyvenimas netikras, nežinia kaip ilgai roję 
vietoje gyvensi, kuria kalbą vaiką mokyti? Kokia jo ateitis? Nenustok 
ma vilties gristi į savo Tėvynę vaiką vis mokau lietuviu, kalbos, bet 
žiauri gyvenimo tikrove dainai, aptemdo vilti.

Štai kodėl daugumas šeimą prašo giminiu gyvenančiu, laisvame Ame ri
ko s_ir Kanados žemyne atsiimtu juos. Ne delto_kad bijotume darbo, ar 
norėtume būti giminėms našta, ne^ Ilgesys turėti savo kampą, darbą, 
ateiti ir savistovą_gyvenimą, dažnai priverčia mus rasoti jums. Jus 
duosni ranka_sušelpe mus darbužiais, ’ maistu ir lietuvišką spaudą, uz tą 
esame jums dėkingi, bet kolektyvus gyvenimas lageryje dažnai griaunavmu 
Šeimas, vaikai neturi mokymo ir todėl akis su ilgesiu ir viltimis dažna: 
mes kreipiame į Jus.

Agr. Fil. K.

PAVERGTOJ TĖVYNĖJ.
/ - - - - ■

(LAIC. ŽINIŲ SANTRAUKA)

VIS RUSAI9 0 KUR LIETUVIAI?

E_1 to s Prane š ima s (LAIC ) - Šiais metais įvykusiame komunistu partijos suv 
ziavime pranešimus dare toki ’’’Lietuviai" pareigūnai: komisaru tarybos 
pirmininko pavaduotojas^Sokolov, komunistu partijos ciko sekretorius 
Isačenko, kitas to pat Ciko sekretoriumi patvirtintas OŽarsky.. Kauno 
kelią viršininku yra Simonov, partinio komiteto sekretoriumi - Vasiljev 
Darbo ’’našumą” taip^pat kelia draugai is rytu. Štai Vilniaus kailią 
fabriko ’’Vėbras” pažangioji: Marševski^ Galenkovic, Jazevskaja, Sipko, 
partines organizacijos sekretorius - Šiskov. ’’Ūdros” kailiu fabriko 
komiteto^pirmininku yra Astafijeva, avikailiu skyriaus vedėjas Čiulkin. 
Ir taip šimtais ir tūkstančiais mirga rusiškos pavardes Lietuvos komuni 
tineje spaudoje. Prie kiekvienos pavardes yra to asmens užimamoji viet 
Visos svarbiosios administracijos vietos yra rusu rankose.

LIETUVIAI NAIKINAMI. Gegužes 1 d. proga buvo^suimta per 3,000 žmonią - 
daugiausia studentą: mokytoji} moksieivią. Is Lietuvos atbėgusi žyde 
pasakoja, kad vežimas į Rusija yra nuolatinis. Lietuviai inteligentai 
prie atsakingesnio darbo valstybėje neprileidžiami, vadinami buožėmis, 
nacionalistais. ’’Tiega” ragina^partines organizacijas naikinti tuos 
nacionalistus, juos išrauti su šaknimis. Kitojo^vel vietoje ’’Tiesa” 
ragina ’’negailestingai salinti iŠ įstaigą politiškai abejingus.”
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^ŽEĮtS S REFORMA MB PO PUL IAR I. Pirmų kartų Lietuvą okupavę rusai tuojau 
įgriebęs i Žemę dalinti. Dalino? žinoma? bolševikiškai - be matininkų?. be 
įlanų? be jokios tvarkos. Dalis žmonių tada sklypų„paėmę? didesne dalis? 
cpamaciusi^ kad visas darbas dirbamas nerimtai? neeme. Ir antrų karta 
Lietuvos žemę mindžiodami rusai įvykdo;” žemes reforma. Kad tas darbas 
jiems neina sklandžiai? matytį iš "Tiesos" kuri rašo: ^’’Partines organi- 

.zacijos turi stiprinti kova uz visiškų^ir galutinį žemes reformos įstaty
mų vykdymą. Eileje apskričių, dar vis^emč' neisskirstytdar vi§„yra 
neišskirstyta gyvulių? trobesių?' padargų. Dar yra vietų? kur buožes . 
valdo daugi auv žeme s? negu įstatymu numatyta?įiems paliekama nuomos prie
danga jų anksčiau turėtoji žeme; kartais buožėms paliekama geriausioji 
ž’ern^? o naujakuriams tenka prastesne.1' Turimomis žiniomis niekas tos 
žemes Lietuvoje nenori? nes? nesant galimybių jų tinkamai apdirbti?^nega
lima ištesėti atiduoti uždėtų pyliavų? o antra? visi žino? kad tas žemes 
sklypas tik laikinai yra duotas - neilgai trukus viskas bus sujungta į 
viena bendra kolchozinį ūkį ir visi pasidarys jo darbininkai* Is darbo 
vaisių didžiausia jų ir geriausiųj \'dalį "tvirtomis kainomis" paims vals
tybe? '©„nuotrupas padalins to ūkio daroininkams? kuriems tik tiek teteks? 
kad galėtu juodos duonos pluta gyvybę, šiaip taip palaikyti. Juk taip 
yra su Rusijos kolchozninkaiš? apie leurių gyvenimų ir skurdų jau daug 
buvo rašinėta. *

- Justas Paleckis pareiškė lyg pąšitcisindahias: "Partija ir Maskva 
mato? kad dirbame kiek įmanydami."

- Šį pavasarį buvusi smarkiai pagyvėjusi partizanų veikla? tačiau
ir represijos buvusios nepaprastai skaudžios: „1/lar-ijampole.s? Vilkaviškio 
ir Šakių apskrioiuose labiausiai' žmones nukentėję - daug šaudyta? daug 
išvežta į Rusijų. , • • .

- Budinga? kad žydai is Lietuvos vis tebebega į vakarus. Taip pat
Lenkijos ir net Rusijos žydai masiniai traukia į vakarus; daugiausia 
nelegaliai? be jokių leidimu ir vizų. 6 !

■ s:< C $ <s C $
, •, • * *

LIETUVOS IŠLAISVINIMO PROBLEMA..

Lietuviai dalyvavo Amerikos Jung* Vals t ybių^Ne priklausomybe s Kare 
ir to karo obalsiai nuolat atsispindėjo Lietuvos’žmonių 120 metų kovoje 
už nepriklausomos Lietuvos Valstybes atsteigimę.

1918 - 1920 metų ginkluotoji Lietuvos žmonių kova irgi vadovavosi 
žmogaus laisves ir lygybes dėsniais? bei Amerikos^Prezidento Wilsono 
paskelbtąja tautų apsisprendimo teise. Lietuvos žmonių prisiimtoji de
mokratine 1922 mJ Konstitucija tuos dėsnius stengėsi įgyvendinti? ir 
Lietuvos valstybininkai gyvai dalyvavo tarptautinėse pastangose tiems 
dėsniams įgyvendinti plačiame pasaulyje.

Totalitarinių Vokietijos ir Rusijos diktatorių 1939 jn. susitarimų 
pasekmėje? Lietuvos valstybingumas buvo.1940 metais palaužtas ir Lietuvos 
žmones buvo pavergti bei pasmerkti išnaikinimui*
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Betgi laisvę? lygybę i£ zmoniskumę mylinčioji Lietuviu Tauta nesi
liovė kovojusi. Laisves idėja yra nemari ir Liętuvię. Tautos .pasirįzimaE 
laisvo atgauti yra nenumaldomas ir nepalaužiamas. Tę savo pasirįzimę 
Lietuvos žmones irode visa eile sukilimu? nukreiptu prieš svetima jungę 
ir sociajalinę priespaudą - 1794? 1812? 1831? 1863-4? 1905? 1918-1920? 
Į.941 metais. Diplomatine ir ginkluotoji kova.pries priespaudą tebeina 
šiandien ir truks taip ilgai? iki Lietuvos Tautos aspiracijos galutinai 
laimes.

Lietuvos žmonių kova nėra taikos drumstimas. Priešingai: si kov; 
eina uz teisingos ir pastovios Taikos įkūnijimu.

Lietuviu tauta nereikalauja sau jokięi privilegiją: ji reikalauja 
tiktai savo t e is ię. pripažinimo ir Suvienytu Tautę, vardu padarytę. pasi
žada j imę. tęsejimo.

Amerikos įietuviai? kuriu sunūs ir dukterys ginklę. kovojo pasiti
kėdami Atlanto Carterio ir Keturię. Laisvię. įgyvendinimo ©balsiais? ir 
kurie veikliai dalyvavo visose Amerikos Jungtinięi Valstybię. karo pastan
gose? šiandien negali rankę. nuleisti.

Taikos darinera. Taikos negali būti tol? kol karo laimėtojai ne.į 
vyklys savo pasižadėjimu. Taikai pavoję. sudaro buvusiu Vokietijos pusi' 
ninku - Sovietę. Rusijos valdovu - nepasotinami teritoriniai? reparuciję; 
plėšrumo ir prislegimo apetitai. Tie apetitai ligi šiol neleidžia 
Amerikos valstybininkams laimėti taikę. - baigti karos mobilizacijos? 
baimes ir nesaugumo būklę.

Lietuvos žmones nėra vieni šioje nelaimėję. -Šiandien yra pavergt 
arba vergiamos tautos^ apgyvenusios milziniskusžemes plotus tarp Petsam 
ir Trakijos? tarp Elbės ir Kurilę. Salę..

Taigi: Lietuvos išlaisvinimo problema yra ne is jungiama dalis 
tarptautines taikos įgyvendinimo problemos.

Amerikiečiu liętuvię. atstove? Amerikos Liętuvię. Taryba? jau nuo 
1940 metu. - dar prieš Atlanto Čarterio paskelbimę - ėjo savo Amerikos 
Jungtinię. Valstybių vyriausybei talkon. Nesulaukiant tęikos atstęigimo 
Amerikos Lietuviu daryba savo metiniame suvažiavime krašto sostinėje? 
Washington© mieste? nutarė išpiešti ir padauginti savo pastangas? talki
ninkauti vyriausybei jos pastangose teisingai Taikai.įgyvendinti? mora- 

. liniai gelbėti Lietuvos žmonėms tėvynei laisvę? nepriklausomybę ir derno- 
kratybę atsteigti.

Amerikos Lietuviu Taryba kviečia sąmoningus bendrapiliečius ateit 
jai talkon siu tiksliu atsiekti. Išlaisvinimo kovai vesti? Amerikos 
Liętuvię. Taryba skelbia ketvirtdalio milijono dolerię. va3ę. ir ragina 
visus lietuvius aukauti gagai išgalę? kiek jie vertina Lietuvos laisvę? 
savo giminiu. Lietuvoje islaisvinimę.

Negali būti Taikos? kol nebus atsteigta laisva^ demokratine ir 
nepriklausoma Lietuvos valstybe ir visos kitos laisves netekusios vals
tybes.
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA - AUKOS LAIC

Uz Social Service patarnavimus rugsėjo 23 d. įkasuota $5.00 is 
Mrs. M. Bendoraitienes? Bridgeport? Conn.
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VYRIAUSIAS JAV KARIUO^NES VADAS PAS PABALTIEJI US.

Vakari; Vokieti ja (LAIC)- -Vyriausias USA karinių pajėgų Europoje vadas 
generolas McNarney aplanku pabaltiečiy stovyklų Marzfeįde, netoli Niurn
bergo. Nors aukštojo svecio^apsilankymas buvo ir^netiketas, tačiau visi 
ji pasitiko tautiniais drabužiais gražiai pasipuošę. Tai pirmoji trem
tiniu stovykla, kuria gen. McNarney aplenkė Vokietijoje. Svečias aty- 
džiai susipažino su tremtinių gyvenimu ir darbu, su patalpomis, valgiu 
ir tot. išvykdamas pareiškė pasitenkinimų tremtinių organizuotumu ir 
darbais, o taipgi pažadėjo pagerinti stovyklos buklų. Pastebėjo, kad 
stovyklos gyventojai yra darbštus amerikiečiams kariams talkininkai. 
Sis generolo^atsilankymas ne tik paliko malonų įspūdį tremtiniuose,. 
bet buvo gražiai paminėtas tiek amerikiečių karių spaudoje tiek radio.

RAUDONOSIOS ARMIJOS, KARININKAS PRASITARĖ APIE KATINO ŽUDYNES.

Varšuvos slaptasis (pogrindžio) laikraštis ’’Polska” rasos 
”1945 metų rugsėjo ^21 d. vienoje Varšuvos kavineįe girtus raudonarmietis 
kapitonas Dipkov išj52 pėstininkų pulko, besiginčydamas su lenkų kari
ninku, susuko: ”AŠ tokius kaių tu, Šimtais šaudžiau IJatyne”. Kiti 
raudonosios armijos karininkai čia pat Dipkovų paėmė uz parankių ir 
issivede•

Kaip žinoma, Katinų miškas randasi netoli Smolensko.

Ten, 1940 mėty pavasaryje, NKVD, buvo sušaudyta apie puspenkto 
tūkstančio lenkų karininkų-belaisvių (vokiečių propaganda skelbs esu 
ten buvo.sušaudyta apie 11,000).

Buvo tai karininkai paimti į rusu belaisve 1939 m. rudenyje, 
daugumoje kilimu iŠ rytinių Lenkijos sričių.' Jų tarpe nemažai vilnie
čių. Is viso, lenkai pasigenda apie 15,000 karininkų. Kur buvo susau-/ 
dy?i kiti - žinių, tuom tarpu, nėra.,

Katinų miške sušaudytieji priklausė tik vieny belaisvių stovy
klų - Kozielsk.

V A KARAS
B. Brazdžionis*

Ėjau keliu ii’ dainavau kaip žvaigždes 
Tartum geltonos rožes byra, _
Kažin kur suvis paukštelius pabaidė. 
Ir dūzgė bites, tartum aukso lyra.

Rugiu laukai-kvėpė jo šilta duona,
Ir vargo žeme me Įdės: ”Teve musų ...” 
Ir pro' saulėleidi kaip gintaras geltonų 
Į duslų dundesį aukšti klevai įkluso ...

sįt sj<
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IŠ LIETUVIŲ VAIKUČIŲ GYVENIMO EUROPjOjJg

. .-.Antrajam pasauliniui karui pražvangėjus? Europos pelenuose ir iš
taškytuose miestuose ir kaimuose šimtai tūkstančiu gmoniu liko be pasto
ges. ... Kovojancios kariuomenes bangos? siūbuodąmos is vienos krypties į 
kita - pirmyn ir atgal? - kartu, su savim^’slaye .tūkstančius civiliniu, 
gyventoju. Tame baisiame sūkuryje visi žmones nukentejo? bet? tur but? 
daugiausia nukent© j o vaikučiais, su tėvais ir be tėvų.

Dabar iš pačiu vaikučių lūpų tenka išgirsti apie jų pergyvenimus_ii 
vargus. Beveik visi vaikai? nežiūrint ju amžiaus? vos tik pajėgė? turejc 
sunkiai dirbti okupantui. Lietuvoje per keletą kartų jie apkasus? kartu 
su suaugusiais? kasė; Vokietijoje? prievarta buvo pristatyti prie ūki
ninku (baurų)? dirbo nuo. saulėtekio iki tamsumos? ir už tai gaudavo -tik 
išlaikymu ir pastogę.

..Karui pasibaigus daugumos vaikučių dalia pagerėjo:_ vieni.grizo į 
mokyklas-? kiti pateko į prieglaudas? treti surado savo tėvus? nedidelis 
skaičius -našlaičių pateko Amerikę. Bet daugelis lietuvių vaikučių? 
įvairiose Europos valstybėse vis dar vargų vargsta? jie vis dar prašo 
pagalbos' ir paramos. e. : ;.r

Lietuviai vaikučiai po_kelerių metų pirma kartę zmOniskiau aprengti 
Amerikos lietuviu pagalbos dėka. Pavyzdžiui?.. šiomis dienomis gautas pra
nešimas? kad Danijoje? Nymindegab stovykloje?. kur sutelkti visi lietuviai 
liepos 13 d. lankėsi danu katalikę, vyskupas Dr. Suhr. Ta.proga.buvo. 
ruošiamos iškilmes. Pasitaikė? kad kaip tik^tuo metu Danijos lietuvia-i. 
gavo Amerikos lietuviu, siųstų per BALF drabužiu ir kitu, daiktų siuntę? 
kurioje buvo nemažai drabužių vaikučiams. Anot vieno Danijos lietuvio 
ųodzių: ”Dcka geraširdžių^Amerikos lietuvių? kurie atsiuntė rūbų? vaiku
čiai-buvo papuošti, gan gražiai.”. : . ..

Lietuvių vaikučių yra ir Lenkijoje? kurie ten_labai vargsta ir paty. 
s-aų< turi, užsidirbti įuonos kęsnį. Štai viena mazute lietuvaite rašo: _ 
”AŠ Jūsų niekad^nemaciau? bet žinau? kad_esate labai geras. Jus? tur b.ut 
labai mylite mažus vaikus? nes man mamyte sako? kad Jus ir Kalėdų seneliu 
pavirstat. Man teko gaut^drabuželių. Jūs? tur but? žinojot^ kad jie man 
tiks. Sakau daug- kartų aciu. Meldžiausi ant to naujo^rožančiuko ir 
prašiau Dievulio Jums^daug sveikatoj. Dar meldžiuos uz Jūsų mamytę? tew 
lį ir kitus. Mano močiute irgi įprašo Jums pasakyt? kad dabar maldose Jus 
atsimins kartu su savo trimis sūnumis? kurių nesuranda.”

’’Man Lenki joje geriau sekas? negu mamytei. _ _As. jau sęuiai suradau 
sau darbo — ganau pas lenką gyvulius. Mano padejejai.yra.suniukai: 
Molis ir Psota^ o mažas teliukas manęs labai neklauso ir vis pabėga. 
Mano mamyte dažnai jnane aplanko ir nuolat verkia? kad mano kojytes yra 
suskilusios? bet ag būnu linksma? kada mamyte mato? nes įai ir taip daug 
vargo yra? o kai as bunu viena? verkiu ir meldžiuos uz tėvelius ir uz 
kitus lietuvius.

Linkiu Jums daug daug laimes ir dėkoju visų vaikučių vardu uz 
dovanas." ? ' .. _ ,
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Nuteriotuoše Europos kraštuose daug yra .tokiu Nijolię? daug yra ir 

uozuku ir Jonuku? kurie pasislėpę verkia? -kad skauda jiems suskilusios 
J j OS O O e , . ' ’ • ■ ■ r : ■ • ■ ■ . ’fn

■' UŽgydykimc, tu vaikucię žaizdas! >Aukokime per ęALF gėrę maistę ir 
rabuželius. Išsaugokime juos? tuos.nekalčiausius is-visę karo aukę.

DU SIUNTINIAI DANIJOS LIETUVIAMS .

Lietuviu Komitetas Danijoje šiomis dienomis pranešė? kad^šię motę 
pvo menesį pasięsti jiems Amerikos lietuviu suaukoti drabužiai gauti ir 
au išdalinti lietuviams tremtiniams Danijoje. Kadangi pirmasis siunti- 
lys buvo nedidelis? tai ne visiems tremtiniams teko. Aprūpinta apie 400 
įmonių. Pilniau aprūpinti invalidai? vaikučiai ir kurie daugiausia buvo 
pubę reikalingio

Drabužiu išdalinimą prižiurę jo pačiu tremtiniu,išrinkta special© 
komisija iš penkių žmonių. Si komisija drabužius priėmė? juos surušįavo? 
suskaite ir išdalino. Kiekvienas asmuo gavęs drabuzię turėjo pas įrašyti 
ciek ir ko gavo. ....

Liepos 29 d« iš New Yorko isejo_dar vienas drabuzię..ir kitę daįktę 
siuntinys? kuris Danijoje gautas rugsėjo 9 d. šiame siuntinyje buVo l 
10?385 svarai drabužių ir vilnų? l?890 sv. avalynes? zaislę ir kitę daik- 
tę ir 2?234 sv. mokykloms reikmenę ir knygę.: . • ; ' ■ ■ • ' •....

iš šios siuntos bus, aprūpinti lietuviai ne tik stovyklose? bet ir 
gyvenantieji už stovyklos ribę._/£a proga komitetas praneša? kad 10 
naisię (belų) drabuzię. ir dvi dozes avalynes buvo paliktos Kopenhagoje? 
kur bus išdalinti ten'gyvenantiems lietuviams? visa likusi siuntos dalis 
nugabenta i lietuviu stovykla Šiaurės Danijoje ir ten dabar skirstoma ir 
lalinama proporcingai visiems lietuviams.

Per siuntos išdalinimo komitetas praneš? ko dar trūksta Danijos 
Lietuviams. .....

Uz gautus rubus ir visus kitus daiktus lietuviai Danijoje nuošir
džiai dėkoja ir tikisi? kad Amerikos lietuviai ir ateityje ję neužmirš. 
Ypač dėkoja vaikučiai? kuriem labai buvo reikalingi mokykloms reikmenys.

GAUTA IR- ISSIŲSTA RUGSĖJO MENESĮ.
Nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. BALE sandelyje gauta: 2?553 

svarai drabužių ir avalynes; 400 svarę knygę? 40 svarę ivairię maisto 
produktu ir 23'svarai mokykloms reikmenę.

Per ta patį laikotarpį iš sandelio išsiųsta: 57 dezes (7?547 sv. ) 
į Vokietiję'per ŪNRRA; 993 sv. siunta Prancūzijos lietuviams ir Europos 
lietuviams'2?664 sv. avalynes; 14?250 sv. muilo prodųktę;.12?62?.sv.. 
drabužių ir 1?845 svarai maisto produktų,. Dar paguostas vienas tsiunti
nys? drabužię ir kitę daiktu (4?551 sv.)? kuris iseis į Prancuziję spalię 
menesio pradžioje.

O O n 0 o O ' • •
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C.A.R.E. SIUNTINIAI TIK PO $10.00.

Iki Šiol grupes salpos organizacijų įsteigtas kooperatyvas C.A.$ 
i Europę^pristatydavo 50 svarę. koncentruoto maisto produktu siuntinius 
$15.00 uz siuntinį? bet nuo spaliu 1 d. tie siuntiniai bus pristatyti 
skaitant tik po $10.00 uz siuntinį.

iC.A.R.E. siuntiniai yra labai geri?juose maisto vienam žmogui p 
kanka ilgam laikui. Juose yra sviesto? lašiniu? mėsos? riebalu? cukrau 
sūrio? Jcakao, kavos? saldainiu? pieno ir kitę. produktu? net 10 pakeliu 
cigarečių. Siuntinius gulima__sięsti atskiriems asmenims visose zonose 
Vokietijoje? Italijoje? Prancūzijoje? Belgijoje.

Siuntinius galima užsakyti rašant tiesiog G.A.R.E.? 50 Broad St. 
Nev/ York 4? N.Y. Užsakymuose reikia aiškiai nurodyti savo ir to? kam 
siunčiama? adresus.

Štai tik pazvelgk į rudenėlio grazumę?_
Kuomet malonioji gamta pakeičia savo rūbus?
Rodos tai butę? visai kitas pasaulis? o ne .musu
Žeme tikroji kuri taip puošni buvo vasarėlės metu.

Jau gamtos gražulis paredalaš - lapai žalieji 
Pakeitę savo puošniąja spalva į rudę? geltonę? 
Raudona^_Šiaures_vejeiįui užkilus? krenta žemyn?
Ir vargšes gėlėlės miršta lėtai? medžiai nuogi pasilieka.

Visi paukščiai_ciulbunai?^paukštytes grazįaplunksnes?
Nujausdami artėjant žiemužei Šaltai ir beširdžiai?
Susirinkę pulkuosna dūmoja apie Šiltus kraštus? tolimus?
Ir rengias apleisti vasarėlės numylėtas pievas? gyrias ir sodus.

0 zveriai? žvėreliai jau lenda i savo^ailįus urvus? 
Ir prisirengia maisto tenai del žiemužes sąltos? 
Neatsilieka nuo ju ir mus mylimos voveraites?
Jos paskubomis krauna lizdan gyles? riesatus.

Gaivinantieji vandenys upię?^upelię? melyn^akiu ezerę?
Jau nebeputoja bebėgdami neišpasakytu greičiu?
Bet stovi ramiai^ir savo ramiuose paviršiaus veidrodžiuose 
Atspindi mirštancię gamtę ir berybius dangaus skliautus.
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Žmones gi pūslėtomis rankomig ir prakaito veidu 
Valo laukus? aria? renka^darzoves, skina vaisius? 
0 raudonskruosčiai vaikučiai griebiasi knygy? 
Ir skuba mokyklon? išminties sosto įstaigon.

Saulute močiute jau gula aukšti ir kelias vėlai?
Nors šviečia dar skaisčiai? įp.t nebešildo meiliai?
Didžia kova pramato ji su rūsčia? besirdzia žiema?
Kuri lietaus debesiais nuo žemes puikios atskiria j<į*

Ach! Koks yra aki vorcnčįo rudenėlio vaizdas gra.zu^,
Ta stebėtina grožį išreikšt reikia būti artistu? poetu giliu.
Bet kas gi t^ neapsakomu sezono gragum^ surėdė?
0 gi visatos tvėrėjas ir gamtos puošėjas - Dievulis.

Todėl ir gamta visa Jam gieda garsius^himnus padėkos*
Jį šlovina įvairi gyvūnija sips musu žemes puošnios?
Jam dėkingumo melodejas pina žvaigždynai dangaus? . ..
Tat ir nestebetina..• nes Jis yra Karalių. Karalius visatos? gamtos, t..

- Padanges Aras, -

WTO E J
»!« ❖ :!< :.t $ >3

-Reikšmingi balsai iš Rusijos? Jungt. v Vals.tybiy? Prancūzijos? Pietų .Amo; \ 
ko s ? Ispanijos. - Krivickis apie mirstancius milijonus* - Pen* Barmin... 
apie Soviety tiranija* - Kravcenko kalba vardan užčiauptu burniji. -Kodėl 
Koriakov negrįžta į Rusiję*
RAŠO DR. J* PRUNSKIS*

Kai Šio Šimtmečio pradžioje buvo ruošiamasi prie revoliucijos 
Rusijoje? daugelis studentu ir šiaip inteligentu? apsivilkę milinėmis i;, 
nusipaišinę veidus? kad būty^daugiau panašūs į darbininkus? ėjo į ka?”""' 
į fabrikus? skelbdami nauja .sūkį:

- Zemlia i volial
- Žemes ir laisves*
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Ne tik Rusijoje? 'net ir kituose krastuosc^komunizmas plačiai ome 

reklamuotis? kad jis atneš gerove darbo žmogui^ išlaisvinimu prispaustuj? 
ir isnaudojamuju^ir kad per revoliuciją darbo žmones negali nieko nustoti 
nebent savo retežiu. ' .

Sūkiai gana patrauklūs ir daugelis jiems patikėjo. Tačiau ilgai
niui? vadinamoji'? proletariato diktatūra liko diktatūra antjproletariate 
ir Stalinas su savo bolševikiška klika, vise} revoliucinį judėjimą palenkė 
savo, diktatūriniams, bie-kimams? įvesdamas tokį’ terorą ir toklį priespaudą, 
kokios kultįpringasai pasaulis dar nebuvo pažines., Sis faktas atskleidė^ 
tikrąjį bolševizmo Veide} Ir visa eile vadovauja ne ii} asmenį} komunizmo sE}jp 
dy j e jaut ra ūke savo tarnyba raudoniesiems tironams.. Daugumu ji} Stalinas 
suspėjo likviduoti^koncentracijos stovyklose? kalėjimuose? egzekucijose. 
Tačiau visa eile išliko gyvu ir savo energiją dabar skiria demaskuoti 
tikrąjį raudonosios diktatūros veide},.

SSSR slaptosios policijos vadas Europoje.
Vienu is t.okii} pagarsėjusiu buvusiu Stalino patikėtiniu buvo 

V.G. Krivickis. Jau nuo trylikti} savo amžiaus meti}, jisai įsijungė į 
marksistinį sąjūdį. Paaugus? per 14 metu? jisai tarnavo slaptojoj Sovie- 
ti} žvalgyboj? o 1933 metu gegužes menesyje buvo, paskirtas Sovietu. Karo 
Pramones Instituto direktoriumi. Port} meti}, pabuvos tose pareigose jisai 
gavo paskyrimę: Karo Žvalgybos Viršininku Vakari} Europoje. Jau tas pas
kyrimas rodo? kaip, jis buvo arti vadovaujančiu Sovietijos asmenį}? kiek 
daug ji} paslapčių, jisai pažino.

Bet tas ir nulėmė jo tolimesnį likimą: kai Stalinas žiauriai 
pradėjo likviduoti armijos vadovus ir*kitus? kurie pasirodė ėst} skirtingi 
pažiūri}? Krivickis 1937 m. lapkr. menesį nutraukė savo tarnybą Stalinui? 
atvyko į Jungtines Amerikos Valstybes ir čia paskelbė savo■garsi}ja knygt 
”In Stalin’s Secret Service”_(Bla^toje Stalino tarnyboje). Čia jis ats
kleidžia visa Stalino diktatūros žiaurume}:

- X933 mr? kai Rusijos- žmones milijonais mire is bado? as žinojai 
kad tas darėsi del Stalino žiaurios politikos ir kad Stalinas sąmoningai 
neteike. jiems valstybines pagalbos (norėdamas išnaikinti "kulokus”)? - 
rašo jisa-i.

- As tarnavau totalitariniam despotui? kurs nuo Hitlerio skyrėsi 
tik socialistiniais posakiais? - rašo jisai apie Stalinu ir savo tolimesi 
pasiryžimu jis taip apibudina:

’ - AŠ kalbu vardan tu milijonu? kurie pražuvo Stalino priverstino; 
kolektivizaci jo j ir priverstiname bade; vardan tu milijoni}? kurie dar 
tebekencia priverstino darbo ir koncentracijos stovyklose...”

v Krivickis jau mirė? paslaptingose aplinkybėse ir daugelis spėja? 
kad čia kalta Stalino ranka...
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RAUDONOSIOS ARMIJOS GENEROLAS.

Nemažesnes sensacija buvo išstojimas pries Staling, buv. rusę 
generolo Aleksandro Barmin. Jis teturėjo tik keliolikę. .ijiętę, kai prasi
dėjo revoliucija Rusijoje. Stojo savanoriu Raudonoj©n armijon ir'-1920 
metais buvo tiek pasižymėjęs, kad buvo pakeltas į karininkus j -Vėliau,, 
baigės generalinio štabo karinę mokyklę, gavo brigados generolo laipsnį 
ir iškilo į žymius pramonininkus, žurnalistus ir net diplomatus.

Jis buvo Sovietu atstovybėje Atėnuose (Graikijoje), kai Maskvoje, 
prasidėjo-didieji kruvini 1936 ię sekančiu metę valymai. Pažinęs užsienio 
gyvenimą ir kitu kraštu laisves šviesoje dar labiau supratęs Stalino prie o 
paudę, jisai nutrauko savo tarnyba bolševikams ir pradėjo kovę uz tikro
sios demokratijos atsteįgima Rusijoje. Jisai paraše garsįę knyga: 'One 
Who Survived” (Vienas išlikęs gyvas). Apie dabartinę bolševiku, diktatūrą 
jisai taip savo knygoj atsiliepia:

- Sovietu Sąjungą toli nuo to, kad kurtę didžiąja socialistinę 
bendruomenę. Tikrumoje ji yru įsteigusi tokię tironija^ kad ji savo nely
gybėmis, savo žiaurumais, savo paniekinimu žmogaus vertes toli pralenkia 
ir tamsiausius amžius.

.SOVIETŲ -P^RE IG UNO I ŽPaŽINT Į S. •• ;-j;
Visame pasaulyje nemazę sensaciją šukele Viktoras Kravcenko, .ap

leisdamas savo postą Sovietu pasiuntinybeje._ Gyvendamas Rusijoje nuo pat 
ja-unū dienu jisai, kaip revoliucionieriaus sūnūs, įstojo įdeomunisty par
tija.* Baigęs Charkovo Technologijos Institutę ir gavęs inžinieriaus laips- 
nį, jisai buvo vadovaujančiu asmeniu įvairiuose Rusijos fabrikuose ir .net 
buvo'Šio karo metu,paskirtas atsakingu karo pramones direktoriumi Maskvoje. 
Jisai turėjo progos prisižiūrėti SSSR darbininkę .skurdui, jisai turėjo . 
progos pamatyti ankštųjų komunistę partijos pareigūnę prabangę ir patirti 
neišpasakyta priespauda Sovietuose., Tas viskas jam atidarė akis. Dabar 
jis‘tik ieškojo prdgoš patekti į Užsienį, ir kai jisai buvo pasiustas į 
Jungtines Amerikos Valstybes, kaip vienas is narię Jcomisijos priimti kiro 
medžiaga gabenamu į Rusija, jisai 1944 metę balandžio men. galutinai .per
siskyrė su Sovietę įstaigomis ir tikręj.į bolševikų ve.įdę nupiose gavo 
veikale:- ”1 Chose Freedom” (As pasirinkau laisvę). Čia jisai rašo:

- Manojo krašto Žmones yra policines valstybes pančiuose. Jię 
negali pasauliui pranešti apie savo pažiūras, apie savo viltis, apie savo 
kančias. Galėdamas pasauliui atskleisti tikręjį Kremliaus diktatūros .. 
veidą aš jaučiu, kad aš nors kiek padedu perspėdamas pasaulį prieš nusi
vylimą... Savo Šia knyga aŠ skiriu tiems milijonams, kurie mirė kovoje 
prieš Sovietę absoliutizmai tiems-milijonams nekaltęję, kurie skursta 
nesuskaitomuose Kremliaus kalėjimuose ir koncentracijos lageriuose•\ s
BALSAS RAUDONOSIOS ŽVAIGŽDES KAVALIERIAUS.

Tarp rusu, kuriespaveikti baisios Stalino priespaudos, pertrauke 
savo tarnyba bolševikams yra ir raudonosios armijos kapitonas Mykolas Ko
ri ako v. Nuo pirmos karo dienos iki paskutines jisai išbuvo raudonuosiuose 
daliniuose, kovojusiuose prieš nacius. Pirma buvo eiliniu kareiviu šešio
liktoje armijoje, vėliau leitenantę, po to dirbo 35-tos brigados operaciję 
stabe, o paskutiniais dviemis karo metais^buvo 6-tos rusę oro armijos štabe 
Šia ėjo karo korespondento pareigas,_pasįžymėjęs gavo kapitono ranga ir 
buvo apdovanotas Raudonosios Žvaigždes ordenu. Po karo buvo paskirtas į
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Sovietu pasiuntinybę.ParyžiujeK Siu 1946 m. koyo men. 18 d. jisaj staiga 
gavo Įsakymą: susidėti daiktus ir išvažiuoti uz dviejų valandų išeinan
čiu traukiniu į Maskva. Tai "buvo jam galutinas akstinus nutraukti ryziug 
su Stalino diktatūra.* Perdaug giliai jam buvo apkagtusios Rusijos liau
dies kančios. Spaudai jisai davė pareiškimų, pabrėždamas, kad;Rusijos 
žmones griežtai-nusistatę pries bolševizmų. Daugiau jo atskleistų pašiau 
olų skaitysime jo knygoje ’’Kodėl as negrįžtu į Sovietu Rusija .

T R E M T I N I 0_______LAIŠKAS IS A
'■ 1,1 - - - — - -* ? - ‘ ~ —• —-----~ —  .................      «— —w‘~r T* -— -----!_ISniMR——J ■ įur. ‘•<«J ■ irin -mmm•T’“

LIETUVIAI PASAKOJA... -

Netoli Salzburgo yra lietuvių tremtinių stovykla. ^G-reta jos - 
išdidžios nacių laikų kareivines, kurios taip nudažytos-užmaskuotos įr įs 
tolo atrodo, jog jos‘visai subombarduotos, sudegusios ir likę tik griuvė
siai. .Stovykla tos^priedangos nuo lėktuvų neturį, mat čia karo matu vi
sada' gyveno nevoki e Čia i ^darbininkai, kurių gyvybėmis iiaciai x nesirūpino,' 
nors jiems turėjo vergiškai dirbti..Stovykla randasi prie Salzos/.upes, 
tarp aukštų uolynais, sniegais bei žaliuojančiais - įvairiaspalviais me
džiais papuoštų^didžiulių Alpių kalnų. Tai nepaprastų vaizdų ir gamtos 
grožio vięta. 8tą<gyvena apie 300 nelaimingų, savo ateities„nežinančių 
ir pastoges*. turto, artimųjų, bei tėvynės netekusių karo-pabėgėliu, 
kurie pro ašaras to gamtos grožio nemato ir juo nesidžiaugia. Pro kalnų 
viršūnės matyti.Berchtesgadeno kalnynai, kuriuose buvo Hitlerio vasarįne 
rezedencija, kur jis planavo, pasaulines skerdynes, kuriu auka yra ir sios 
stovyklos nelaimingieji tremtiniai lietuviai. Šioj., stovykloj pripuolamai 
sutikau lietuvį, prieš,porų menesių dar tarnavusį raudonojoj armijoj. 
Lietuviui žurnalistui tai buvo retas radinys ir norėjosi šūktelti, lyg 
Kolumbas radęs Amerika: radau, radau .... Su tokiu ’’Dievo Paukšteliu" 
CD.P.w Displaced Person) gauti pasikalbėti lietuviui, tai’lygu Amerikoj 
zurnaįistui.gauti.audiencijų pasikalbėti su Harry S. Truman arbą Romoj su 
Popiežiumi,s mat mūsų tėvynę nūn yra atskirta nuo likus i o ^pasaulio kinų _ 
šienu, kuria gali tik paukšįpliepi perskristi. 0 žinių is tėvynės pabėgė
liai yra taip nepaprastai ištroškę, nęs nori sužinoti’ ka^nors- is gimtojo 
krašto ir patikrinti ar teisingi yra čia ateinu girdai is mus vargo sale
leg, kur liko viskas kasimams taip brangu ir miela ir kas mus kas minutę 
nesą į tų išplėstų mums žemę. . .

Pasisakau pasikalbėjimo, tikslų, savo pavai*dę, is kur esu kilęs ir 
•tuo- tikėjaus įsigyti jo pasitikėjimų ir atvirumų._ Bet vardo, pavardes 
ir gyvenamosios, vietos man visgi nepasakę, paaiškindamas, kad paskelbus 
jo pavardę, "išlaisvintojai" Lietuvoj sušaudytų visa jo giminę ir pastebi 
jog turėjom visi progos juos pažinti.ir tat įsitikinti. Bet is tarmes 
į.p pasikalbėjimo iššifravau, kad tai esama Šiaulių apskrities darbi
ninkė. ' Šiaulietis pasakoja:
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i Lietuvą? tuoj buvo paskelbtu mobi- 

ip ir dauguma kitu lietuviu Komisi- 
partizanu_burius? o as šiaip slaps- 

bet nebaudė? tik pasakė? kad jeigu 
tai man bus viskas dovanota<> Nuve- 
z pulką? kuris buvo sudarytas

‘ > * Kareivines stovėjo

- Draugams antrą kartą atej 
lizacija? kuri paliete ir mane» A 
jon nestojau® Kiti nestojusieji s 
šiauši, Lapkričio menesį.mane pagavo? 
busiū: geras karys ir .daugiau nebėgsiu? 
ze mane "rojaus” gilumon? dar 2C0 km« 
iš’lietuviu karią.? bet visi vadai buvo nelietuviai® Kareivines stovėjo _ 
dideliame miške? taip kad kariai negalėtą susitikti ir bendrauti su žmonė
mis? kad ’’nesubrendusiu naujoku nepasiektu blogos nuotaikos’1. .Apmokymas 
.ėjo nuo ankstaus--ryto iki nakties? taip? kad karys neturėtu laiko politi
kuoti ar apmąstyti savo-būklę. Gaudavo™ i parą 200 gramu duonos • ir tris 
.lėkštos srubos? retkarčiais dar. silkes. yApie riebalus irmnęsą tik pasva
jodavome Penkis menesius pamokė įr ;atveža į Vokietiją. Paklausėm Įeiti- 
naiita? kur mes dabar esame? koks čia pulkas ir adresas, l-eitinantas at
sake? kad,, jis nešinąs?^ bet paklausias vyresnįjį Ąamandiriu ir mums prane
šiąs o 1 Žinoma? to nėsulaukeme?- nes "gyvenamoji vieta buvo ^slepiama? kad 
kariai nežinotu kur esą ir kad negalėtu pabėgti? bet nežiūrint to? daug 
kariu bėgdavo ir dežertimodavo» Nors is pradžią buvom lietuviu pulke? 
bet apmokymas ėjo ne lietuviu kalba, ' Kaip pramokom siek tiek."internacio
nalines” kalbos ir kai iitveze į Vokietiją? mus jau lietuvius isskirs oe į 
”internacionalinius” pulkus?, mat mumis, nepasitikėjo,

Mums davė tabako5 bet ę.egavom popieriaus ir išviso propagandos 
šalyje popieriaus rūkymai'neužtenka, -Ątvąz.iayę i Vokietiją vienoj išvie
tėj kariai aptiko popiergaliu. Juos is- isviecią trauke ir suko ‘bankrut- 
kas'i'n .Kitame . kieme radom visą krūvą paperiu?'kuriu prisikisome pilnas 
kūpr Yne s ? tie s manome? kad daugiau gal nerasime® Kitoj vietoj aptikom 
rūsy bulvių- Tad daba R 'mėtėm is kupr inią ..popierius lauk ir pylėmis bulves, 
Tlgo j vkėiidne j buvom išbadėję? todėl valgėme žalias bulves, JIuo ju sus-tr- 
gomo ir dar labiau nustipome. Lot Vokietijoj.buvo•geriau, Gla jau Rauda
vom įvairios 'mėsos a Visi : kariai trokšdavo išvykt?.. į frontą Vokia o u. jon? 
nes 'granatos rietą i n baisios? kaip oadus, •> .

Uz gerą'pareigu^atlikimą? kaip premiją? .gaudavo™ teisę', irvpoperlams 
du kartu i menesį. parašyti '■saviesiems į namus laiškus, Daugdaiską lietu
viai rasėm? bot na vienas negavom atsakymo ir nežinom ar raiškai .pasiek
davo adresatus.

Karininkai per politines pamokas kareiviams aiškindavo? kad sumu
šus vokiečius reiks, dar sumušti anglą.-saksus ir kitus vakaru kapitalistus®

Sis Šiaulietis manąs? kad dideliu šudynią Lietuvoj nebuvo? nes esą. 
Okupantams reikalingi žmones tolimesniam karui?įkąriam jie ruošiasi visu 
smarkumu, jam esant Lietuvoj vietiniui išgameles buvo suėmę daug lietu
viu- bet "iš toliau” buvo duotas įsakymas visus paleisti. okupantai 
visiems skelbė? kad visi stotu į kariuomenę ir viskas bus dovanota. -•

Reikia pripažinti? kad raudonieji diktatoriai moka visada.nesigę~ 
d indam! pasirinkti valdymo metodus page.1 laiko reikalavimus®. Kai reikia 
jie panaikina MO'FRO organizacijas? keičia internacionalą? išleidžia is 
kalėjimu kunigus? apvelka juos dvasininlaj. rubais ir paleidžia agituoti 
uz diktatoriaus^sosto.išlaikymą? duoda, kalbėti per radiją į mases? nuo 
kurios jie prieš kelias, dienas'kaip pavojingi visuomenei buvo uz grotu 
uždaryti,
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Ir kaip praeisvpavojai ir nustos sostas braškėjęs? dvasininkai^vel bus 
uždaryti ir bažnyčios vėl bus ^panaudotos arklidems? kinams ir šokiu 
salėms. Diktatoriai turi žalčio gudrumą? kaip vilkai moka kaitalioti 
.kailį ir gaudyti‘aveles. ■ * ■ - .

AŠ važinėdamas po Austrijų sutikau, daug lietuviu amerikiečiu kariu 
mene j o. Man teko su.jais daug išsikalbėti mus^ tėvynės okupavimo klausi
mais. Daugiausia jų apie okupantų turi, klaidingų.supratimų. Tiesa? dau
guma ir metropolijos?-Nepriklausomos Lietuvos lietuvių buvo apie šia.dik
tatūros- rusi panašios.nuomones iki 1940 metų? kol jos nepatyrė praktikoj 
ant savo kailio? vnors ir Lietuvoj tuokart buvo apie tų prievartų brukama 
’•rojų” daug ir išsamios literatūros. Ir tos knygos buvo plačiai skaito
mos? *bet praktikoje tas ’’rojus” tūkstantį karti} dar yra baisesnis? negu 
jį sugebėjo rašytojas, savo plunksna aprašyti. Maį tai naujai gimusiai 
sistemai aprašyti truko ir žodžiu ir atatinkamu issireiskimų. lagaliau 
žmogui truko ir gabumu tų nežmoniška? negirdėta ir ne praktikuotu va._c.ynio 
sistema apibudinti. Pagaliau žmogus įr skaitydamas netikėjo? kad žmogaus 
ranka galėtu sukurti toki pragarų žeme j ir kad tokia santvarka galėtų 
išviso zemej egzistuoti ir kad žmones jų gaiety pernešti. Tas viskas 
buvo nesuprantama? nes tos sistemos padarinių žmogaus protas„negalejo 
apimti ir tas buvo už normalaus žmogaus protavimo ribų._. Todėl ne, t 
ketines buvo tada apie tų ’’rojų” rodomos filmos? netikėjom ir pačių ^leti 
vių ir dar labai artimu? pasakojimams? kurie buvo grizų Įs tos ’’laimes 
Šalies” ir kurie patys*tų "laisvių” Jauvo ragavę. Čia suvaidino nemažų 
vaidmenį ir raudonųjų nepaprastai išvystyta propaganda? ypač tųjų tarpe? 
kurie neturi kritiškumo. Daug ir lietuvių patikę jo tiems.skambiems^ir 
gražiems žodžiams ir raudoniesiems įsibrovus puolė jiems į glebį^,. Be 
kaip buvo? kai žodžius pakeitė darbai? Kai inteligentų? valstiečių ir 
darbininku kolonas pradėjo varyti į rytus? kai niekas nebebuvo saugus deJ 
savo laisvos ir rytojaus? kai intefegentus suvarę į profsajungas? ūkinin
kus pradėjo varyti į kolhozus? darbininkus į arteles ir kai juos visus 
apstatė šnipais? kai atėmėvvislems turėta nuosavybę ir uždraudė.privatis- 
kai verstis amatias? .kai uždare^visas organizacijas? visus ėjusius ^.lai
kraščius ir kai palangėse šliaužė jo ir klausose kuomjaunuoliai kų seimą 
klausosi per radijų ir kų tarp savęs kalbasi? <cai vaikams .nebe pas Įtikėjo 
tėvai? kai pradėjo bijoti „susitikti geriausių draugųvirpagaliau seimOs? 
draugai ir artimieji pradėjo naktimis dingti? tada įsriskė jo ko verti di.i< 
tatūros žodžiai ir darbai. Po metųvsunkių bandymų? pirmai progai pasitai 
kius? tautybe luomų skirtumo? pries apgaulę ir melų sukilo. Kai po 
bandymu duobkasiai į tą žemę žygiavo antrų kartų? visi? kas tik galėjo 
nuo ju bego? nors gelbėjimosi laivelis irgi buvo prakiuręs. j».r nelaikąs 
pakrinti savo įsitikinimus del kalbamos sistemos ir broliams? gyvenusiems 
už tos tragedijos uždangos’. Dabar laikas!

J. Strazdas
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Gyvename nepaprastai svarbą laikotarpį. Šiandien? kiekvienos lietu
viškos organizacijos veikimas? yra -mums svarbus .ir taip-gi labai svarbus 
ir paskiro asmens nusistatymas ir jo priklausymas <>

Mums yra svarbu ir linksma matyti kada tikrieji Lietuvos vaikai dar
buojasi savo brangios. Tėvynės i s, lai s viii imo darbe? o priešingai, mes siun
čiame prakeikimą: lietuviškoms išgamoms’ ' • .

Jeigu męs vertinamo kitą organizacijų veikimą kurios' rūpinasi išvie- 
tintų lietuviureikalais tik prapuolamai^ vai tos organizacijos kuriąs yra 
uzsiėrieše- kovot v"’ Lietuviu teises? ųz j u. laisve? pagelbėt verksiantiems 
-iš skurdo'išbristi - tai.šitos organizacijos turėtu užimti pirma vieta 
gero Lietuvio širdyje’ ?

4 • r . . _

Kanados Lietuviu Taryba virš minėtus siekius vykdo kiekį jai išgales
ZL Q j-cL -‘tl o • -

Pirmame po vasaros atostogų įvykusiame susirinkime? rugsėjo 15 d, 
is valdybos. įtariu raporte paaiškėjo? "kad valdyba visą laiką budėjo tautos 
sargyboje ir„;ne praleido nei vienos progos? kur Lietuvos reikalui reikėjo _ 
paramos ar uztarymOa Išdavus pirmininku platu raportą M*. Ųzemeckas pasiūlę 
o^kiti nariai (kuriu buvo gana daug) ranku plojimu išreiškė padėką valdybai 
uz atydą Lietuvos reikalu sekimą?.

Sekančiame susirinkime kuris Įvyko po Aušros choro^repeticijos 20 d. 
spalio? nariu atsilankė dauk. maži au? del ..įvairių . prie zas cią? bet vis tieką, 
kad ir ne dauk nariu buvo vienok aptarta ganą svarbiu reikalu. Vienas is 
tu svarbiu reikalų tai Kanados Lietuvių suvažiavimo klausymas. Sis klau
symas paliktas sekančiam susirinkimui špręstic

Taipogi palikta sekančiam susirinkimui svarstyti Tarybos reorganiza
vimo klausymą sprąsti. Mat norima dalyką sutvarkyti taip kad Taryba 
galėtu visu lietuvybei pritariančiu organizacijų vardu? kalbėt skubiam 
•reikalui .priėjus. 1 ‘ :

Tai matot gerbiami nariai yra keletas nepaprastai svarbią reikalų 
api-H-ji?. todėl tamsta prįyąlai atsilankyti į sekantį Tarybos susirinkimą^ 
kuris įvyks 17 d» lapkričio 3?00 vai. po piet lietuviu parapijos svetainėj-,
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• Taipgi yra kviečiami ir ne nariai bet kuriems lietuvybe yra svarbi.
<> • . •

atminki te-brangus' broliai ir seses kad musu tautos reikalais tiktai 
męs galime kalbėti kurie gyvename laisvėje? tad branginkime laisvę-? kovo
dami uz kito asmens laisvę naikinamu priespauda.

i._ J. Yokubynas.

SVARBUS "DAINOS" GRUPES PURENO li-US. ,r , ;■ -.t-s .-■■■■-■ v-- -rr=- j-~—g ~ ....i

Šį rudeni Toronto Lietuviu Moterę grupei "Daina" sukanka_penkeri 
metai nuo jos įsikūrimo. Ta proga rengiamas iškilmingas paminėjimas su 
koncertu ir bankietu.

Koncertas įvyks lapkričio 30 d.? 404 Bęthurst St.? didžiulėje saleji 
kuriame dalyvaus užsienines jėgos neseniai is Europos atvykusi ponia_ 
Giedra Gudauskiene $ dabar gyvenanti Chicago je ir asistuos vietines megejOĮ

Viešnia Giedra Gudauskienes yra profesionale pianiste ir žada pil
dyti pasauliniai žinomus ir aukštai vertinamus kurinius9 o taipgi ir lie
tuviu kompozicijas. Ji taipgi apdovanota gražiu balsu ir pildys keletą 
dainų lietuviu kalboj .ir svetimose kalbose. Be to gerb. viešnia? prašoma 
sukiko papasakoti apie veliausį tremtiniu gyvenimu Vokietijoj. ^Bendrai 
paėmus? tai bus didiretenybe Torontu! ir‘dėl to? dainįetes kviečia visus 
lietuvius torontiecius ir toliau gyvenančius? nepamiršti koncertai! atsi
lankyt ir taipgi savo svetimtaučius draugus atsivesti.

^Po koncerto bus šokiai prie gero orkestro? o rytojaus diena? t.y. 
gruodžio pirma? lietuviu parapijos salėjo? bus iškilmingas bankietas? į 
kuri dainietes kviečia visus atsilankyt.

Tai iki pasimatymo lapk. 30 d. 7:00 vai. vakare punktualiai.

~ Grupes Korės ponden t c -

G. E L B B K I M E LIETUVOS

SUKALKIME $250?0001

Lietuva yra pavergta. Svetimos valstybes kariuomene ir slaptoji 
policija šeimininkauja Lietuvos zemeje9 persekiodamos? terorizuodamos ir 
isnauduodamos jos žmones.

Musu tėvu kraštas buvo pagrobtas kago metu? nors jis buvo-neutralus 
ir niekam nepadare skriaudos. Ta smurto žygį Jungtines Valstybes yiesai 
pagmerke dar 1940 metais? ir po to Amerikos valdžia daug kartu žodžiu ir 
raštu, dare pareiškimus? kad ji nepripažįsta Lietuvos ir kitę. Baltijos vai 
tybię įjungimo į Sovietę Sęjungę.
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, ^askutinemis dienomis šitę Jungtinię Amerikos Valstybių, nusistatymu 
□.už* kElF£Ę. patvirtino pats Prezidentas Trumanas? kada jisai priėmė' Amerikos 
Lietuviu Tarybos delegaciję Baltuosiuose Rūmuose, Washingtone? s .m.? spa
lio 29 A.? ir išklausė jos prariešimę apie Lietuvos padėtį.

Amerikos valdžios^ak^se? lygiai kaip ir Didžiosios Britanijoj ir 
daugiau kaip Jceturię ,desimcię kitu, pasaulio valstybię? Lietuva tebera? 
teises atžvilgiu? nepriklausoma tauta. • • ’ • •

Mes ginome? kad ji neatsizadejovsavo suvereniniu teisiu ir neketina 
ju atsižadėti - priešingai? Lietuvos žmones' atkakliai ^kovoja pries. tuos? 
kurie užsimojo paversti juos savo vergais* Jie ir dešimtys tukstancię 
Lietuvos tremtinię Vakarę Europos kraštuose9 saukiasi musi| pagalbos? lead 
padėtume jiems atgauti laisvę.

Todėl Amerikos Lietuviu Taryba? suvažiavusi Washingtone? s.m.? 
rugsėjo 21 ir 22 d. d.? vienbalsiai nutarė paskelbti didelį a ūkę rinkimo 
vajy Lietuvos geibojimo reikalui ir sukelti $250,000.

Apie tai jau buvo pranešta spaudoje visuomenei ir laiškais žymes
nėms lietuviu kolonijoms. Vajus jau prasidėjo. vDabar atsišaukiame į 
visus geros valios lietuvius ir prašome paremti sį kilnu reikalą. Kiek
vienas Amerikos Ligtuvię Tarybos skyrius? kiekvienas kolonijos komitetas 
arba draugijų sęryšis, kiekviena draugija? kliubas ir kuopa ir kiekvienas 
paskiras asmuo yra kviečiami prisidėti darbu ir auka.

... Šaukite susirinkimus? įgaliokite a ūky rinkėjus? renkite prakalbas
arba pramogas? skirkite aukas is organizaciįę įzdę? kreipkitės į kitę, 
tautu žmones? simpatizuojančius Lietuvai - žodžiu? dekite visas pastangass 

; kad aukščiau paminėtoji ketvirtadalio, mil .tono dolerię suma butę sukelta 
: ne vėliau? kaip .iki ateinančios Vasario Šešioliktos •

Dar karta pabreziame? kad Lietuvos nepriklausomybe nėra žuvus ii 
. Lietuva yra tiktai laikinai patekusi į svetimę jungę* Ji turi tuo jungu 
nusikratyti kaip galint greičiau? kol dar nėra pabaigtos spręsti pokarinio 
Europos sutvarkymo problemos._ Jeigu? taikę Europoje darant? Lietuvos 
klausimas butu apeitas? tai musę gimtęjam kraštui tektę? gal butvargti 
ir kentėti ilgūs laikus? pirma negu pasitaikys nauja proga jam issilaisvin 

. ti*
Visi į darbę! Aukokime? kad musę tėvu žeme? Lietuva? butę išgel

bėta ir galctę atsistatyti? kaipo laisva? nepriklausoma ir demokratine 
Respublika!

A.L* T. VYKDOM/,SIS KOMITETAS.

. (Aukas prašom siusti ir visais vajaus reikalais kreiptis Šiuo adresu: 
Amerikos Lietuviu Taryba - Lithuanian American Council? 1739 S. Halsted 
Street, Chicago 8? Ill. Čekius prašom rašyti iždininko p. M. Vaidylos 
vardu.)



26 AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

■■■ Leonardtis Simutis? Prezidentas'
'■ • V/m*o F-® Laukaitis? Vice-Pr.Ozidentas .
P.L. Pivaron’as,- Vice-Prezidentas » 
Antanas Milleris?. Vice-Prezidentą s 
Dr-o ' A? Montvilas? yiėė'-.Prezidentaš 
i)ro F. Grigaitis? vŠekretorius .
Mikas Va i dyla? Iždininkas .

T-o- Kvetkas? L zdo.-globe jas ■
Dr. ■ M .- J Vinika's ? -i<ždo' .globė j as 
jT.V. Stilson? Iždo .globėjas...

I. Alba vidus

Kuri . J» Ba Įkuria s 
.. Po P. Dangis _ v
E. Devenierie

- S». Gegužis. ■
J. Glaveckas

.. J.jo GrĮgalus.: •
' J. V. Grinius

■ Kun. F*M..Juras
Ko Jurgeliurias
Po Krucag
J.Bo Laucka .
S- Michelsonds
E. Pauraziene

■ Kun 
ik o J

S*. Fe Bakanas.

FILATELISTAI SUSIORGANIZAVO <
.... . ‘ ‘ . • ' . . ..... , , \

Buvo ’ žinomą1? kad Chica-g'oJ randasi nemažai lietuviu f iįatblistų? 
pašto ženkleliu, rinkėjų? kurių daugelis priklausė svetimtaučių filate
listu draugijoms ir neturėjo jokio ryšio, savo tarpe.

• • • *•’ ■ ’ \ S • •

Pastangomis Igno Sakalo? vieno žymių filatelistų? Šiomis dienomis
• tapo sušauktas lietuvių filatelistų susirinkimas ir įsteigta draugija: 

uLitbuaniau Philatelic Society*..... .. . va.- .. . r. .....
.     • •• ... ——— • z

Draugijos tikslas bus populerizuoti Amerikoj Lietuvos pašto žen
klelius? .ųjąduti nariams:.-prieinamais budais papildyti sayo rinkinius?

= . .. 4ą.zriį.tausiąį mainantis : dųblika. -? ir apsaugo j.ant lietuvius f ilatelis-
■:' tųs nuo netikrų...-|-l.ie.t:uvps pašto ^ženklų? kuriuos ' ne šųziningi -perkučiai ; 

stengiasi .parduoti?' taipgi .užuosti-parodas ir prėmijuotį .goresnius. rinki
nius? kad'-'tuo paskatinus, narius bdar Labiau įsiginti į. šį kultūringų ir 
savus' svietimošl palinkimų* •

''Lithuania” Philatelic Society valdyhon išrinkta, sekantieji: 
..pirmininku J.- Greeh? vi-ce-j3irme. Igc. Sakalas? sekr* Ben S. Jurėnas?
2534 West 46th Place? Uhicago? 32? IL1«? izd- Vo Petrauskas? iždo glo
bėjai? Eve Arj Lukas ir dr« Al. Rackus.

Į draugija bus priimami nariais ir ųz Chicago? ir tokiau? gyvenan
tieji lietuviai filatelistai® Jiems bus naudinga pr..klausyti? nes gales 
na.udoti.s draugijos patarnavimu išmainyti savo .dublikatus įr surasti rin
kas saX^o ve X* t ingė 'šn iems ženkleliams neatiduodant juos - va rzyt in inkams par- 

..oduoti uz komisų o v'- J }
Visais draugijos reikalais? taippat norintieji įsirašyti į šių 

draugijų? informacijų tesikreipia į sekretorių aukščiau paduotu adresu.

Filatelistas
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NAUJO POETO PETRO BABICKO POEZIJOS KNYGA. - 

- - ■ -- -- - _ ' ** _ ' * ~ J - ~~ _ ę- ~~
Tik ką išėjo iš spaudos antras įžymiai papildytas ir perredaguotas 

poeto ..tremtinio Petro Babicko eilerušcą rinkinio ’’Toli nuo Tėvynės” lei
dimas .

Knyga išspaudinta Romoje, gerame poperyje, su visais lietuviškais 
ženklais viso 108 psl. Jos kaina - vienas doleris.

Norintieji ja įsigyti kreipkitės į ”N. L.” administraciją.

- Italijos Lietuviu laikraštis ’’Lietuviu. Balsas” yra leidžiamas 
Romoje. Kainą vienas doleris, metams. '

’’Lietuviy Balso” administracija, , ... ' .■ža
via Barnaba Oriani, 87
Roma, Italy, Europe. /■. . i: • -

- ’’Naujasis Gyvenimas” Lietuviu Religines kultūros laikraštis. 
Leidžiamas Munchen Vokietijoj. Kaina vienas doleris metams. .

Antrašas: : ,
7 '■ ' ' ' .' Dr. P. Petraitis, ’'7 ' 7'

•' .. .A. ; ‘ 3. Traube am Zbll, .■» / ;
Kre.uzlingen, Switzerland. j

Remkime Lietuviu Tremtiniu Spaudą'.

• K A L V I S I_R____ g__Į_l_P._4==§;'“-----~------------ ? . -
P. Babickas.

Gyveno kartą kalvis.v
Jis nukalė mergelei žiedą ...
- Taivjuk tik pasaka. s • ■ ’
Kam ašaros lau rieda?

Jis buvo jaunas ir grabus., .
„Skaistus, kaip rugiapiute.
Jis ją labai mylėjo ...
- Neverk, kvailute. ‘ *»

Ir kalvis tas paseno.
Suruko jis, kaip^kaminas, . ,
0 kur jo kaltas žiedas, . ' 7 /
Nieks nebepamena •••

Jurbarkas, 29.



KANADOS LIETUVIŲ TARYBOS VAKARIENĘ?
vestuves? siuntiniai danuos lietuviams

pass mnga vakar iene .
Kanados Lietuviu Taryba suruošė pasekminga vakariene parapijos 

sale je. ' Svečiu buvo'-gana daug. Ji© atrodė patenkinti ir linksmai" nusi-

Vakarieneje dalyvavo neseniai iš Europos atvykę -svečiai 
Jaunas Tėvas S. Kulbis iš Prancūzijos? taipgi„p-le A. Karvelyte (adv. 
Karvelio duktė) iš Šveicarijos. Tęvas Kulbis pasakė įdomiu kalbę apie 
Prancūzijoje gyvenanciuqvli-ętuvĮ-ųs? ..P-le Karvelyte kalbėjo apie savo v 
patyrimus ir įspūdžius iš tremtiniu gyvenimo. Nors ju_didziausias troš
kimas yra kaip nors atvykti į šia laimes.salį. Ji.sake tiesiog negalint 
atpasakoti pasibaisėtino tremtiniu gyvenimo vaizdo. "JŲ padėtis esanti 
apverktina ir daugiau negu šiurpi.

Kalbėtojai-reiške dekingumę Kanadai? kurios ištekliais - rubai 
ir maistu? atvykstant ie j i yra šelpiami? per Raudonąjį Kryžių ir UNRRA.

P-le Karvelyte? tiek savo gražia išvaizdas, tiek iškalbingumu 
yra įdomi ir patraukli lietuvaite. Linkiu jai laimes ir pasisekimo nauj< 
salyje.

Visiems gerai žinomi musui kolonijos pp. M. ir J- Leknickai 
suruošė puikię vestuvių, puotę savo vienturtei dukrai Julijai. Puota 
įvyko LaSalle Citizens Klube.

P-le Julija ištekėjo uz anglo p. Hare. 'Jaunieji ištikimybes 
pažadus sudėjo spalio 19 d.? Our Lady of the Sacred Heart Church.

Oras tę diena pasitaikė laba i „gražusTaigi? prie^visŲ Širdin
gu linkėjimu.? kuriuos jaunavedžiams sudėjo svečiai? su skaisčiai spindin
čia saule ir maloniu oru prisidėjo ir gamta..'.

Su laiminga ir simpatinga, šypseną lūpose jaunoji zenge prie 
altoriaus tėvelio vedama. Ji buvo pasipuosusi balta suknia? lyg angelas.
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Po bažnytinių. apeigų visi svečiai buvo paprašyti į svetainę.
Ten buvo suruošta šauni^vakariene, kurioje nieko netruko,, nei maisto^ nei 
gėrimėlio, nei muzikos šokiams., Atsisveikinę su svečiais jaunieji is ten 
pat išvyko povestuvinen kelionėn, kurioje praleis apie savaitę laiko. 
Aplankę pasirinktas - įdomesnes vietas, jie grįš į Montreal^, ir laikinai 
apsigyvens pas pp‘A Leknickus. ■ •
1 ’ Nors'šiose vestuves© dalyvavo dvi tautos9'vienok jos buvo labai

• smagios, ir' įspūdingos. „Jos bus ilgai atmintos. Leknickai nieko nesigai
lėjo, kad tik svečiai būtę patenkinti. ■ • ;'V ;

GAVO DAUG DOVANŲ
• Vestuvių išvakarėse jaunajai Julijai buvo surengtos net trys_ 

"shower parties”* Viena^surengs drauge Alb. Karpaviciute-Astraūskiene, _ 
antra jaunojo sesuo, trecię jos raštines tarnautojai. Pastarieji įteik© 
jai šešių asmenų sidabro seta A Daugybę brangiu dovanu, ir daiktais ir 
pinigais, jauniesiems.sunęse*ir vestuvię svečiai. Tikrai, jie, galąs 

. pradėti naujęjį gyvenimu. . •_ • i? .-vei
^Kaip gražios ir įspūdingos. buvo Šię jaunuoliu vestuves, lai būna 

taip gražus ir malonus ju gyvenimas. Linkiu jiems kuogeriausios laimes 
ir pasisekimo. - - •

PAGALBA DANIJOS LIETUVIAMS.

V" ‘Yra geraširdžiu, žmonių, kurie giliai atjaučia kito .zmogaug. 
nelaimę, ir kiek galėdami stengiasi jam padeti^ Laišku ar siuntinėliu 
jie mėgina nelaimingajam priduoti vilties ir ištvermingumo nepasisekimus 
pergyventi.

Nėra abejones, kad žmogus patekęs į nelaimingę padėtį, kuris 
gauna paramę iš visai nepažįstamą ir nezihomę zmonię, jaučia tiems gera
širdžiams neapsakoma dekirigumę.

Rašydama šiuos žodžius turiu mintyje geraširdę musę kolonijos 
lietuve Vale VaiIntiene o Ji, niekieno neraginama, sutaisė apie 20 svarę 
siuntinį ir *gasiunte \ į *Daniję. Ji u£adresavo sanatorijoje gulinčiai p. 
Albinai Tamašauskiene i ir jos mažamečiui sūneliui,_kuris jau ture jo per
gyventi kėlias akučię operacijase Akis jam suzeide kitas stovykloje gy
venantis berniukas.

P-iai Valintienei pranešus, kad ji ruošia siuntinį A. Tamašaus
kienei, jai į' talka atėjo kitos moterys.v Elzbieta Januškiene nupirko 
vaikučiu batukus ir davė tris jardus medžiagos pamušalui, "snow siutukui” 
pasiūti* Kilimonis jlave dvejus, vaikę kelnikes. M. Staniuliene, B. Petro
niene, 0. Dauderiene ir 0. Vizbariene davė po du doleriu, viso )8.00.
P-ia Dauderiene uz tuos pinigus nupirko medžiagos siutukui, o 0. Vizba
riene ji pasiuvo. /'•

" Taigi, kaip matote, muši moterys likusius be tėvynės žmones 
atjaučia ir nori jiems padėti. Reikia tik pradžios, o atsiklausus nei 
vienas su savo pakalba neatsisako prisidėti. Gal p. Valintienei atėjo į 
taikę ir kas nors daugiau, bet Aio tarpu man nėra žinomi ję vardai.

- Viena iŠ Musę -
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GIMTADTEN 10 ' ’ POKYLIS,

Montrealieciams gerai žinomą varg. K. Zizįūną dukrele Frances s^ 
savo 16-ta. gimtadienį. , .Tą ja . pro.ga^ josios mamyte surengė ', jai netikėta 
gimtad.ie.nio 'puotą, Spalio .12_d.;? šeštadienį .į -sv. Kazimiero par.^svet 
ne susirinko K. Zišiuną gimines ir draugai 4su dovanomis? - apie 130 zęj 
nią P-les_Frances pagerbti. Buvo išreikšta daug gražią mincią ir nuos 
dzią linkėjimu kaip Frances? taip ir teveliu adresu.

. P-le Frances nors atrodė gana rami_.tr saitai laikėsi? bet^matyda; 
tiek zmonią -ir tiek dovaną širdelėje turėjo jausti nepaprastą dziaugsim 
audrą.'", : . ' ■

Didžiausia, šio pokylio staigmeną pa'dare^p. ^Frances dedj? Antanas 
Vaitkus $ atvykdamas su šeima is New Yorko ne žodžio niekam is anksto ne 
pranešęs. Tai buvo tikras ”surp' ise" ne tik p-lei Frances? bet_ir jos. 
tėveliams bei visiems ten susirinkąs iems <> Visi dalyviai skirstesi^geri 
šioje nuotaikoje? dėkodami p*p. Žiziunams už ją draugiškumą ir vaisingu

• • o • • O O O o 0 O o •

Musu gerbiamą rašytoją poete Marija Aukštai te 17 d. spalio išvyko 
į "Amerikos Lietuvią^Kataliką Kongresą" kuris įvyko 20 ir 21 d. spalio 
"PennsyIvanijos" viešbutyje *

Po visu iŠkilmu5 pasiviešejimą? aplanke savo brangią- sesutę Vilke s 
Barre Pa.? ir laimingai 3 d. lapkr. gryzo namo kur jos lauke.pasiilgus 
seimą ir visi draugai.

MALONUS SVEČIAI

Viešoįosi..pas savo gimines? draugus ir dąugiau pažinčių-.sutiko.
Visi aplanke įvairias Montreal.o įstaigas ir 'gražesnes vietąs. '.Kanados 

' Lietuviu Tarybos kasininko J. Dunciko brolis P. Duncikaš^is New Philo? 
?.Pa,s P. Kinauskas iš New Philo? Pa. _A. Vaitkus su savo zmoęą ir dukrele 

' ir D. Peleckis kuris pįrmu kart „lankėsi musą mieste-? visi įs Brooklyn N.
Visu mylimas ir gerai žinomas musą kolonijoj a. Leimonas. is Cleveland

. Ohio.

TEGUL ILSĖSI NAINIAI»„ •'
A . + A e

M. BraknienJ mirė 19 d. Spalio._
•, V. Statkevicius mirė 21 d. Spalio.
•Reiškiame gilę užuojautą liūdnoj valandoj? visiems giminėms 

ir draugams.

rami_.tr


A.+ A. IRnNAS VA10ILENAS.
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.... j-SpaLio men. 2-9 diena9 persiskyrė sy šiuo pasauliu palik.damas . 
didžiausiame nuliudime - Lietuvoje^ Motinėlę 2 ’broliu ir trys seseris. 
Taipgi viėn^ seserį Amerikoje ir svogeri.

i5ranas Vaięiulenas‘buvo ramaus ir tikaus budo. Reikale visuomet 
ir visiems padėdavo^ uz tai buvo gerbiamas ir mylimas visę.. į się 
atvyko 1927 m. balandžio 1 dienę. Is Lietuvos paėjo Biržę apskr.9 xasva- 
lio valse.

Kanadoj daugiausia dirbdamas miškuosej o vėlesnę laiku uzslemdamas 
bižni Verdunę ir pradedamas laimingesnį gyvenimu Bet nelaimingoji liga 
pakirto jo jiegas. ir nuėjo į amžinybę..

Lai būna Pranai leAgvę Kanados pilkoji žemele.



. 13 A DĖKA.

Siūdini norią'padekuoti vis ietis mano, ger iems draugams ir priete- 
jiams kurie dalyvavo šermenyse? laidbtuvesė Prano Vaicileno.

Taipgi tiems kurie prisiuntė gėlės ir visiems - kitiems ko nors 
■prisidė jo ir tiems kurie palidejote ą amžinybes kalną. ;

’ D» Gudas.

Sunkiai sergą K. Bindokas. Pirmiau buvo padaryta operacija? 
tą nebaigus gyti vėl buvo padarytą ant vidurią.

Randasi Viktorijos Liginine.

K. Bindokui reiškiame didžiausią užuojautą ir greitai pasveikti.

ŠIRDINGA PADĖKA o
' > ■ oi

Gerb. klebonui J. Bobiriui9 0. Kuprevicienei? P.^Zabielienei?
■■P. Salaįienei? M, Leknigkienei? 0. Vizbarienei? M. Juškevičienei?

p. Joniškįenei? P^ VaupŠienei? P. Vilemienei? M. Baltrušaitienei?
p. Razevičienei uz aukas skanią valgią laike Kanados Lietuvią Centro 
Tarybos Vakarienes 29 d. rugsėjo š.rn.

^Visiems aukautojams? rengėjams? Šeimininkėms ir svečiams tariame 
brolišką ir lietuvišką aciu,

Antanas Navickas
K. L. C. T. Pirmininkas.

Visu mylimi p. Laskauskai 31 d. spalio? išvyko visai gyventą ą 
Chicago Ill.? pas savo mylimą dukrelą Onutą ir žentą Joną Ylą.

Linkime laimingo ir pasekmingo gyvenimo ’’Dėdės Šamo” žeme. 
Neužmirškite savo draugu Montrealieciu? kurie visuomet lauks ir priems 
su malonumu.
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P A. J I E S K O J I M A I. “

- Radzevičiaus Adomo? Mykalajunu kaimo? Ukmergės apsk. Gelvonų valse.
- Degučiu Sofijos? Kazimiero? Marijonos? Kaišiadorių miesto? Trakų aps.
- Rekgtys Pranas ir v
- Rekstienes Vladislovą (Urbonavičiūte)? Grinkiškiu km.? Kėdainių apsk.
- Kazlausko Petro? Komenkos km.? Liubavo valse.? Marijampolės apskr.
- Kulikausko Kostanto? Stanaičiu km.? Kybartų valse.? Vilkaviškio apsk.
- Vilkicko Motiejo? Juškonių km.? Skiemonių valse.? Utenos apskr.
- Ozais Mares (Kondrotaite) bemiškiu km.? Joniškėlio valse.? Biržų apsk.
- Zulie Antanas ir Ona? Juodupenu arti Salantu.
- Vozbutaites Liudvikos? kilus Kursenu.
- Saladzio Vaclovo? Bekinciu km.? Užpalių valse.? Utenos apskr.
~ Stuko Povilo? Šeimyniškio km.?-Užpalių valse? Utenos apskr.
- Kindurio Juozo ir jo seirnos-
- Maknio Jurgio? Bęnadikto? Maknytes Onos? Veronikos...

Brazausko „ Justino ir Juozo.
- Bubulio Benedikto. ' .. -
Aliuke vien/, s Vaclovo? (Wm. Valiukas)? Babrukm.? Šventežerio valse.? 

Seinų apskr.?
- Kupetauskicnes Julia.
“• Butkevicienes Stanislovos •
- Buvelskaites Marijos (Švielnienes) ?.'. Vidzgailų km.? Rudaminos valse.?

Seinų apskr.
- Indrulenas ir žmonos Matildos (Dagiliutes)? Bubenu kaimo.
- Celkio Gedemino.
- Virbickio Teodoro? Šakiu apskr.? Gelgaudiškio valse.
- Grigaliunaites Anitos.
- Lopšaiciu Antano ir Jeronimo.
- Lopšaitienes Onos ar Marijonos.
• Galinio Jurgio? Grajauskų km.? Vilkaviškio apskr.
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- Šauciuliu Prano, Marcelinos- • ir-Rožal-i jo^.;-• ‘

...i - Lange Julius. . ,....•■ ...
<*"*■*• ,. ’• . ■

. , — Lange Ona (Vorona) ’. '■ ..... j,,./ ... •. j... . . • .

- Iwanowsky Aneles. ■., ■
'■ ■ ■■ - • ■ ■''' '■ ,i : .■• .-■■■:/ •••_• ’ ... '

- Svetnicko Jono. -
• .. •< ■ ; ■■■ . Jį J; ■ Q .. ... . •;

-. Feyermans Šeimos.

Krumius Jonąę. . •.
.. >. - i Vyšniausko Juozo. .. Š ..

- Ramanausko Vinco, Degučiu km., Marijampolės apskr.
- Stanaičio Nikodemą. • . ’
- Antanavicio Antanos • Gaiglii^ kaimo9 Utenos apskr. s Užpalių Valse.

- l^uodziuno Jokūbo, Biržų. Apskr., Kašeliškio Kaimo.
« X ' . ' - ‘X< . ...

- Keveziu Juozo-ir Uršulės.

- Raslow L.
- Rudževicio Petro, Vilkaviškio apskr., Alvito valse.. Kiršu kaimo

- Sedaitienes žmonos, Jurgio Sedaicio.
Jieškantieji malonckite atsišaukti į ”N. L.” administraciją*

REDAKCIJOS_____ ŽODIS. .. .... - - • ;
BPangus Broliai ir Seses Lietuviai!
Per ’’Nepriklausomu Lietuvą” atsišaukė 400 tremtiniu is Vokietijos 

ir kitu Europos saliu, gieskodamį savo giminiu bei pažystamu.
Mus Y gumulas yra siunčiamas Lietuviams Tremtiniams veltui ^Ica d 

daugiau galctu atsiliept^ ir su savaisais uzmegsti nutrauktus rysius*_ 
Kad ne ’’Nepriklausoma Lietuva” tas gražus _darbas nebūt-; atliktas, todėl 
malonckite visi pagel'beti su auk^ kad galėtume siuntinėti žurnalu kur 
tik randasi musu mylimi tautiečiai: Anglijoj, Austrijoj, Bavarijoj, 
Belgijoj, Francijoj, Italijoj, Šveicarijoj ir Vokietijoj.

Visiems pritariant ir padedant galėsimo toliau tęsti Šį kilnę. 
darbę.
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“N. L.” Žurnalas išleistas pavėluotai del trukumo popieros? 

visu atsiprašome.

' PRAŠYMAI, /,

Panele J. Meškyte? gyvenanti Vokietijoj? kreipiasi į gera sirdžius 
žmones arba į kokį vaikinu, kurie pasigailėtu jos įr ištrauktu is didelio 
vargo9 pasiimdami į Kanadą. Kreipkytes Šiuo antrašu:

. Frl. Ilse Deubel^ 
(ubergeben J. MeŠkyte.) 
Bochum - Linden 
Hattingerstr. 562
(23rB) Westfalen - Germany 

. (Via Great Britain)

Panele Alena Redveikyte? 22 metu amžiaus? pasiturinčio ūkininko, 
duktė? paeinanti^netoli Klaipėdos miesto? norėtu atvazuoti į. Kanada? įi 
labai mylį nami^. seiminykistę, Kas galėtu prašo atsišaukti šiuo antrašu:

Helene Redveikyte
Seedorf bei Zeven?
Kr. Bremervb’rdej
D.P. Baltia Camp?
B o 4:2 R. 2?
Provinz Hannover?
(Via Great Britain)

ATSINAUJINO "N. L, " PRENUMERATAS.

P. Petronis? K. Gegznas?_M. Šaltenis? M. Miliene^ K. Bindokas?
K. Merkevičius? K. Statkeviciene9 K. Raitelis? M. Kriaucialunas? K. Jasu- 
tis? iš Montreal Canada.

V. Treigis $5.00 Simcoe Ont.? P. Saviciunas $3.00 Boston? Mass.?
P. Leksas $2.00? F. Yokubynas? Toronto? Onto? T. Lukšas? Hamilton Ont.?
J. Šutas? Lakeview Ont,? B.vSpudiene? Brooklyn N.Y.? 3* Shukis?vRochester 
N.Y.? L. Bortininkas? V. Maciukonis? Winnipeg Man.? J. Liutkevičius?
Fisher Home Altą.? Jo Pauža? Temiskaming Que.



2830 ALLARD ST. Tel. V£LLINGTON 4277

Mes valome ir dažome įvairius? kaip vyriškus? taip 
moteriškus drabužius. Taip pat išvalomu nuo lietaus apsiaustus? 
del^kurią. uždedame ’’Drex’S kas neperleidzia vandens ir duoda 
gražesnę išvaizdą

Taipgi valome visokiausios nusies karpetas ir fotelius 
(Chesterfields;. * \ • *

Kiekvieną orderį pajemane is namą: ir pristatome į namus*

Uz musę- atliktą darbą garantuojame.
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