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Vis musy žalios?„skaisčios girios dunda^ Bet ne gegutes musij graudžia ja gaida;
Tai toliy toliai atkartoja skundu Vargingu, motinoj kuriy širdyj zaizda. -t

t-■•..'* • ■*. . ' i

'.'■■ ■ i ' .* • ■■ • . . r’-::?

Vis raustavmūs upes ir šaltiniai?Bet ne atosvaistem nuo vakaro gaisy;
Tai kraujo upeliai begaliniai 
Sun^i? pražuvusiy nuo karo pabaisy.

Ant kryžkeles? ant pereinamo tako? 
Pašvaitese baisiu? negestanciy kary? 
Kąsnelis menkas žemes tau pateko?

’' 'Tarp kruviny ryty ir siaubo vakary*

Ir amžiais, vis? po Šventy musy^krašty
• Barbarai švaistosi^, kaip pranašai mirfcxosj 

Ir amžiais vis? nesi tu skausmo nasty, 
Tevyne-kankine be- skundo ir kaltes*

. . ........ . .. . -•

Kai virs galvos sveciy krasty sydryne. 
Kada po kojomis mums žeme_svetima -
Toli? toli palikusi Tėvynė, 9Kokia Tu rnums brangi? kokia mums art’n£l*
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' .'Jeigu kitu tautu jūrininkystes ištorija yra glaudžiame šęrisyje 
su.visos tautos istorijas tai mes^negalime apie savo to pasakyti* Įs__ 
visos Baltu šeimos tik senovės prusai juros nevengs? turėjo nęrnazę avejy- 
bos .la'ivyna? kuris-puolant priešu pavirsdavo karo laivynu. Is viso tu. 
-laikę. žihięi labai mažais bet ir tas pačias reikėtų su atsargumu priimti*

■ 1' Musu k-unigaikŠciais išaugę toliau nuo juros? nesuprato jos reikš
mes? todėl * j iems žirgas buvo daug artimesnis .negu laivas ir vanduo jiems 
buvo . reikalingas - po keliones nus'iprausimui ir tiems . patiems . žirgams pagii 
.dyti. Pasakoje to.? lietuviai 'užkariavo plačius Rusijos? bei Ukrainos pl< 
tušj_« pasiekdavę' Maskva? plačiai priiejo prie Juodę, jjurę.? o savo 
zepicje kryžiuočiu ordeno buvo visai atstumti nuo juros? _net Nemuno .ziocii 
neisi,ai'ke, savo 'yardžip jb? ^nekalbant apie- tai^ kad Klaipėdos nesistenge. is 
orderio,■ris-verz-’ti• : Nepagę.re jo padėtis nei .po Žalgirio mūšio 1410-m.? nei 
sus i. jungtis uni ja ■ feu Lenkija? nei turint lenkams vasalo savo buvusį kietę. 
priešę kryžiuočiu ordenę.

,..j j Savo laiku? dar prieš. III Lietuvos — -Lenkijos pęidalinimę? , buvo 
.Šiaip?-taip Įrengtas..-Šventosios uostas? bet vėliau kitiems^uostams špau— . 
džiant? turėjo būti- išgriautas• Rusu valdymo laikais? Tiskevicįus .norejc 
Palanga" paversti uostu? bet tas .sunkiai buvo įvykdoma del seklaus juros 
pakraščio-:’:ir jis /gale jo .pastatyti-tik ilga tilta į jura? kuris ir dabar 
tebestovi?; -•.•.* '

■■ Tįkrds.:pastangos buvo padarytos atgavus nepriklausomybę ir- pasi- 
"baigus" laisve.s karams*. Is'viso, reikia pripažinti? kad_musu ..tauta ilgesn.
laika’ budamšT pavergta ir.atstumta nuo juros pasidarė _sesli _ir neveikli.* . 

..Ūkininkui laiyo ir kitu susisiekimo priemonių-ne reikėjo? kadangi jis ture
jo vežimą. ; . Būdavo net taip? kad motinos vaikus■vandeniu gąsdindavo* 
Didžiumo* inteligentu išaugo.ir issimokslino Rusijoj plotuose? toli nuo. 
jūros? todėl ja Širiojo tik. kaip gilu ir platu^vandenį. Judrušis_tadtos 
elementas is^mi^ravo? bet ir tai rašydavo laiškuose apie baisia_juros 
kelionę; todėl jūra liaudyje-buvo laikoma siaubu. Is kitos puses paėmus? 
mūsų kraštas buvo išraižytas gausiu'upiu. tyvuliavo daug ežeru, ir neisbrer 
darnu peikiu. Prie tu.vidaus vandenų gyveno daug zve ji^? _kurie su vandeni! 
buvo artimai susigyvenę. Taippat didžiuma lįetuviy mokėjo plaukti. Jaun 
valstybes gyvavimo, pradžioje buvo iškeista is Latvijos Palanga? žinoma- de 
savo istorinio garso. Asmenų? kurie aukščiau buvo jūrinėje tarnybąję. rac 
s ii-labai mažai*. Bar vykstant nepriklausomybei koyoms buvo nupirkti du ne 
dideli, buriniai laivai "skunerio" tipo ’’Jūrate” ir ’’Kastytis”? kurie

s
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plaukiojo po lietuviška vėliava ir_buvo registruoti Jurbarko uoste. Til 
ne vienas jūrininkas? vartydamas, jūrlapius (seamap.) nerasdavo tokio uosi 
.Ir kur gi- rasi? jei-thi''buvo Nemuno uostas'apie 10bį km.^atstume,nupvjure 

. "sZięnam •tu laivu vadovavo" ir lietuvis kapitonas a.a» aM&o jauskas • ginoi^ 
t-ie laivai greitai dingoL nes neturėjo užnugario. Pradėjo kurtis jūrine 
sąjungos k.a. Lietuvos Jurininku Sę-junga? Juros skautai3 na ir; vandens 
sporto klubai. 1923 m. gausioji. 15 d. atvaduojama Klaipeda* , Jurininku 
tęs propaganda darosi lengvesne. įtaikę ateina moterys? kurios buriasi 
’’Lietuvos Moterų Tautiniam Laivynui-Remti Draugiją”? kuri šelpia juros 
skautus? jūrininkystes mokslus einanti jaunimę? varo propogandę spaudoje 
1926 m. nuperka jos Klaipėdos juros skautams jacht-kuterį uz Lt. 10?000. 
Prie Ankstesniosios Technikos Mokyklos Kaune įsteigiamas jūrininkystes 
skyrius? iŠ kurio po vienę metę.? išsiunčiama keliolika jaunuolię į Suomi 
jos jūrininkystes mokyklas'* Jūrines organizacijos^nesiliauja įrouine ju-, 
sios visuomenei apie jūros naudingumę? rašomi valdžiai tautinio laivyno 
steigimo reikalu memorandumai? bet valdžioje sėdėjo žmones išaugę rusiš
koje dvasioje ir žinojo? kad kag kur Sibire tokįę nebuvo? kUrie kalbetę? 

. jog ’’tauta be laivyno.? _tai .paukštis be sparnę? ' žuvis be peleku? briedis
su medinomis kojomis? ūkininkas mediniu arklu? Dievo posūnis ir žmonijos 
vergas”.. Jura jiems buvo tai Palanga? kur galima ^linksmai paflirtuoti?

■ taukus prieš saulę pakepinti ir raudonę sprandę sūriame juros vandenyje. 
pamirkyti. Ko tie. jurininkai ir tas ju sukurstytas jaunimasjau vakari? 
tiskos dvasios) nori? Ar pamišo l i jura, -laivui - juk’, laivai. ga.li;P£ij 
kę.s-ti^ o jie visi prigerti - baisui ir kai tokiam isaįs-kini:?..kad'dpugiai 
s-.i.aiwzmonps miršta .loVoje? bet niekas nesibijo į l.ovę -gulti - tada jis

’ nusišypso? užsirūko cigaretę ir_juokia.si patenkintas plekę- glostydamas? 
arba auksine laikrodžio grandinėlė žaisdamas tarias įdomu? įdomu — pa
žiūrėkime* Bet tuo.viskas ir baigdavosi. Tai mat su kuo reikėjo reĮkali 

.•turėti. "

1928.m. įsisteigs laivininkystes, .bendrove "Lietgar”?^bet tai buy o 
pamoka?', jog negalima pasitikėti svetimtaučiais kapitonais is biznieriais. 
Laivai buvo iškilmingai pakrikštyti “Klaipeda” ir “Palanga” bet_tuo but 
.po krikštynų daugiau ję niekas Klaipėdoje riemate. Tiesa? Klaipėdoje buve 
viena vokiška laivininkystes bendrove ? ^kurias trys laivai plaukiojo po - 
lietuviška vėliava?'bet ’su granai vokiškomis įgulomis. Tuo tarpu įdėjus 
nemaža pinigo? pavyko patį Klaipėdos uostę perstatyti ir modernizuoti.. 
Su’kiekviena, diena jisai tobulėjo? jame laivę judėjimas didėjo. Jurinię 
organizaciję pastangomis 1933 m. suruošiama pirmoji juros diena Klaipėdoj 
taip pat ir visoje Lietuvoje. Ir kas gi '.pasirodė? ^Visuomene jau pradėjo 
smarkiai domėtis savos jūros ateitimi. Vadovaujančiose^e.konominię bendre 
viu vietose^(Maistas? Lietūkis?_ Pienocentras) atsirado zmonię? kurie dau
giau? ar mažiau jau įvertino juros ir laivyno reikšmę. '-Pradžiaį..buvo 
išnuomoti 3 n<g.dide Ii v jūriniai laivai ir per trumpę laikę, paaiškėjo? kad 
tie laivai nese nemažę pelnę. Įsteigiama, laiyininskysteš bendrove “Lietu 
vos Baltijos Lloydas” kurios nuosavu laivę tonažas greitai augo? 0 su jo 
augimu augo ir-bendroves kapitalai. Taip 1939 m. toji bendrove jau turcji 
nuosavus 8 jūrinius laivus ir daugelį laivę (garlaivię? vilkikę? Į>a.rž.ę)l_ 
Vidaus vandenyse.- >Prie Susisiekimo Minister!jos -įsteigiamu .Jūrininkystes 
Inspekcija? kurios vadovu skiriamas ats. brig. gen. -T» Daukantas? senas 
jurininkas ir nenuilstamas jūrininkystes įdąję ^kleidėjas. . Augant laivy
nui .pradėjo trūkti savę specialistę. Kelias-dešimt jaunuolię pasiunčiama 
į Prancūzijos? Italijos? Suomijos ir;.kitas jūrininkystes mokyklas. Smagu 
buvo šios srities pionieriams matyti? kad_dalykas pakrypo į geręjįę pusę* 
Susikūrė dar viena privati bendrove ’’Sandelis”? kuri įsigijo 3 jūrinius . 
laivus•
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Jauna ‘besiplečiančia laivininkystę ištinka skaudus, smūgis.* 1939 

kovo m.:23 d. Hitleris su'savo gaujomis užėmė ^Klaipė dę;,- Viskas susiubž 
bet reikėjo greitai veikti ir galbeti nenuleidziant rankę tai, kas dar 
liko. Neužilgo gaunama nuomos sutartimi, Klaipėdos uoste laisvoji zona 
99 metams-/ Žinoma, ji neatstojo ne desimtos dalies • laisvo nuosavo uoste 
Kreikiamas vėl žvilgsnis ę šventosios uostę daromiHjau planęi, vedamas 
geležinkelis o 'Nors geografine padėtis nebuvo labai patogi, bet ^pastatyt 
galima,’ juk ir Lenki ja . negeresnėse, sąlygose -.Gdynę .state • Bet vėl tas _de 
'simas visus darbus stabdė, ybar 1939 m. pravedama visoje Lietuvoje ’’jure 
savaite” su pagrindinėmis iškilmėmis Šventojoje. . • "

Reikia, paminėti, jog 1935 m. susidarė: ir karo .'laivyno uz-uomazga. 
Pradžiai įsigytas mokomasis karo laivas, minu gaudytojo tipo, taip .pat . 
ir keletas, mažesniu, kurie nese sargyba pajūrio vandenyse.

* Sportiniu, laivynas taip pat išaugo ir lietuviai^ jau spe jo- pasiro
dyti Baltijos juros sportininku tarpe, kaipo rimti varžovai..

. įskilo karas, laivininkystes bendroves greitai neteko keitę lą.ivi 
■jiems plaukiant į Anglija. Apsiribota transportu tik Balti jos __ juro j,ec 

’tai jau buvo nuostolis; Greitai seke-rusu okupacija., Bendrovės buvo 
panaikintos,■ laivai nacionalizuoti, jurininkai išsibėgiojo. Musę, laivyr 
likučiai buvo paskandinti įskilus voki© cię-rusu karui. Liko .tik keletas 
vidaus.'laivininkystes laivę_ V. Vokietijos uostuose' ir vienas jurinis 
laivas, kuris dar nebuvo spėta parvesti į Baltijos juru ir plaukiojo- kai 
metu-.amerikiečię -tarnybo je (*) • _Bendrai imant lie tuviai j jurininkai -pasi
rodei ’ neblogesni-u.ž kitę tautę jurininkus ir ateities Lietuva bus^jurme 
valstybe ir jos laivai, plaukdami visuose pasaulio vandenyse^ nes nauda 
ir garsins savo mažęja tėvynę prie_Baltijos krantę. Lietuviško laivyno 
idejo neturėtu būti svetima ir užjūrio sesems ir broliams, kurie, gal u 
nenoriai, bet buvo, priversti lipti ant laivo, kad perplaukęs Atlantę.

' ; • Br«- St.

•a) Dabartinis to laivo likimas autoriui nežinomas.

KARO T R E M T I N I- Ų BŪKLE S U N-K-E J A- --
1 r ■ / 1 • ž’ 4 ■ z. ■

; Rašo musę korespondentas Austrijoje

- T* Vacekietis -
. •>

Panaikinti Tautiniai komitetai

Amerikiečiu.užimtojo Austrijos Zonoje dar pries metus pabėgėliai 
buvo geriausiai traktuojami. Ypač jaute malonia globę sęjunginiu ir ne
utraliu kraštu tremtiniai, ję tarpe ir lietuviai. x Daug, musę nęlaimingę 
tremtiniu ieškodami uzuovijos persikeldavo is kitę z on u ę • amerikiecię*’
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;; Tas buvo pradžioj leista ir todėl daugiausia į siy zony jmusiskiy ir su- 
sispiete.^ šiandien jau galima konstatuoti, kad Jungtines Jane r ikos Vals 
tybes keičia savo •pblitilca'. tre'mtiniu : atžvilgiu. v Ka.ro pabėgėliai pajuto

i kad jie jau. yra* nebepageidaujami. • Neabe jo jama čia? kad? tas. politinis 
lūžis vyksta- dbka daromo spaudimo- bolševiku bloko? prie kurio .politikos 

.šiuo atžvilgiu labai-mielai ir.’nė papras tai • uoliai prisideda ir austry.
* tauta bei ju.valdžia.- Pabėgėliams sunkinamas; gyvenimo. .sąlygos. ir daro- 

..mas:-spaudimasr-yisais atžvilgiais ir is. visy, pusiy. Spaudimas buvo pra
dėtas’ uždarant yisus tautinius komitetus,.Ty tarpe-,_zinoma, ir lietuviy 
Komitetai buvo lyg atskiru tauty. tremtiniy atstovybes? kurios ne tik 
atstovavo pabėgėlius amerikiečiu įstaigose, bet kartu gindavo jy reikak 
rūpinosi kultūriniais ir Socialiniais reikalais (politine veikla is pat 
pradžių ■ buvo . griežčiausia uždrausta^.? išduodavo reikalingus pažymė jimus 
ir t’.t.‘ Uždarant komititus atėmė is jy anspaudas, blankus. Komitetu .. 
vietoj yra įsteigti Socialinio aprūpinimo skyriai? kuriy paskirtis yra; 
daug siauresne. Tuo butu visa1 grupe ir paskiras tremtiniais nebeturės 

...atstovybes? * kuri kiek-viena eilinį žmogelį gaiety apginti ir apsaugoti 
svetimoj ir nedraugingo j salyje nuo_visy blasko.my veju? nuo išnaudojimo 
ir nuo x^avergimo. Del kalbos nemokėjimo*, del svetimo krašto įstatymy 

ę.bei papročiu ne žinojimo? daugelis ir be kaltes įklius neabe j o tina i _į 
i svetlftiuju pinkies, is kuriu įsgelb.eti nebe ra kam-. . Jau dabar • pabę gelia 1< 
norėdami * gaut i reikalingy. -pazymejimy, turi prasyti svetimyjy, kurie yra 

1-V-isąi nekompętent iski jiems svetimus, reikalus atlikt i Del ’komitety-fUz-
rymu dhr: isk-įls tpkįy. neger.oviy ir painiavy^ kad jy. vėliau pas igysppatys 
likvidatoriaiKomitetai .buvo dideli karinėms įstaigoms pagalbininkai? 

...kurie dirbo be r jokio atlyginimo? tik .savo t’autie-ciy ir syjungįnipky la- 
ipui o Be . to9.. kaip suderinti toks- žygis su. demokratiniais - principais?.;.

L-n-.'.'p ' .. -a. . ' ■?/> •? -■ • ■ ■< < . ■ ■ -. J . ?’
1 ■' UNRRA lageriuose gyvenimas nebeįmanomas . i ■■ ■
•••**■' / J. ; . . ,l> - 1 J 1T - M .■ ■ 1 ■ 11 ’ • ‘ s 'j . .

• . . • ‘ ■■ • ’ . . . . ; • ’ ‘ i ' . ‘ .
• J. U- .J ■ ' - — i

»/g-/ .-Maistas.-’..UNRRA lageriuose yra nepaprastai pablogėjęs. Juose gauna 
tik' karta į savaite mėsos ir labai maža kiekį riebaly. Visos dienos 
duonos davinį, .suvalgoma per vieny karty? o mėnesinė cukraus norma per 
vieny savaitę. Del nepakankamo maisto auganciy vaiky svoris visai neky
la ir vaikai yra visai -nus.il.py ii* tai džiovos kandidatai ir busimieji 
invalidai, o tėvams nepakeliamas smūgis. Lageriu^i^atalijos tiek blogos, 
kad normaliais laikais Lietuvoje jose nię_kas ne uz dyky nebūty gyvenęs. 
Nežiūrint to, uz.. tas landynes, .karo. pabėgėliai...turi labai_auksty nuoma 
mokėti ir daug aukstašnę?’ kaip "mokama ustrai arba.tie gabegeliai? kurie 
butus išsinuomoja is austru privatįskai gyvendami, i^s lankiausi UbTRRA 
191 lagery. Viename mažame kambarėly? kur lovos sudėtos ant lovų? ir 
to.-je. -c.el-o-jb- gyveno- b.:...vyrai ir; .-.uz -- ty ...celę ^.ie moka 45* •šilingus • -;šiy 
©ilnciu autorius gyvena su savo 5 asmeny seimą daug didesniame ir geres
niame Kambary privatiŠkai-.ir austrui moka pagal valdžios nustatytas nor
mas už butą id* uz sviesy tik 9 šilingos. Vadinas? karo tremtiniai uz 
buta-’inoka 6kartusbrangiau? kaip vietiniai Aus t ri jos .gyvento ja i. Taip 
pat ir uz maisty L>abegeliai moka brangiau.. Jau paminėto UNRlla lagerio 
vadovybe nesutiko atleisti.‘-nito.. m.ok.es.čio_..UzAbuty ir maisty net lietuviy 
moksleiviy, kurie lanko tame lagery veikiančiu lietuviy^gimnazija, kur 
mokytojai dirba.. be jokio . atlyginimo, is •nepaprasto pasišventimo ir vis 
dėlto už butą ir maisty tur-i taip- pat mokėti? nors pajamy ir neturi. Tat 
užsįmoka i s sipardtivinedam i paskutiniuosius skudurus • Jei paminėsime, kaė 
mokytojams reikia- .mokyti bd • vadovėliu - ir bė; jokiy mokslo priemoniy ir dar 
pa'tiems reikia-eiti ’ gimnazijos sargu pareigas, tada suprasime, koks‘"•dide
lis yra pasisventimas lietuviy mokytojy savo mokslo trokštantiems broliais
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Trukdomas tremtinių vaikų Švietimas.

- • r~ Skaudu?, kad .■'vadovau jančios- Įstaigos ne tik nępariamia tų kilnių- 
užsimojimų? -Uet dar^tremtinių vaikams sviestis trukdoma. Taip nebuvo-U _ 
leista . pefsikelti .iŠ- kitų-/zonų i amerikiečių zonų moksleiviams? kad gulė
tu lankyti vienintelę/ Aus tri jo j "veikiančią Lie tuvių gimnazijų* Ir net. 
tiems, ’ kuriems-,-.‘jaU buvo Vietinių ištaigų leista persikelti ir tie? kurie 
jau 'buvo pe:rsikelq? po poros savaičių buvo varų išvaryti atgal? nors la
geriuose buvo ’jie’ apgyvendinti susi spaudžiant kitiems lietuviams. Ar tad 
humariiška ir-.demokratišką? •

'■ ’ / ■ ' ' Tremtinių spaudai dzdcta cenzūra ' ■

Dar ir kitas didelis tremtiniams kultūros tormuzas? tai įvedimas 
tremtinių ^spaudai cenzūros ir tai tiesiog nepakeliamoj formoj. Kiekvie
nas rašinėlis £rieš spausdinant turi būti perrašytas į gnglų kalbų ir 
pateiktas cenzūrai., Turint galvoj trukumų poperiaus? rašomųjų masinelių 
ir anglų kalbos mokovų? laikraščiai leisti yra neįmanomi. Politinius. _ 
straipsnius spausdinti visai uždrausta? lygiai kaip ir_betkokia politine 
veikla. Turint galvoj? kad austrams leidžiama politine veikla? nuimta 
cenzūra? peršasi išvada? kad anglų-saksąms yrą mielesni tie? kurie per 
paskutinius karus i juos šaudė? už neutralių kraštų arba.buvusių.sąjungi
ninku karo pabėgėlius. ■ Is viso to aiškėja? kad ir pokario laikais vyrau
ja jėga ir bejėgius karo pabėgėlius ir demokratijos' moka-paspausti įjo 
šluotą. Ar tai .dera: tiems? kurie_sakosi kovoja uz demokratiją? uz žmonių 
lygias te-ises*?' spaudos, ir politines laisves.

’ • < •i' ■Ne siba ig iant i ej i pabėgėl ių t ikr in-ima i
•*•••' ’ * • • . • *

Tuoj karui pasibaigus pabėgėliams buvo leista susiorganizuoti į 
tautines seimas? kurios buvo surusiuotos i dvi grupes: 1. Buvusių, priešų
valstybių ir 2. Sąjunginių tautų pabėgėliai._ Paskutiniajai grupei pri
klausė ir pabaltiečiaiSąjunginių tautų pabėgėliai turėjo pradžioj dau
giau pirmenybių ir todėl., buvo žiūrima? .kad į .sųjungininkų' tarpų nepatek
tų nedraugingas 'elementas'ir kad nepasinaudotų neužtarnautomis privelegi- 
jcmiso Buvo eile patikrinimų? per kuriuos iŠ lietuvių seimos buvo pasa
linta? net .perkeliant Į buvusių, priešų lagerius: 1). Visi Klaipėdos kraš
to lietuviai? kurie "po anšliuso tarnavo Vokiečių kariuomeneje9 2). Kurie 
1941 metais? pasinaudodami vokiečių repatrijacija?^persikels į Vokietija 
ir 3) Kurie Lietuvoj būdami buvo mobilizuoti vokiečių kariuomenėj. Apie 
trečdalis lietuvių? kurių daugelis nemoka net vokiškai? kurie jokių budu 
nėra kokie vokiečių bendrininkai? kolaborantai- ir kurie'-Vokietijon petekc 
ar vokiečiu kariuomenėn tikrinių brutališkos politikos aūkos^ iš lietu
vių pabėgėlių seimos buvo išpiešti.ir iki šiol negrąžinti. Sis lietuvių 
Šeimos išskyrimas visuosešlageriuose praėjo labai tragiškai. Dauguma iš 
jų. buvo varu nuvaryti Į .mūsų tautos priešu__lagerį tik todėl? kad klausi
mas buvo sprendžiamas _tik iš formalios --pusės? aklai laikantis potvarkio 
raides? bet ne is esmes ir visai nesiskaitant su lietuvių atsakingų asme
nų nuomone«
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Ir kodėl taip yrh.

dūsū laikraščio korespondentui teko- atsilankyti pas atsakingus ag 
menis, tikslu sužinoti kam ir kodėl kasdien yra sunkinamos . pabėgėliu gj 
venimo sąlygos? būtent: -uždaromi tautiniai komitetai, dvigubai sumazi 
tas maistas? įvestas didelis mokestis uz butą ir maistą, kodėl gydytoja inžinieriams neleidžiama dirbti savo profesijos darbo, bet prievarta ve 
Čiami dirbti austrams juodžiausius darbus, trukdomas karo pabėgėliu vai 
Švietimas, įvedama spaudai nepakeliama cenzūra, kam tie nesibaigiantiej 
tikrinimai ir tautiniy šelmy skaldymai. į tai gavau tokį atsakymą: Tu 
darome pabėgėliams spaudimą, kad visi tie, kuriems negresia.pavojus, gr 

' tu namo, gi tie, kurie liks ir kurie iš D.P. nebus išbraukti, tais me s 
pasirūpinsime ir' toliaus «> Tu visy spaudimy rezultatai visoj Austrijoj 
lietuviu Šeimoj buvo tokie? kad du lietuviai ^ustriją apleido, bet, dej; 
jie išvyko ne i savo tsvyn^j .4 Lenkijoj is kurios reikia iike’tis. gr

Pats UNRRA vyriausias seras La Guardija lankydamasis^Berlyne _ 
atstovams pareiškė? kad pabaltiečiai negali dabar grįžti tėvynei 
jiems daromas tas spaudimas grįžti?spaudos 

Tai kam

Ateitie s uždaviniai
1* Lietuviu tautiniy grupiu vadovybėms Austrijoj daugiau kompakti; 

kūmo, bendradarbiavimo kovoj del tremtiniu teisiy ir egzistencijos. 2.
• Šio tikslo s lekiant ^glaudesnio bendradarbiavimo su tremtiniu centru Eur< 
pojg_ lietuviu sąjūdžiais užjūry ir atbulai. 3. Lietuviy tremtiniy vado
vybėms veikti taip, kad įsigyjus sąjungininky pasitikėjimą. 4. Lietuvoj 
įgaliotieji Ministerial turi dėti pastangų, kad šiame mano straipsnyje 
įskeltos negeroves butini pasalintos. 5;^ Syjungininkams nereikty skirti 
nemoksliu valdininku, del kuriy profaniškos veiklos nukenčia ne tik D. La 
reikalai, bet ir jy paciy prestyzas bei pasisekimas. p.,

NUO •- B-A L K 0 N 0.

• Andrius Vilkaviškietis -
i

Balzganas menesio veidas
Kalno skiauturej pastiro9
RŪškany nuotaiku skardas
Minely sunkumon paniro.

Caux ir Glion_(*) žiauriai 
Kalno
•Mirga

e
t

atšlaitėmis spinksi, 
akyse žvaliai, 
atodūsiais tvinksi*

n 
e 
n
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Vaidenas kauniškiai žibintai? . • . _
-į -Zalięjį kęln^ pakopę; . . .. į . -'.‘Į
Lietuvos- sopulię labirintai? • ■ . ■
Laimėtoju 'biznį sulopę! "

•_ * Paežeres medžiai' paniurę?
'Ilgus usus papūtę;
Mano lemtį pakorę . • .'

. , Laiko verpetai pasiutę.
Tyliojo vaizdo aitrumą . ' - .<■
Rėžia tramvajaus urzgimai? •- -
Manojo^žvilgio klaikumę
Lydi Tėvynės arimai.

' (*)' Kalnuotos Šveicarijos vasarvietes netoli Montreux.

■ * « ijt « ’•“ f’< * # *
AŽJMOS OlMTl£>ljW£0©(MMJkS

Prae j us ios vasaros patys karščiai. Liepos pa škutine diena• Apie 
trejetą dešimčių tremtiniu studentu vasarojome prie Gardos_ežero. _ Tai 
vienas is pa.ciu didziausię Italijoj. Musę, stovyklos administracija paro
de gražu gesta ju globoje esantiems benamiams? leis_dama jiems po, vienę ar 
dvi savaites praleisti prie gražiojo ežero. Ramybe _ir vanduo' kiek nervus 
sustiprins? pavargę plaučiai pakvėpuos grynu paežeres oru? norintieji ra
miai paskaitys? pastudijuos? kokį egzaminę paruoš. Tę popietę^seseta. 
tokiu benamiu:sulipome į valtelę?_vasarotoję dispozicijoj esančia. Jtk 
prade je irtis pamatėme?■'kad šis‘musu puses tuzino būrelis sudaro grąžę' ■ 
internacionalo - du albanai studentai? viena.studente Montenegro? tautos 
atstove? italas iš Graikijos? vienas '"amerikoniukas"? kuris su savo moti
na tikisi greitai išvažiuoti į savo gimtąjį Colorado ir as - .Dubysos pa-._ 
kranciu sūnūs. ■ Pakaitomis irkluojame? pasirinkę tikslu kitoj ežero pusėj 
(už lo'klmo) esanti .Gardone miestelį? kur ilsisi italę didvyrio d’Anungio 
palaikai ir jo^atminciai pagerbti stovi originalus paminklas - .ant .aukšto 
ežero kranto iš geležies? cemento ir ^.medžio pastatytas laivas. ■ Imitacija 
to paties? su kuriuo d’Anųnzio uzeme Fiumę. ..L"

Iriantis mezgasi maloni kalba. Pasakojame vienas kitam apie .žymėse 
nes Italijos vietas? kalbame kas vertesnio dar yra - pamatyti aplink sį 
ežerą. Kaip tik kitoj pusėj stovį ir garsusis Salo miestas? kur paskuti
niais fašizmo mėnesiais buvo įsikūrusį Italijos socialine respublika.
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Prie šio ezero ir Musolinį dažnę vasaros savaite praleisdavo savo puosnic 
viloje* Pro ję einanciu_plentu tada būdavo sustabdomas visoks judėjimas. 
Praeiti ar pravažiuoti būdavo įgalima tik su jo paties pasĮrašytu leidimu. 
Tiek saugodamies, tokioj baimėje gyvendami diktatoriai vis tik neapsisau- 
goja nuo ję. laukiančio likimo. Du jau gavo kę užsitarnavę? gaus ir tre
cias . • o .v . :

Bangos vidury ežero lengvai kilnoja mūšį mažę valtelę? tačiau ne 
vienas baimes neparodome? visi nuduotame ’’senus jūreivius”. Keletę valai 
du irklavimo, keletą praleistą apžiūrint miestelį ir paminklę sudarė grc 
žį pusdienį mažoj tarptautinėj draugijoj. 

S
’ ;•« :!< 5

Viskag musu stovykloje tarptautinio pobūdžio. Draugyste ir meile 
taip Į>at. _ Štai sviesplaukis lietuvis vakarais vis kviečia juodbruvę mies 
to pažiūrėti, o vienintelę stovykloje lietuvaitę įsižiūrėjo albanas. 
Kitas lietuvis ’’rėžia sparnu” apie chemijos asistentę _grazię italę. _Lat- 
vaite gi tapo auka juodęję. graiko aklę. Po keistos me ne §ię draugystes, 
studentas teisininkas nuo mėlyno Dunojaus sumainė aukso žiedus su ^drijog 
pajiirio slovėnė. 'Suome, jau pusamže, gera mokove svetimę. kalbę., moko an
gliškai viena bulgarę ir patenkinta, kada su. Ivanu, serbu, sužaidžia sta_ 
tenisę. Ir taip butę.galima toliau tęsti sias protę ir sirdzię bendravnr 
istorijas*

0 kalbu įvairumasl Ypač ryta išgirsi ^visokię. pasisveikinimu. •‘zui
niausiai itališkas "buon giorno” (antrasis žodis tariasi dziorno ). bet 
lygiai dažnai ir "Guten Morgen”, arba sloveniskas "dobri utro taip P 
“Good morning”. Kai kuris svetimtautis mandagiai pasveikina lietuvi 
’.'labu rytu”? o lietuvis? pagerbdamas dar mažesnes tautos atstovi! eolegę. 
albana pasveikina jį jo kalba ”rnire mengjez”. Tas pats kalbę. mismys 
tęsiasi visa diena. Tačiau beveik visi daugiau ar mažiau supranta ir a 
ba itališkai, vokiškai ir^angliškai. Taip kad Joendrę kalbę.visados^gali
ma rasti, g 
raudonųjų žiaurumus paliktoj tėvynėj? ----- . _ _ - - . .
niu'gan ilgas ir įdomias. Jeigu nesusipratimu buna kartais? tai ne tokie 
tragiški, kaip prie Babeliokur del nesusikalbėjimo turėjo bokšto staty
ba nutraukti. Laukiame eileje pietę. ---—  .— 
“r’ėrmesso” (prasme - atsiprašau? praleiskite) sako, 
ta savo kalba: ’’Kad aš tave permesiu? . - • r
Tvarkdarys serbas ragina prie kavos ”brzo? brzo (greitai. 
Žema it iš ' jam: ’’Nebirbk, ^nes kai as tau pabirbsiu, tai nusįgęsi 
vėl, Lietuvis pareina iŠ tumaus nusipirkęs yaisię.. Pasiūlo po 
vienam kitam pabėgėliui 
lino broliu (reiškia* ____ _
’’įnirsi”? vas pats žinau kad mirsiu? bet tu gal pirmiau 
ta. kriauše tiesiai į kaktę.

galima susikalbėti kiekviena tema, issipęisakoti vienas kitam
• ------ > Degimo ’’odisėjas”? daugumos tremti-

Jeigu nes us Įpratini

Itale darbininke”'braunasi virtuvei 
‘ O lietuvis jai atkei

tai nereikės daugiau tau makaronu” 
”brzoy brzo” (greitai1, greitail). 

tau pabirbsiu, tai nusigąs!”. Arba 
iŠ turgaus nusipirkęs vaisi 

Prancūzas, paėmęs d'1 ;
2, (reiškia ‘ nūsikeike) as jam apelsinę duodu? 

as pats žinau kad mirsiu? bet tu gal pirmiau”

dekuoja ’’Merei”.. “Ak tu, Sta- 
o jisjnan sako 
- ir sere su minkc

* »:<
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Vakariene’ žymiai geresne . ir ’riebesne negru kasdienę. 
ietuviai’.buvome gavę is BADF' įgaliotinio)^ nėra 

Čia 'seimą gan didele? be-
o žmones. arti dvidešimties- tautybių. ...Po • gražaus 
u 'tautybių •grupes gieda savo kaledines- g.ies mes

.k-1/si - ii n cz šTrn 5 in “i - j pa r i &iio nA u iltie s n is . bur e 1 i-s ii

_Kuci’ 
Bet nėra p 
šieno ant stalo? nėra brangiuju^sėimosnariu.; 
veik poros šimtu zmonię.? 
religinio koncerto atskir 
Nedrąsiai pradeda vengrai , ,r
esame? ppaicL© čia įso irios 'rG-ul • siarfoti^n^’ Jau -ant sj.©no ^xi>'.pi3?ko jasai.ziiioiii 3 \o .. ♦ 
Po mūsų gieda serbai? slovėnai'. Dar albanai rusai po savo._ giesmė s'.posme
li užtraukia. Tada pirmininkaujanti programai Welfare .Offieer?-viena 
amerikone Mrs. ..^ pakviečia visus įkartu pagiedoti visame pasauly giedama. 
’’Tyli naktis 9 šventa naktis”. Čia tikrai įvykstę m.iŠpąrų.jpsąlme s žodžiai 
"Garbinkite Viešpatį visomis kalbomis”. Kiekvienas giedame savo^tautos 
kalba? bet visį balsai susilieja į viena nuoširdžiu maldę? į’graziaję 
Gruber’io melodijų? kuri šį vakara visame pasaulyje • skamba. . Visu giedan~ 
šių benamiu mintys tos pačios -vkad išklausytu yiespats? kad;leistu seka? 
šias kūŠiaš laimingesnes ir gražesnes tureti9 kad jas galėtume minėti

ynoje. . -• . - " .
. ' ' - ;• . ■ < . .. .: : '' : >’v

Į Toks tai mažojo internacionalo gyvenimas . • I .' •; . . a .

• - J »• ’ Miką s : - <
a S ■■■■■ ■ a i » I ■ nm Ilium

—-----------------------------— •• ..........— .............................——- ■

'. IR, ~ AUSTRIJA TŠTliOŠKŪSI TRĖMTINTŲ' KRAUJO ■ ū’. '

Dr. Gruberis lenktiniuoja su Molotovu provokuodami D. ±3» i. v
Austrai vykdo rudųjų ir raudonųjų nacių, politiką - j ,

Austrijos spaudos "projektai” DOP. klausimui . .. • ■■

■ ' • spręsti ir nuskriaustojo balsas’. •■■■’
S ■ -----------------------*----------- - : ~ -- --------------- ■ ... •. .. ■■ • .■>: v f.-,

- ! ‘ v ... . j’ tJ*. Vacekietis-- ■

, ’ (Musu Europos Korespondento pranešimas.) . ■ i"
< ■ ■■ '.■■.* , ...............

; ■ . v. ’• * i

Jau ankstyvesniuose savo laiškuose. rašiau9 kad. visa ir višy sroviiat 
lustrį-jos spauda? • visos partijos? parlamentas i£ yyriaugybe vie nba Isiaič v 
>oiAaiauja visus karo pabėgėlius, grąžintąjį: bolševiku užimtas sritis •’ 
i i a'” kovo, austrai ve'da jau ištisi rnėthi? išv.ien. eidami su Mas^vas. .Mat 
įauguma Vabegeliu^yra griežčiausi bolševizmo, ir na ei zmo priešai? todėl 
jie daug įcur pakiša, komunistams .kojį ju varomai1 propagandai vakarį ;EurQ,— 
ioje? o ^austrams trukdo tįsti naciu, teroro ir fasistįskį. politika pries ’, 
išsienieclu^ę_ Šios dvi sroves 9 praktikavusios XX amąiuje vergį poli tikįs 
iz ja vedd\žūtbūtinę kova ir toliau. Reikia pasakytiypkad Austrijos 
šiandienine' "demokratija” jau daug yra ir laimėjusi? būtent:, visi karo 
Pabėgėliai? net ir sąjunginiu, ir neutraliu, kraštu yra pavesti austru 
)arbo Įstaigoms? kurie prievartos būdu yra priversti dirbti savo buvusiomis 
^riešams? 2. Austrę. įstaigos užsieniečius skiria i pašius blogiausius 
Larbus? kuriu nenori dirbti gatys austrai9 3. Visi užsieniečiai gydytojai 
.r inžinieriai bei panašūs is valdiniu ir priyaciį įstaigų istarnybę. at- 
.eisti? privatiškai verstis savo profesijoj uždrausta ir verčiami dirbti
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sunkiausius paprastu darbininku darbus? 4..^matininkams taip pat uždra; 
‘ta laisvai verstis save amatu ir jie turi eitiįdirbti pas ^austrą-amatinj 
kus kaip ją pagelbinin^ai? 5. Svetimtaučiams uždrausta važiuoti^geležini 
llais ir autobusais? 6». Panaikinti tautiniai komitetai dr tuo uzsienieci 
yra daugiau priklausomi nuo austrą? 7. Uz.sienįęeią spaudai įvesta-, cenzui 
ir uždaryta daug D.N. reikalams le is tą' laikraščiai •LTavir> 1.1. . iį;-.t> t.p. 
Nežiūrint šiems-triumfai is kiems raudonąją ir rudąją fašistu laimėjimams? 
jie savo kova pries nelaimingus benamius? kurie•juk. ir yra tu abieju 
draugą-ūącią aukos ? varo savo ‘ sėkmingą ,kovį- toliau. ' . u.

—- , f ... f J’• «*•» %

Ir ministerią yra? kurie moka ir nesigedina meluoti

Austri jos užsienio reikalą ministeris Dr. Gruberis lankydamasis 
‘nesenai J.ul.V. tdse ir ten donkichotiška kovą prieš D.'P. > Tikslui siekti 
naudojo naciu ir bolševiku naudojamus metodus*. mel-į ir fakty klastojimą 
Ministeris tvirtino? kad visi D.xJ. gauna'2000 kalorijų? atseit? daugiau 
negu austrai. Jusu korespondentas aplanke eilę D.l. lageriu ir. Is.UNkĄA 
vadovybes sužinojo? kad D.P. gauna lygiai tiek pat kaloriją? kaip ir vis 
austrai? būtent? 1200 kalorijų. 2000 kaloriją.gauna tik žydai? bet tą v 
vardu narsusis Gruberis neturėjo drąsos ištarti. Is viso? austrai pries 
žydus viešai niekur ir. niekad nekelia balso? bet pashibsdomis juos daugi 
siu keikia ir suko? kad ateisią žydams dar viena atsiskaitymo valanda.

Jau anksčiau"minėjau? kad svetimtaučiai Austrijoj daugeliu ąt^vilg: 
yra daug blogesnėje padėtyje? bet ir maitinimosi srityje karo pabėgėliai 
yra daug blogesnėje būklėje negu austrai? nes visi.austrai turi didesniu 
ar mažesnius daržus? be to? pas savo tautiečius ūkininkus nusiperka sį t< 
is maisto ir be korteliu? kas užsieniečiams yru visai neprieinama. Tat. 
vardan šventos teisybes.užsieniečiai tūrėtą maisto daągiau-gauti kortelė
mis? negu vietiniai gyventojai? kurie turi patogius? siltus butus? gerus 
ir siltus drabužius ir naudojasi visu savo prieškariniu judamu ir nejuda
mu turtu.’

austru ..spauda ips.pausdino įžanginius 
s J. A. V. ”'' ir ’"tarp kitu jo laimėjimu 

... . .-i_n f— issprąsti
Dr. Gruber: 
ir kol tas 

bus pasiekta? kad visi D.x>. visai pereiįu i aus urą ruwms. nurodo? kad 
ta austrai yra laimėję. Kadangi Austrijoj D.± . jau yra ir dabar daug kui 
visai beteisiai ir daug ėunkesnej padėtyje? taigi jeigu yra sutikta paoe- 

-------------- ( tai kyla klausimas? 
sprendžiant t

D. P. „ klaus im 
:i Pranešė? ka

Grizus Dr. Gruberiui, is- J.A.V 
su antraštei ”Dr-» G-ruberio pasiseki] 
yra ir toks punktas: ”Am§jrika.^priza< _ .........
Austrijos krašte”. Kiek" ankščiau tarputi>spau . .
reikalavo J.^.V. vyriausybę leisti issiusti is Austrijos D. P.

- ■ ’ ■ p.p. visai pereitą.į austrą rankas. P
Kadangi Austrijoj D.N. J~"

v ___________ -- ______ «_. _________________ - - ' J

geliu klausimo tolimesnį sprendimą pavesti austrams? _ . .
kokiu auku-dar. bus pareikalautą- Į s D. i'. . sprendžiant tą klausimą paįiemš/ 
austrams ir ’’Austrijos krašte”. Ir. turint galvoj? .kadjpabegelią būkle.
ir taip yra nepaprastai sunki -ir-'žinant ’ austrą užsimojimus ant p.x.^-'kyle 
rimtas susirūpinimas: ar austrą fašistai nepareikalaus tpęmtinią kraujo< 
Tik-to iš tą tąip jau prispaustą vargšu zmoni.ą tebutu galima beisspausti.
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. jagaliau' Gr eb.eris pliauškė Amerikoje? kad. dauguma D.Pyra Pasietai 
ir naciai? ir. kol jie bus Austrijoje9 Austrija niekad negales atsistatyti 
ir?'be-:to? D.P. ’ .buvimas •• prives' prie nepataisomu santykię su kaimynais. 
Šiais teigimais Dr. Grębėris-pralenkė net savo‘kolegę-Molotovu. Reikia 
sutikti? kad kol D.P. bus Austrijoje? tol ji negales atsistatyti ant^na- 
cistišku pagrindę. Bet bereikalo Dr. Gruberis sielojasi? nes tam mažai 
ko trūksta. Be to? Hitlerię?....Seyss-Ingurtę?.. Kal-tenbrunerię ^ustri ja 
turi dar ir daugiau? o intelektualę tarpe buvo^iki 80% nacię? kurie dar 
gyvi. Reikia sutikti? kad dauguma D.P. yra Pasietai? bet ta kont.igentę 
sudaro naciu importuoti vokiečiai. Kai rusai pareikalavo? kad'jsiė ap
leistu Austrijos rusu valdonę zona? tai ję spauda ir vyriausybe pakele • 
dėlto‘didziausį protestu ir vis delto_per dideles pastangas pavyko aus
trams šiuos mielus svečius savo tėvynėj pasilikti. ^ustry diplomatas 
sekę Kremlię: ’’Pulk kitę? kad nebūtum pats puolamas L ”

"NePašistiŠkos" spaudos projektai ir balsai apie D.P.

Ankstyvesniuose laiškuose rašiau? kaip austru spauda kasdien koįio- 
ju karo tremtinius? vadindama juos .Pas is tais -banditais? parazitais? srau
te Įninka' i s? vagiais? o ję lagerius atmatų dėžėmis ir 1.1, ir t..t. Dabar -■ 
ju spauda prade jo spausdint i? "D. P. . . klausimui išspręsti projektus". Trum
pai atpasakosiu vienę tokię "projektu”? išspausdintu vienos miesto savait 
Paštyje "Voche”? ilgame straipsnyje "D.iA’s - ein GlobaIvorschlag zur 
'Gute".

Laikraštis rašo? kad^.yisan pasauliui trūksta anglię. IŠ Ruhro kraš
to Austrija negauna jai pažadetę_ anglię. ir grįžta is-angliię kasyklų tusti 
i-ustriįos vagonai? vien tik todėl? kad^ten trūksta darbo jegę. Laikraš
tis siūlo tam panaudoti ^ustrijoį esančius pabėgėlius. Bet kol bus tiems 
rergams- pastatyti barakai? pabėgėlius siūlo pristatyti valyt griuvėsius 
lustrę miestuose. Kai bus .aistrija nuvalyta? sako laikraštis? tada visus 
Pabėgėlius suformuoti-i kolonas ir policijos ar kariuomenes ginkluotiems 
lūriams lydint pėsčius perkelti į anglių kasyklas.

iš.'to matyti? kad austrai yra^toli pralenkę savo mokytojus nacius 
.r betkokius PasistUs. Įdomu? kad šiems "projektams" neatsiranda ne vie- 
to 'priešingo balso. Reikia toęįel daryti isvadę^ kad su tuo sulidarizuoja 
•isa austrę tauta ir vyriausybe«_ Todėl- jeigu ist.ikręję bus austrams pa- 
'estą spręsti likimę^karo pabėgėliu? tai tiems benamiams bus išspaustas 
>askutinis kraujo lasas. Įdomu? kad tokie dalykai Austrijoj darosi vel
iant jau ištisi metai DenaciPikavimo Ministerijoms ir sąjungininkę Kon- 
.rolinems Taryboms? be to ? Austrijai aspiruojantis Į UITO šelmę.

nuskriaustojo balsas

1. 'Nacię sąjūdis yra -gimęs. Austrijoj. Karę šukele Austrijos sūnūs 
dolP Hitler. Tat austru tauta yra Šio karo pirmoji kaltininke ir karo- 
rentiniai yra to karo auka._ Tai nenuoseklu ir neteisinga būtę tas karo 
ūkas atiduoti ’karo nusikaltėliu globai? juoba sęjunginįę ir neutralię 
raštę pabėgėlius. 2. Tie karo tremtiniai? kurie negales grįžti Į savo 
evynę?_turi būti Įkurdinti Vokietijos ir Austrijos saskaiton taip? kad 
ie galetę neblogiau gyventi? kaip gyveno savo tėvynėj prieš karę.
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3. Neatitraukti is Austrijos okupaciniu kariuomeniy ip.-neppiini’ti Aus t pi
nos į UNO seima9 kol ji praktiku©ja naciy metodus ir ziauriy pries kitas 
tautas politiką. 4. Viso pasaulio lietuviškos organizacijos-ircLictuvoę 
Pasiuntinybes pries kapo tremtiniy niekinimę ip skriaudimą„turi stoti i 
kovą ip skriaudžiamuosius ir beteisius užtarti- 5. rrisideti lietuvly 
taniai prie akcijos ^steigtis ir -išpiešti tarptautinę institucija žmogaus 
teisėms apsaugoti. N . j ' . i..\ ’

•prašoma kitus laikrascius si pono straipsni persispausdinti. Be 1 
butu musu interesams naudinga? kad kas pravesty šio straipsnio vertimą 
angly kalba išeinančiuose laikraščiuose. . • ,

Nors labai trumpai norėčiau apibudintį apie Vokieti jos- koncen- 
tracijos lagerius ir juose kaliniy gyvenimą.________________ ______

Mes juose būdami daugiau nieko kito nematemi9 ^kąip tik keletą spyg~. 
liuotu ir elektrizuotu, viely tvory; o uz jy su didžiausiais prožektoriais 
ankstus^bokštelius? kuriuose sėdė jo sargybiniai pasipuošę kaukuo.temis9 
”S.S.” ženklais ir atsukę į musu blokus kulkos valdžius. O uz ko.kiy 300- 
400 metr.y būdeles? ir jose buvo ginkluoti sargybiniai šautuvais?' granato
mis ir kai kurie su dresiruotais šunimis.

Gross-RQsen kone, lageris atrodė? kaip koks miestelis? kuriame „buvc 
apie 80?000 tūkstančiu gyvy lavony? kurie atrodė? kaip mumijos^arba ski- 
lietai. (AŠ dažniausiai būdavau--sutinęs) _Kreumatoniurnos panašus buvo į 
fabriką? kuriame sudegindavo, is bado mirusius? nuo smugiy žuvusius? is 
po kartuvių ir pakaruoklius' (kurie pats pasikardavo.J Kiejf as žinau tame 
kreunntoriume sudegino ir 5 lietuvius, išturiu, isnesantia.bloko. ir . 
krounatoriuro vienas atrodė ’dar jsugyvybes zsneiJis. Savaite je-du įris fee oriuno- ^^Ar^uo^l^uvo^^gris
įSus^liŽus^^Als^^o. priims ausy bloką Nr.. 22,-A.) g



Pabėgimas "buvo neįmanonąss o jei kas ir ’bandydavo pabėgti ai? pąbe.g- 
įav-o? tai mums- visiems reikėdavo' visą parą šaltyje ir per lieti} nevalgiu- 
iiems? dšrikiuotięms aikštę ję/'stoveti. '.O.;, kai sugaudavo?•tai atveždavo. į; 
;-a patį’lagerį?- iš -kurio’ pabęgd ir pakardavo. Vedant karti apvilkdavo 
iiam tikra uniforma (.Šv.ieoiaį .rudos -spalvos sudaugybe raudoną kryzelįą-/. 
ręsdavo karti vienas’- ėšifąnas,''(. ”;S• S" .karys ) -iig vienas iš kalintą paskirtas 
rudelis’?' kuris už tai konek'.įag. tūrė jo gerą' i;yyenimą. Prieš atliekant-, 
skzakucija mąs išrikiuodavo' į tam tikra. ..aikštę'kiūrėti ceramoniją-'/ Kad.., 
r-isi gerai matytų kartuves buvo: įrengtos'-.kalnek .Prieš kariant.per garsi- 
žaibius pasakydavo septyniomis kalbomis kalbą.:.i kas jis toks? kiek metą? . 
iz ką; kariamas, ir t .t.' Pakabtąjį všjas? kaip kokį .skarmalą visą parą-., 
blaškydavo. Po to kreumatcrdurnas phversdavo.-pęlenais ir durnais •

•k : Darbas buvo^labai sunkūs? nes reikšdavo dirbti prie įvairiąją t a t'y-. 
aos darbu arba miške kelmus rauti. Nešant cėmęhtą? akmenis? geležinius 
balkius cimentinius stulpus parpuolig. kaip Kristus po ^kryžium? bet turį 
skubiai atsikelti ir padedant -nelaimes draugams užsidėti naštą. • Jeį. 
griūvant .zernšn cemento maišąs 50-100 kg. 'suplyšta ir pasipila?, toj pri
bėgę’ sargybiniai ir prižiūrėto-jai? kurie be jokio pasigailėjimo .pradeda / ; 
Lazdomis mušti ir spardyti; visuomet taikos įspirti į tarpkojį? kai :susi^-- 
lieti ir užsidedi rankąs tuomet duodą smūgį į prieširdį. . Kitas, krintą 
■razinai'ir daugiau nebė.atsįkelia? - .-•• * g-- • '• ,

Mus varant į darbą ir griębant nuo plento kopūsto lapą a-r cigaretes 
iuoruką? sargybiniai,, pradėdavo Žiauriausiai mušti šautuvą buožėmis ir l-p.z- 
Jorais. f ' riVąld-!Komando” d musą .grupę (10 kalintą) įpniŠką varydavo gerai 
ginkluoti šautuvais?.lazdomis ir lengvukulkosvaidžiu 7 sargybiniai.

Grįžus iŠ”darbo reikšdavo■švariai nusiplauti klumpęs? kad, nebūtą; 
-.■urvo, bet toks . būda vk trumpas’terminas? kad-kitas nespėdavo prieiti'nėt 
brie vandens arba ir ;”į .prausyklą ieiti ?\ nes __prausyklatbuvo hėdideleo-,;r -z 
zajinią daug. ■ įeinant.į_bloką? kurio klumpes buvo nesvarios ?' to j vis sį-- 
;iineliai sadistai; pradėdavo 'spardyti ir- guminėmis lazdomis' mušti? _kųr -.- 
ie papuolė kiekvienam-.,. Sušjus į baraką labai skubiai rėikdavo' nūsiredyti' 
pabus iki puses, ir. begte'.bėgti ‘prauski° į prausyklą ir iš jo tokis pat 
siaurins elgesys^.. ‘ ‘ • > • •••

■ lę darbo’.-grįždavo ;. įvairios komandą ; kartu kolonomis? kurios turėdavę 
.braėiti pro centrinius vartus ir tribūną-. Tarp vartą ir tribūnoje stove- 
,Lavo aukštesni.. ’’S.S'1 ^pareigūnai? kurie‘ žiūrėdavo į savo aulcas? kaip į 
:okį paradą ir_kaip sunes skalydavo: ^links? -links” (kaire..-.) Pro tri- .. 
lunų-^mum s.'• reikėdavo praeiti g ražiai _išs i lyg i avus lems ? po kojai? kojoms 
>.vlrrciau suduodant į grindinę? nusiėmus kepures,? prispauduš1 ’ rankas prie^ 
įauną. ir atsukus galvas į tą pusę kur ”viesp.aciai” stovi. Klumpiu tauš- 
:ejimo^gąrsa^ toks būdavo didelis? kad net orkestro -nebūdavo girdėti? .. 
uri-s sestad.įeniais ir sekmadieniais? praeinant Pro tribūną? grodavo

ivair-iusįiiiaršus ~ Per 2-3 savaites tas visas rikiuotes ir gimnatikas? tūip 
šmokydavo? kad jokią' karo mokyklą; baigę to nepadarytą; ■ '. /
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Sekmadieniais dirbOuvom, tik iki petty., (Nedarbo dienos buvo į-ma 

.... . Velyk„ i_ma dienų ir kai kurios valstybines 
s ’’laisvalaikis”? bet pailsėti negalėjai, nes 

skustis? ’’kryžius” gal- 
riais skustuvai^) nauju

pasidaro į -------- v--------- . ■ -
_______ lj dažais kryžius issaliavoti. 
Siek*tiek mažiau darbo_turojo kaliniai,_ 

( nes nereiks jo maliavoti kryzi
_ narazistu ’’medžiokle”. Keletą minučių 
nustota tautybėmis i eiles. (Lietuviai buvo priskirti prie rūsy, 
... n. .. -? „ prie cekoslavakų, nes lietuviu ir vokie-

glausiai buvo.) iJo to eini po viena prie 
rvakįų lempa - antras su 
vadžioja, - o dar kitas

diena Kalėdų, Nauji Metalu.
šventes • ) iJo pietų skaitės ’ laisva. 1 a ik i s 
reikėdavo . šiuoe asmeninius darbus atlikti: ba.rzo 
vole išskris ti o (skusdavo kirpėjai su labai neais ,
numerius'prisisiūti, kurie į>er savaite prie nesvarįy darby suplyšta arba 
neaiškūs pas Įdaro 1 kurie gesio jo'civilinius rubus _svorky nugarose H'-ceP 
re s e raudonai s 
sus;, :____
maišytų .uniforma, 
darbu - j J J" 
o velis _ , , .
o vėliau lietuviai ir vokiei 
cių tame lageryje ne pardaug^_„__ 
’’revizoriaus”? vienas is jų^sviecia su daugybe 
kokia tai smarkiai' kaitinančia Lempa per siūle _
užrašo kalinio numerį, -kad galėtų pa tikrinti ar visiter kontrolę i eręjo 
(Numeris atstoja nąvord 
ir nešaukia? ten žmogus 
išsigimėliai - sadist 
numų.) Uz vieno ’’kis 
70 cįįj. ilgio) Vienas 
’’vaisina-” (kerta. )

o keInese generaliskus l am pa- 
kurie nešiojo dryžuotu a r be 

ir lampasų. ^0 po^tų , 
oda pačiam issiieskoti,

ir vardų, nes lagery pavardėmis niekas nevadina 
neskaitomas žmogum, bet kokiu tai daigtu, kad 
šiauriausiais budais kankindami turėtų sau malo- 
” atradime gauna 25 ’’bananus” (gumine lazda 60- 

uz gula ant galvos — kitas ant kojų, o budelis, til

Kaip jau laikas ateina gulti nakties, ’’poilsiui”, tainet šiurpas 
pakrato ir čigoniškas prakaitus iškila, o įpatingai kalinius naujokus, 

■••nes del vietos stokos keletą savaičių reikalinga gulėti ant grindų. 
Suguldydavo taip, kad uodas snapo neįkibtų. Taip guldant kėlętų kartų 
trenkia į grindis, į siena ir ant gulinčiųjų meta; užmestam ir įkisus 
Petį tarp gulinčių, nes visas negali įtilpti£ tada išsigimėliui* -pradeda 
vaikščioti, kaip, kokiu plentu; batais pasisiūbuodami per galvas.ir sonųs 
Po tokių guldymų, kitas lieka amžinai paguldytas . Koks-gį( gule j imas 
galėjo būti?... * Lovos 3—4 aukštų, kurčiose turėjo, gulėti PO 2—3 kalinius 
lovoj, o ’’ligoninėse” po 2 lovoj, bet į ligoninę-•pakliūti sunku buvo, ne 
reikėdavo turėti 39 laipsnius temperatūros, o^mirdavc nei 36 neturėdami. 
Jeigu mirdavo naktį, tai iki ryto reikėdavo . išgulė tį" kertu' su lavonais. 
Ryte kai sukyla kaliniai, numirėlį nurengę nuogai išmeta į prausyklų arbi 

i į išvietę. Lavonus ištų^"lavoninių” atėję sanitarai išneša į kreumatori 
ma deginimui kaliniams įsejus į darbų.

] 1944 m. pabaigoj ir 45 m. pradžioj nuo išbadėjimo užpuolė detente—
rija, (kruvinoji) Tuomet kaliniai kaip lapai rudenį krito, kur pažvelgs, 
ten matysi keletą'lavonų arba gulint šų menkomis gyvybes žymėmis. Sunku 

i išgirsti ir jų vaitojimus - dejavimus, nes jie neturi tiek jiegų ... ir 
be to, zinc, kad nieks į tai dėmesio neatkreips ir jokios pagalbos nesu- 

’•teiks. Tik laukia kada baigsis kančios • ir galvoja, kad nepakliūti į kre^ 
Imatoridina dar su jausmais. As pats to^irgi bijojau ... Nors gydytojas 
Imirtį ir konstantų© ja. .. bet ... paviršutiniškai ir be to^.nekiekvienų 
1lavona apžiūri. Daugiausiai lavonų matydavom ryte. Tai ziurek vienoj, 
j tai kitoj^lovoj ir ant žemes guli_pastyrę. Vienų rytų ziuriu nelaimes 
t draugas (žydelis) Šalia mansę gulėjęs nekelia, gale kojų taippat akis 

4 stulpu pastatęs kokių 13 metų ruskelis.
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is centrinio 
pradėjau val-

I darba vaikščiojam su ’’pilnom” kelnenij kaip maži vaikai?_nes 
buvom tie 'Jausimi. O pagalbos, jokios nebuvo. Tiesa /iškarto davė po Ke 
‘ta juodu piliulių į dienas o-'uz. keletą dienu kas ant.r^ dienj. po

kurio T.aik<r g tas nustojo duoti, pareik^dami : _"ya£stu o
sandelio nepristato nes keliai subombarduoti"Vėliau as 
gyti iš krosnies medines anglis? nes man pa tarę ■ ifrancuzas 
gydytojas; nuo kuriy man pradėjo viduriai tvarkytis...

Tiek mes buvom išbadėję — įeralkę? kad jei kas. buty 
būtumėm valgę? nors tas gyslas is sudziuvusiu. lavony.šlauny. Visę 
buvom keikiami bjauriausiais -žodžiais? vadinami banditais;ir grasinai ■ 
rodydami į_kreumatoriumo kaminę saukdavo: ’’Nemanykit išeiti į laisvę 
jūsy laisve kreumatoriumas I ” _. _ -

tai

Praeinant pro ”S.§” karį reikalingę kepurę nusiimti 5 zinksnius 
prieš jį ir 3 praėjus užsidėti? rankom nemosikuoti ir prispaudus .prie; 
šlauny. To nepadarius - žinok kas laukia?... smūgiai. . j. Išvengti smūgi 
reikalinga būti akyliam. IŠ kur gi tas akylumas gali būtį pas kalinį... 
Eini galvy nuleidęs? nes neturi tiek jiegy ję pakelti ir- žvalgytis...

■Mušti esu gavęs beveik kasdien - kityjlie-ny net po kelius kartus? 
dažniausiai nežinai nei uz ka? Mano kūne nesa_vietos kur nebūty gau aš 
smūgis — mušdavo kur nepapuolė. Kai kuriose kuno-.vieto.se dar ir. daoa. 
jaučiu skausmus? b kur buvo žaizdos - žymes. - Eily plauku galvoję? taip 
pat' atsirado? nes kai Breslovo kalejimeynaktį ■•(2 vai. ) vįsmiego pakelę 
ir įsake rengtis-? mes manėm? kad ve z susaudyti? bot v.eze į kone, lagerį

Naktimis užmigti sunku būdavo? nes akyse stovėjo - vaidenos kreumž 
to.riumas lavonai.. • o jei. ir užmigdavai^, tai tik ir sapnuoji numirėlius, 
kunigus? kreumatoriumas. duonę ir retkarčiais cigaretes.••

■ IŠ proto galėjai išeiti^jau nuo tu vien žiauriy ir baisiy vadzdy. 
Tokiu budu daugumo nervai ne islaike? kurievpasĮkorė arba kitokugbudu _ 
nusižudė... Ir už_ka tas viskas buvo?... uz savo įsi tikinimus į. uz_ne pri
sidėjimą prie atkūrimo ’’naujos Europso” •_ • • _ Juk mes nebuvom Tėvynės is— 
įlayikai arba' žmogžudžiai.Daugumas _is mūšy pakliuvo._ Uz yasisalinimč 
iš; tarnybos? (skaitė sobatazu) uz pabegimę is kariuomene s? u-z nelegally 
LaikraŠciy skaitymę. ir iš kitu valstybiy radio klausymu arba karjieristy 
ne lapingai įskysti... •> ' ' ' '•

Labai skaudu kad ir dabbr? kai kurie į mus žiūri? kaip į kokius 
raupuotuosius ir laukia progoj kada gales? kaip vampyras is išvarginto 
tuno paskutinį.lašę kraujo iščiulpti.

numirusiy atsikėlęs arba antra 
šviesos bijojo...

Zenonas Antanaitis -

Išėjus. į laisvę jaučiaus? kaip is 
cartę ant Svieto gimęs? net akys saules

vieto.se
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.Didvyriškai Raudona jai’Armijai išvadavus Lietuvos T$R-nuo vokišky; 
fašistiniu grobiky? Vidaus Reikalui Liaudies Komisariato organai ir karĮj 
mend9'gyventoju bei liaudies gynėjy remiami?^atliko didelį darby lie tu
vi ška i-vokišky j y nacionalisty gaujoms sutriuškinti.

Daugumoje apškricįy sutriuškintos_beveik visos gaujos ir nelegalic 
antitarybines buržuazines nacionalistines■organizacijos.

Lietuviškai-vokiškujy nacionalisty vadai9 be mazy iŠimciy? suimti 
ar sunaikinti 9»o tie gaujy dalyviais kurie apgaule arba grasinlmy bei 
teroro verčiami buvo įtraukti į gaujas - pasidavė Taryby valdžios^orga
nams ir sugrįžo prie ramaus darbo. Daugelis jy.sąžiningų darbu išpirko 
savo kaltę Tėvynei.

Tačiau.yra žinoma?.kad kai kurie banditai pasidavė Taryby valdžios 
organams ne savo noru? o gaujy vady nurodyti; taipogi yra žinoma? kad j: 
ginklu neatidavė? tebepalaiko rysius su savo vadais ir padeda v lie tuvi sk£ 
vokiškiesiems nacionalistams vykdyti jy žvėriškus darbus pries'ramius
gyventojus•

atsižvelgdamas į tai? kad kai kur dar tebėra lietuviskyi-vokiskyji 
nacionalisty likučiu? kurie savo banditiškais veiksmais trukdo•ramu pi- 
lieciy gyvenimu? siekdamas galutinai likviduoti tuos lietuviskai-vokis- 
kyjy nacionalisty likučius? —

ĮSAKAU:

1. Vidaus 
ninkams 9 _Vidaus 
gynejy būriams 
TSR apskritims

Reikalu Liaudies Komisariato apskriciy ir valsčių virs 1- 
Reikalu Liaudies Komisariato kariuomenei ir liauu.ies 

tuojau imtis griežtai priemoniy apvalyti visoms Lietuvos 
nuo lietuviškai-vokiskyjy nacionalisty likuciy.

p. Visiems savo noru pasiduodantiems banditams?.jy tarpe ir gaujy 
v-idams. T.T.A ir kitu buržuaziniu nacionalistiniu organizacijų dalyviams , 
pS to" kai jie pasiduos ir atidos ginklus, jokiV reąresijy netaikyti, 
paleisti juos į savo namus ir išduoti pasus.



• J.'
kuriemc 
organams.,

-iu vadai banditai draudžia savo nor 
^'idu&hrTarybu valdžios organams., "įsakau užmušti tokius vadus ir or 
izuotai atvykti su ginkl^i^-į Vidaus .Reikalų^inudies Komisariato p 
as. Niekas iš asmenų, uzmususii/ banditu-f^uuny vauus ar eilinius ban 
us, trukdančius jiems pasiduoti, nebus ’traukiamas atsakomybėn.

4. Anksčiau pasidavusi©ji banditai, bet dar nedtĮdavusie31 gink 
taip pat kiti asmens? turintieji ginklus, — privalo- nedelsdami atid 

los Vidaus Reikalu Liaudies Komisariato įstaigoms.

5-»-> Banditu ir burz’daziniu nacioxialistiniu. organizacijų dalyvių, 
spasidayusiu Vidaus Reikalų Liaudies Komisariato įstaigoms, seimas s 
i ir ištremti.

6. Gyventojai, kuri i. namuose ir sodybose" yra bunkerių ar kitokį 
keptuvių banditams ir besislapstantiems nuo, valdžios . organų, asmenims, 
pivalo nedelsdami pranešti apie tai Vidžius Reikalų. Liaudies Komisari 
s taigoms'. , • N

Asmenis, neatidavusius ginklų ir -nepranešusius apie jų turinius 
mkerius1 bei. slėptuvės, suimti ir teisti kaip banditus. . -

• ' ■ • • • • ~

’7o Asmęns, žinant ie j i,/bunkerių ir slėptuvių vietas^ nepriklauso 
io to, kur tos slėptuvės butų, privalo nedelsdami pranešti apie tai 
Ldaus Reikalų Liaudies Komisariato įstaigoms.

• Visus tuos, kurie, žinodami būni erių bei slėptuvių buvimo vieta 
spranešo■apie tai Vidaus Reikalų.Liaudieš Komisariato įstaigoms, s ui; 
i teisti kaip banditų pageIbininkus e . ' .

. LIETUVOS TSR VIDAUS REIKALŲ LIAUDIES KOMI

Generolas majoras B/JITASIŪNAS.

A U § R A.

; - Kastytis -

Užmirškite žmones pagieža ir kraujų,
.. Kas buvo-prake iki te tai J
Pradekite šviesų gyvenimų, --aujq,,
Mylėkit viens- kitų karstdil

Kur artimo meilePer amžius istrokšta?
Juk skausmo jau žemei ganai
Tamsa juk nuvyta, naktis juk parblokšta,
Kai brėkšta aušra balaganu9
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’’Kas mylį Dieva visa širdimi? tas vardan jo myli ir savo artimą.”,. 
Tai begalo gražus krikščioniškas posakis? kuris yra taip senaskaip 
sena ir pati_krikŠČionija. Ta tikrai prakilnia ir artimo meiles papuoši 

. dorybe persiemus? didžioji musą prakilnadvases visuomenes dalis įsteigė 
’’Lietuviu Labdarybės Draugiją”. Jos ^pagrindiniu tikslu yra suteikti pa
galbos nelaimėje? varge? ligoįe? ypač benameje senatvėje ištikusius muši 
brolius ir seses lietuvius. Ši prakilni draugija turi savo skyrius kiel 
vienoje didesne je lietuvią kolonijoje? arba parapijoje ir .gana uoliai d{ 
buojasi sulig išgaliu nustatytoje veikimo darbuotėje.

Kad pasiekus labiau šymesnią ir našesniu darbo vaisią? centralizuc 
tos pajėgos? jau prieš keletą metą? raginant Chicagos Kardinolui? Jo 
Eminencijai Samuel Alf. Strich’ui? sumanyta pastatyti graži? erdvinga 
’’Senel.ią-cią Prieglauda” prie McCartley Road? Oakland Park? Ill.? visos 
lietuviu išeivijos vardu. Darbas pradėtas berods 1941 m.? tačiau nelai
mingasis II pasaulinis karas sustabdo gražaus plano įvykdymą gyvenime.

1946 m. ^rudenį? suburta visos tauriosios visuomenes paįegos ir 
prieglaudos užbaigimui nutarta pravesti ’’milžinišką vają”. Šio gana 
sunkaus darbo priešakyje stojo daugelis įžymiu tautiečiu? vadovaujant 
gerb. pralotu! M.L. Krušui ir kun. A.M. Linkui? sv. Kryžiaus parapijos 
klebonui? Chicago? Ill.? ir kitiems. Vajaus patrauklesniam pasisekimui 
sukelta gana žymus išlaimejimo fondas! -į7?200.00 pinigais ir ą41?300.00 
daiktais? kaip Pav. naujas auto Dodge? Philco radioL Silver fox furs? 
electric refrigerator ir 1.1. Tuojau smarkiai pradėta darbuotis visose 
lietuviu kolonijose.

Sekmadienyje? gruodžio men. 29 d.? 1946 m.? Šv. Kryžiaus parapijos 
erdvioje ir puošnioje salėjo? laike tam tikslui parengto bankieto del 
virš 1000 svečiu? ivyko šią ”45 grand prizes” - dovaną laimėjimai? kurii 
pirmoje buvo ą2?QOČ.OO.

Ir pasitaikink tu man toks^giliukis? kad pirmą dovaną laimėjo ne. 
kokiame nors didmiesty jė ? ar milžiniško j lietuviu kolonijoje — Chicagoj$ 
New-Yorke? Montrealyje? Toronte? Pittsburghe? Waterburyje? Vorcesteryjej 
ar kur kitur? ir ne koks nors turtingasvlietuvis biznierius? ar profesi- 
jonalas? bet visai mažame? vargiai kam žinomame miestelyje? Athol? Mass, 
lietuviu kolonijoj ir tai dar ne lietuvis? nekątulikas Dr. Ray Fessender 
osteopa£as? kurio ofisas randasi_415 Main Str. Jo laimikio bilietas buv 
No. Bo52777 ir jis gavo Labdarybės vajaus pirma dovaną į2?000.00. _Pravc 
ti/š-ia nnčvmetio kad laimėtojui šį bilietą pardavė kun. S.J. Vembre - 
"PadangesI iras’ lapkr. 19d., 1946‘metais. ‘



Nors ir nekatalikąss tačiau Dr » Fessenden yra*didelis lietuviu 
tautos, prįeteliš ir. bičiulis. .Kad įrodyti šia savo bičiulystę inusu tau
tai? jis-žąda dovanoti _pusa laimikio įl?000.00 atgal seneliu. prieglaudai, 
kaip tik gaus va jaus'Čekį ir' pageidauja? kad jo. vardu butę įrengtas vie
nus kambarys prieglaudoje su tokiu ant jo dura, užrašu: ”Dr. & Mrs •Fessen
den and ’’Padanges Aras”-Dec. 2% 1946? Athol? Mass.”

■> K ■’ • ii. — , ■ ■ • > v -v

Tai yra begalo gražus rpavyzdys visiems mus ų tautiečiams 9 ypač 
biznieriams? proPesi jonalams . ir kitiems visuomenes vadams. Didi garbe.- 
priklauso- prakilnusifrdžiam ’ Yankee? Dr. R. Fessendemui? buvusiam Atholio 
majorui? uz tokia stambiu ^aukę. musę. _b rangia i ir sveikint iriąja i s'enelię^ 
prieglaudai. ^Tačiau nemažesne garbe* yra ir laimikio įpiršejui ’’Padanges 
^rui”? ktiris šioje lietuvię kolonijoje vien .tik svetimtaučiams? ypač 
žydams profesijonalams ir biznieriams? taipgi ir milijonieriui p-. Oscar 
L. Horton’ni? Arthur 11. Starrett.’ni? yra pardavęs 2?000 va jaus bilietę 
lygiai už $1?000.00.

Seneliu -prieglauda .bus visai užbaigta ir- pašventinta SV* .Kazimiero, 
<aralaičio dienoje? kovo- men.- 4 d.? 1947. m.Jos pastatymas kainuos virs 
^300,000.00 ir bus vietos del 100 seneįię - cię._ Jai vadovaus ^ir uoliai 
juos prižiuręs musę brarigios lietuvaites - seseles Kazimie.r ietes 9.*kurię 
notiniškas namas randasi 2601 W. Marquette Rd.? Chicago 29?- Ill.

Taigi dar nėra pervclu ir kitiems’ musę tautiečiams prisiųsti stam
besnius tam tikslui aukas gerb. Kun. A.M. įjink^us vardu? 4557 So. Wood S' 
Chicago 9? Ill.? ir tuorni pasekti, šio geraširdžio Daktaro pėdomis.

s Juk ir magiausi išmalda Vargšams? auka senelię - benamiu .prieglau
dai? ^usilauks šimteriopo atlyginimo danguje nuo meilingo našiaicię ir 
□e turciu-Karal-iaus ■'! 1! • .' . - ' ' • , " ’

_• padanges Aras - ;iT. ■ .y'

B. A. L. F.’~-0.* ‘ Ž I lt I 0 S.

TREMTINIAI ICBŪS. VERČIAMI GRĮŽTI

BALE pirmininkas kunDr. J.B. -Končius? BALF Direktorię Tarybos ir 
valdybos .įgaliotas,., paruošei in įteike atitinkamoms įstaigoms visa eilę 
□areiskimę anie lietuviu trenitinię Europoje padėtį• ' APareiškirnuės-e buvo 
plačiai ir išsamiai nukviesta tremtįnię gyvenimo padėtis ir ję negrįžimo 
^imtįnin .krastan priežastys.. Pareiškimuose taip pat nurodyti praktiški 
pasiūlymai kaip turetę bht i elgiamasi su tremtiniais ir ko M a. parama be _ 
įokię atideĮįojimę.jiems teiktina. Ten buvo išdėstytos ir dideles skraii 
los9 padarytos ’ ir "daromos ? Lietuvos žmonėms. •’ ’ v ■■ ’

Pareiškimai buvo įteikti prezidentui Truma’nui?, valstybes sekreto- 
?iui Byrnes? karo.' departamentui ir kitoms įstaigoms. ■ ■. .
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į pareiŠkimępresidentui Tpunanui atsake, Valstybes Departamento 

Rytų Europos reikalu skyriaus .virŠiriinkas Llewellyn E. Thompson.

• ' • Savo ątsakymo rasto 'Pj. Thompson pirmoje efleje pažymėjo? kad Jū 
-1inių Amerikos Valstybių pažiūra Baltijos valstybių atžvilgiu nėra pa
keitusi? kad Baltijos Valstybių (Lietuvos., Latvijos ir Estijos) atsto 
Amerikoje tebera šios Šalies vyriausybes pripažįstami.

k ‘7* č?V ’ ?-;n r V. .

Toliau p. Thompson pareiškė? kad-nebus priverčiamo-tremtiniu gr 
nirno? kad Jungt inese Tautose s te iglama. Tarpt aut inę rube gel ių Organize 
CSliOj turės savo tikslu page Ibe t i • tremtiniams (atskiriems asmenims? s 
mOms ir grupėms) įsikurti naujose vietose. Tuo pačiu tikslu rūpinasi 
Intergovernmental Committee on .Refugees. .

i.-:. Karo departamento vardu į pareiškimų, atsakę generolas•0»P. Echo 
Jis pažymėjo? kad depariamentos ir kariuomenes vadovybe stengiasi Pag 
beti tremtiniams? kiek tik yru įmanomu.

Kun. Dr. J.B. Končius .atitinkamus pareiškimus yra įteikęs--ir Ar 
'jos užsieniu reikalų ministeriui Ernest Bevin. Pono Bcvino vardu ats 
jo1 pavaduotojas? kuris „nurodo ?' kad BAIiF pirmininko memorandumas perdu 
anglu aukštiems pareigūnams? tvarkantiems anglę, užimtas Vokietijos ir 
Austrijos sritis. ’ -

—. ■. .. ■ .. •. ■ i • • . ■=•

<’• 1 ' * • • j. • • • 9 • « • • • J- '

• Drabužių ,1 r avalynes siuntinys Europos lietuviams.
I * J ’ * r
Gruodžio 13 d. is BALF sandelio išgabentas dar vienas, drabužių^ 

avalynes ir kitę, daiktų siuntinys^ lie-tuviams tremtiniams Europo-j'o suš 
ti. Siuntinys susideda iŠ 28 m a-išų  ̂drabužių? 10 dėžių avalynes? 3 dc 
maisto produktų? 1 dozes odos? 1 dėžės mokykloms reikmenų ir dviejų ė 
žiu kitokių reikmenų.

Siuntinys iŠejo laivu S/s Cheticamp į La Havre. Siuntinio svoi 
4?695 sv.? -)4?000.00 vertes.

UNITED LITHU/dTI/iM RELIEF FUNIT OF AMBRIC^? INC. ♦

... 1946 m. gruodžio 26 d.

SPAUDAI? BALF SKYRIAMS? LIETUVIŲ i’^lUFIJŲ KI&B0IL1MS IR 
LIETUVIŲ S..LPOS DARBUI KOOiDRUOJiiLCIOMS ORGANIž^CIJOMS- ? .

? Ryšium su Bendrojo Amerikos Lietuvių Ša-l po s Fondo. Seimo 

nutarimu? 194? metais pravesti, visojc‘Amerikoje aukų rinkimo vaju* * • .
BALF Direktorių Tarybos Valdyba šiuomi kreipiasi į visus BALF skj 

rius? lietuvių -parapijas,? lietuvių Šalpos darbui kooperuojančias 

organizacijas ir visuomenes veikėjus? prašydama 1947 metais? kove
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2 d. savo kolonijoje surengti kokio nors pobūdžio didesne, pramogą, 
kurios pelnas būty skirtas’ lietuvią šalpos reikalams. Ten kur nūra . 
organizaciją, vietiniai gyventojai veikėjai prašomi suorganizuoti 
bent šeimyninio pobūdžio pobūvius.

Svarbu, kad tą dieną '1.4jAo 2 d±. įvyktą kokios nors pramogos 
visose Amerikos lietuvią kolonijose, nuo Atlanto iki Pacifiko ir 
nuo Kanados iki Meksikos sienos.

Kokie "tie parengimai turi būti, priklausys nuo vietinię 
sęlygę ir galimybių, bet svarbu, kad tę dienę, pramogose susirinkę, 
lietuviai jaustę, kad jie kartu su visais kitais Amerikos lietuviais s 
tę pacię dienę pašvenčia lietuviams tremtiniams aukas rinkti.

Tegul ta diena visur: mieste ir kaime, miestelyje ir did— 
miestyje, kiekvienas lietuvis dalyvauja tokioje pramogoje, tegul 
jis jaučiasi, kad tę dibnę jo prisidėjimas prie bet-kurios pramo
gos, nesą pelnę, kuris skiriamas kilniam ir reikalingam darbui -- 
vargs tanelę, nuo karo nukente jusiu lietuvię suselpimui.

Tegul 194-7 metu kovo 2 d. .buna LIETUVIŲ . SALPOS DIENA!.
•• • ■ ■/

B.A.L.P. VALDYBA^ ; . »• I • . / •
• r , _____ ~

/ *

' TAVO - V A l Z D A S ’ . ..
• ' - Kastytis - ,

Mane sielvartas bloškia prie žemes
Ir, kaip kirminę, nori sutrint; ...... .....
Pasalūnu man nori primint,
Kad gana jau keliones benames. ■ <
Kad klastinga'! tos svajos ir viltys
Mane, m^nkę, palaiko sparnais;
Kad troškimai pavirto sapnais,
Kad užklojo juos kapduobes smiltys.
Ir tada aš Šaukiuos tavo vaizdo
Ir stebuklas įvyksta many:
Dingsta mano skausmai kruvini, 
As jaučiu šilta rankę Apvaizdos.



Reiškiame nuoširdžia ir gilia užuojautą musi^. buvusiam 
redaktoriui Jonui Ylai ir gerbiamiems ,S*D« Laskaųskams, del 
netekimo mylimosios žmonos Onutės ir mylimos dukreles.

Mbntrealieciai begalo nustebo sužinoję toki^ liūdnu
nemalonę zinę? nei vienas nenorėjo -tikėti? kad ta jauna?
maloni? priimna vis'ę. gerbiamų moteriške kuria mato savo tarpe 
pilna ‘gyvumo? būtų nemalonios mirties nuskintu. • •
...  . '.. ...

Niekados neužmiršime Onutės Ylienes (Laskauskaites) « . s
Lai- būna lengvo.-ilsėtis ^merikos žemele*

'’’Nepriklausomos Lietuvos”
- . ______ . - X \ • J

c. - ....... administracija ir visas štabas*

f
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r ji D E K A. ' A . .

1946 metus gruodžio 17 diena, nelemta' ir baisį mirtis įsibrpvb . 
į musu ta.rpa ir nuskynėvvienę, kuri buvo mums neapskaic.įuo jamai brangi• 
Netekome: brangiosios žmonos Onutės ir brangios, dukreles. * .' ’• • • ‘ ,

Prabėgo menuo, bet mus likusiyju? širdyse žaizdos negyja įr ašaros 
n-edziusta. Mintimis su., ja kalbame? girdime jos visad malonius- žodelius 
ir rodos visuomet laukiame? kada sugrįš pas mus. •

. ■ *.* . .

žinome? ne jos valia, buvo mus palikti. Vargše? dar mirties aky- 
vaiz’do:je kartojoj “Nenoriu mirtį? nes . taip grazu^buvo gyventi“. Bai-. 
sioji mirties šmėkla? ^nepasigailėjo jos? o jokia žmogaus ranka nebeįs—. 
t^n.ge apginti. Gal but likimas? toks jau buvo skirtas? ^kad^butę jaunys
tėje apverkta ten? kur buvo gimusi ir laidota per ta pačia šventovę? 
kurio je buvo .pakrikštyta. • ■■

Brangioji Onutę? i įseki s ramiai šv. Kazimiero lietuviu, kapinyne.-a 
ir lauk musu ateinant? o mes čia likę su skaudančiomis širdimis? ktol/yj.-. 
gyvi busim minėsim tavo gražiai loragyventus trumpus metelius.

Liūdesio valandoje?, -mums didžiausi suraminimę suteikėte jus : •. 
malonus draugai kanadiečiai? kur is Montreal© buvo prisiųsta net.sep
tyni puikus geliu vainikai ii* daugybe užuojautos telegramą ir laišku.. . 
Tai buvo vienintele musu paguoda tokioje sunkioje valandoje? nes daug 
lengviau yra kentėti? kuomet, žinai? kad kas tavę užjaučia.

Taigi is^musu liūdnos pastoges priimkite Jus kanadiečiai musę, 
giiię „ padekę^už kiįnię mums užuojautą? kurios niekuomet nepamiršime? 
kaiprnepamiršime musę*brangios Onutės. ? • •

•- Jonas. Yla ir S. ir D. Laskauskai.-

BALF V/ALiUS ATIDANYMO IŠKILMES..

New York — Sausio- 24 d. VŽ-aldorf—Astoria viešbutyje įvyko oiicia.— 
lūs ir viešas BALF 1947.metu Vajaus atidarymas? kurio programa buvo trans 
liuojama per WNYG radijo stoti.

Vajaus atidarymo piety jautrę invokaciję atkalbėjo J.E. arkivysku
pas J. Francis A. McIntyre; Amerikos himnas sugiedotas artistei Barbarai 
Darlys vadovaujant. .įžangos žodį pasakė BALF pirmininkas kun. Br.Juozas
B. Končius. Programos vedeju pakviestas generolas William N. Haskell?
C. A.N.E. vedėjas.



Lietuvos ministerio vardu kalbėjo Lietuvos generalinis konsulas 
j, 'Budryst Po jo kalbos? generolui Haskell paprašius pagerbti Lietuvi 
sugiedotas1 Lietuvos himnas. Pagrindinę kulbę pasakė James Ą* Farley? 
buvęs pašto ministeris? BALE-Va jaus Garbes Pirmininkas• Savo kalboje 
paminėjo apie lietuviy praeities kovas uz laisvę ir.dabartinę lietuvii 
padėti-, tremtyje*. 'Jis ragino šelpti lietuvius' tremtinius ir atidaryti 
jiems vartus^'!• Ameriky. Savo ka-lby baigė pareiškimu? kad BnLE darbas 
yra vertingas tikslas? vertas visu paramos.

J.L,:.- vyskupas- John Mark Gannon?, (Erie? Pa.)? Vyskupy Administra
cines Tarybos- (IT.C.V.C. ) iždininkas? įteike B-ALF pirmininkui Kun. Dr. 
J.B. Končiui -Amerikos” katuliky vyskupu dovanę lietuviams šelpti — 
$10?000.00čeki. Savo jautrioje kalboje J.E. ragino remti Bendręjį u 
Ameriko's Lietuviu Šalpos Fendę? gelbėti lietuviams tremtiniams ir ture 
vilties? kad Lietuva atgaus savo laisvę ne kulkomis ir kraujo pralieji 
bet pasaulio valstybininky dosnumo dėka.

■Baigdamas programą? generolas Haskell perstatė prelatu Patrick 
O’Boyle? War Belief .Services? N.C.V.C. reikaly vedeję? kuris atstovavo 
kardinola Francis Spellmanę? tu diena turėjusį išvykti Kanadon į kardi 
nolo Villeneuve ’laidotuves*

Paskutiniai kalbėjo New Yšrko miesto mayoro O1Dwyer atstovas - 
Deputy Commissioner of Welfare Joseph P. Piccirillo ir’Amerikos Darbo 
Federacijos'pirmininko William Green atstovas William Collins? kuris 
indorsavo BALE vajy’organizuoty darbininky vardu.

■' Pasibaigus kalboms? kuru Jonas Balkanus? Maspetho parapijos lieti 
viu vardu įteike $l?000.00 Čekį Mįšpętho vajaus kvotos saskaiton. ‘Ta 
proga kun. V* Karalevicius? Bayonne? N.J.? Sv. Mykolo par. kleb^ kun.
M. Kemešio vardu? įteikė nuo BALF-# 61 skyriaus $450.00 ir nuo šv. Juo; 
po parapijos?' Bayonne? N.J*? $50.00. Katheryn A. Namaksy is Boston?
Mass.? BALE # 17 skyriaus prim.? įteikė ;)200.00 BALE #. I? skyriaus vare 
iš viso vajaus atidarymo metu BALE’ui įteikta $ll?700.00.

X - «x, •
Muzikalinę programą labai skoningai atliko rt. Barbara Darlys* 

Jai akomponavo Tadas -Šidlauskus. . Svečius saleje priiminejo? tautiškai 
rubais pasirengusios? Ona Valaitiene ir Aldona Valaityte.

t.

Skaitykite ir platinkite 'WpBIKLAUSOMq. LIETUVĄ11.



JGALWOS LIETUVIŲ CLNTRO TARYBA 
» .. ■ MATINIS SUSIRINKIMAS

e •

- ; ’; *-!26~ dV'sausio- bažnytinėj svetainėj įvyko K.L.G.T. metinis- susi- 
rinkimas gyvas ir--energingas-. ... v \ . A .

Is; visu; a^yskn į tu ir rapogty, buvo matoma Tarybos didelį veikimu 
ir kdd ^Nepriklausomos : Lietuvos” žurnalas leidžiamas tvarkingai* Susi-■ 1 
linkusiojib matydami. gražus nuveiktus darbus? saitai apdiskusavo planus ■- 
iteinanciaiBYš;'-"tnettims• » •---■ •.....••-• ••• • •- • • • , : - ' •

- VALDYBOS INKIMĄI•
.ai i tI-^a^ėngV-senąją vbldybį visi buvo užganėdinti?.todėl nieko nelau

kiant buvo iJas<.'Ulytę.i>palikti•'lę paeiki?- su mažais pakeitimaiš-r;• •

Čia ir paduodiy valdybos sastatę.

Pirmininką s: . -• - ...Antanas.. ..Na vi cka s •
Vice-Pirmininkas: Julius Trumpas.

ęa.Šio? u;..Sekretorius 1 .i *. . Leonas Gudas.
-/--.r rČrŠ.ekp.' Pade jeja;si' -. Jonas Gaurys.

'Kasininkas: Jonas^Duncikas* .
_Revizijos Komisijai K. Čižiūnus ir M. Lukošius*

"Su j ■Pžir engimo • Komis i j a s J. Lekpiekas? J. Kuprevičius^
V. Skuda? J. Salala/j P. Bagužis? M. Lukošius:?
K. Radzevičius? S* Yespeįkis? A» Barauskas?"-
J. Miliene9 _P. Morkūniene^ 0. Baltrušaitiene.? ' •
A. gtankiene?. 0«. Motuziene? 0. JMitcheliene? -
S. giziūniene? J. Painokaitiene? M. Lekničkiene? A +-
M. Skudiene.? L. Vaupsiene. '

..Aptartu 16-jtps vasario minėjimus su prakalbomis ir Vakariene, 
■sos' draugi jos ^kurios dalyvavo? nutarė, dalyvauti minėjime, bendrai ir 
mti visomis išgalėmis Lietuvos vadavimo darbq.

Linkime Valdybai ir Tarybai darbuotis nenuilstančiai Per:1947 
tus. - ,. ............................... •

- Biržietis -
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Šv. Onos PašelPine Draugija suruose metinę vakarėlis 26 -d. : ęausį 
Sv. Kazimiero parapijos svetainėj. .// ; i \ \/

•• v ■' i . -- ■ • j - . . ! . -.iJ \,z

Žmonių susirinko_labai daug. Dartscios šeimininkes ^avaisioo.ans' 
skaniais valgiais ir gėrimais. Pasigirdo malonios lietuviškos dainos. 
Programą -vede-.jnusū kolonildš; veikėjas Antanas. Šakalas labai grasiai. 
Perstatė keletą kalbėtojų? tarp kuriu dalyvavo gerbiamas ir mylimas s ve 
"cias Tėvelis S. Kulbis • f i i į

> •_ ■ ! Į I » ,

Turėjo taipgi gražų-traukimų kuri paaukavo .Draugijos nares:
M. Š i Ikauskiane ? skanios degtine s _bonkų - K. _Jas.utie$e ? uzttęsimų mę.gzt 
(ranku darbo) - Domicėlė Mil uVienė? “išsiuvinėta rank s:luost^.,ir paduskau 
- P. Morkūniene virtį kavai juodukų. Štai kurie turejoJLaime Išloštų: 
J. Mališauskas? J. Jasiunienc? E. Dubauskas? A. kuzgiute ir J* Kvietine

Susirinkusieji linksma i J-r smagiai praleidę vakaj?ų^-skir&t^-si  -namo 
Ši graši vakariene atne-Še gražu pelną J165.29.

Šv. Onos Draugijoj- pirmininke D. Girdauskiene • ir Valdyba^ širdin-. 
giausįai dėkoja didžiai gerbiamam klebonui J. Bobiųal uz didelęvpageIbų 
suruošime i šio parengimo. Kazimierai ^i^iunienę,! . uz parupiųimų maisto 
kurio buvo-sunku’gauti. Visoms seimininkėms uz pa s idarbavimę-.,ir šuauko 
j imu- įvairiu valgių? kad nė ju^duosnumas nebūtume tokį pelnų pasiękų., a 
Programos vedėjui A. Sakalui uz perstatymų vakaro programos « Visiems,, 
darbuotojams? aukotojams ir visiems atsilankiusiems į vakarienę dar 
karta aoiul - CAP., b

Šv. Onos Pašeipįne Draugija piniginiai gražiai stovi turi JiP-dS- 
bankoj. Linkime, kad šiads metais trigubai turtas padidėtu*

LI GO' N I I. P .

0. Baltrušaitiene ir 0. Urboniene perie ido. sunkias oi>g racija s? 
dabar jau randasi namuose ir po-biski stiprėja? tikimės;neužilgo pamaty 
musų parengimuose. ' . " . ‘ - ■

K. Senkuviene (Balke vielutę.) ." Jewish General” ligonine? turėjo 
sunkių operacijų? dabar sięk" tiek pagerėjus.. ■

2I. Jonikiute, labai sunkiai ir seniai serga, o.

K. Statkeviciene irgi sunkiaiapsirgo.<■
• Vincų Milerį 28 d. sausio? sužeidė dirbtuve.

Juozas Šilkauskas susižeidė kojų? praktikuodamas žiemos’• sportų 
kalnuose? dabar randasi kpsyal.Victoria” ligonine.

Visiems ligoniams linkime kantrybes skausmuose ir ko greičiausiai 
susveiktį.
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VESTUVIŲ VARPAI-- SUSKAMBĘ

1946 m. 2 lajakricio? Jame s Ale xa Ade r Manchios ir Kazimiera Biliu-

ft

H

Pakirskiute

■ 9 lapkričio9 Antanas Černius ir Kazimiera Balsyte,

3
■. 28

gruodžio9 Paul Yvon Boulanger ir A. kibina Medikiute 
gruodžio? Juozas Alex. Paulauskas ir Mildred Emilija

vasario? Antanas Sapranas ir Albina Simkiute.1947 m
Linkime- linksmo gyvenimo jaunavedžiams.

G A R N I 0 D O V A N OS

Susilaukė maloniu'svečiu kurie pakrikstytę: '

.1946 m. 30 lapkričio? Helen Agnes Elizabeth duktė Juozo ir dienos 
(Miller) Girdausku;

' '1947 m. ;11 šiušioj Stanislovas iferidn sūnus Jono-ir Teofilės .
(Kazenevičiutes) Kasberuk.

1 •' v'• v1947vm'; 12' sausio, Robert Stephen sūnus Harold ir Marijonos. 
(Dereškevičiutes) Hughes.

Sausįo 23 d» išvažiavo paviešėti į Chicago Ill.? p. K. Žiziuniene 
Jinai nuvaziavo ne tikętai-padaryti s urpr izę.

(LAŠI ~ auka/
Sausio 19 d£, įvyko- D.L.K. Vytauto -Hcprig.'Klūb° Sermonu susirinki

mas? kuriame geraširdžiai nariai ir gerb.- pirmininkas J.• Vilkaitis ^pas
kyrę didelę auka del maujo's Sv* Kazimiero. Mont realo Lietuviu Bagnyciosj. 
Klubo Valdybę 25- d. sausio, yteike Parapijai čekį dvie jų 'tukstanciu dole
riu. o' a . .;

Gerbiamas klebonas J. Bobina.s ir^Parapijos Komitetai nuoširdžiai 
dėkoję D.L.K. Vytauto Neprig. Klubui už tokię gausię aūkę•

Vytauto Klubas stovės pirmoj eile kaipo stambiausias naujos bažny
čios aukotojas.
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SV, KAZIMIERO LIETUVIŲ PAlbVPIJOS ..ATSKAITA.

- 1946m. - — \
Pajamų , $34*432.11
Žmonių... paskolinta J 6*450.00 r . . -■ ;
Pajamų liekę $27*982.11 Išlaidu $12*442.71 .c,;
Pelnas-.1946. metutJP v..< $:15 * -539.40 ' ■ •' 1

Balansas bankoj nuo.1945 m. "L $15*773.35
Pajamas 1946 m.- . J..ar.-... , ’ • $34*432.11

Viso - $50* 205.46" ?!
išlaidos 1946 m. ; $12*442.717
Gruodžio 1946 m. Lankoj . $37*762.75
’’Victory Bonds” $40*000*00

Tuntas - $77*762.75 
Žmonių paskolų • ' $16* 364.00...
Lieka viso Parapijos turto $61*398.75

Pereitu metę pirkom žemę (Parthenais gatves ir Gauthier gatvee 
kampo) už $3*000.* . ~

Jtaisėm aliejaus apšildymo systemę bažnyčioj uz į;l*.275.00. L
Atmokėjome.visus likusius taksus už gatvę.* taipgi visus taksus - 

naujo sklypo žemes. - . va.'..'.f
Iki šiai dienai žmones ant naujos bažnyčios yru aukavę $2*667.0C

Vytauto Klubas $2*000.00 viso $4*667.00* * . ■
. tl ’ • • • . • i ĮParapijine mokestis 1946 metais atnese $1*665.50.

Valio Lietuvi’ailJ l JI .....
. ■ ■■ -z — Klebonas, J. Botinas. -

- ■■'■■■ •' • ‘ ■ J • ■
P.S. Pilnesnę atskaitą klebonas duos bažnyčioj 23 d. vasario.

16 VIŠAKIO LIE TUVI SKI I PSK ILiDIJĄ.

Lietuviu tautos šventoje* sekmadieni 16 d.-vasario* 5 valanda.
-po piet (pusę valandos--) atsisukus radiju ant C. H. L. stoties* pasigirs 
•bangomis ’’Lietuviškos Dainos”* Programa išpildys bažnytinis choras po 
vadovyste vargoninlco K. žižiuno. Parapijos klebonas J. Bbbinas tars ■ 
žodį,*

. rrp:.'' .: ■ ' • ■ ■ ■■, ■ • • -



... . V . 31.e

26 d. sausicp klebonus 1 JBobinas išvažiavo pailsėti pora savaičių 
į ' New Yorkj savo vie to j ?palikė Tęva S. Kulbį. • p '■ •

Linkime linksmu atostogų ir laimingo sugryzimo.
• ■ ' -P ■ -P .

.. -h - \7 j.-\ p A N A N E T M .'-n -I.. ’ -:
V’ Ą‘. ■- it /.b.;: ■ ' ' P

Sausio 27 d. Kanados pastas tapo atidarytas del siuntiniu į Vokie-. 
tiję. Siuntinai elnę ,į visus' zonus 11 svaru sunkumo.

Ištieskime pagelbos’ rahkysaviems.

Gauta pranešimas. iŠ Gerbiamo-lietuviu. Kanados Konsole. ,G.L.Grant- 
Suttie. J .’.i *-.'. Ii.:.

^ Kanados Imigracijos' statut© statai gaus artimoj ateiti? dale idziant 
ivazbotį- į‘ Kanadę♦ Buz uleidšiami:. .

Tėvas' ar motina?’ ngvedę sūnūs ar duktė bile kokiyjpety?^.nevedęv 
brolis ar sesuo? arba našlaičiai broliavaikiai ar sesereciai^zemiau sesio 
likos mėty, amžiaus• Gyvenantieji© Kanadoj gali priimti ir užlaikyti mine 
'tas gimines • . • f.- • ' ■: >, :/.

. nNorintiejiė į Kanada atsiimti savudsios iš Vokieti jos turi kręiptis 
į Lietuvos Konsulais. Kanadoj. Visę pageidę suteiks l>r i ruoš dama s reikalui 
gas popįeras del prįdavimo Kanados valdžios įstaigai..., .. .. ...•

Kreipkitės Šiuo antrašu: 
ii.. .... : ..p: -..... t

The Hon. G.L.P. Grant—Suttie?
Consul General o± Lithuania?
110St. George Street?
Toronto 5? Ontario?
Canada. . . . i. . -. ... . . .. .■ . ■

• ' SVGIKINIWuI ŠVENČIŲ. PliOG^.

Sveikinu gerb. ip-lę Marytę Arlauskaitę ir visų ”N. Lietuvos” štabę 
su §v. Kalėdomis? linkėdama kad’jose rastumėt poilsio ir ramumo nuo visy 
darbu? o ypac^ty kurie nėra įkainuojami nei apmokami? tai visuomeniniai 
darbai. Kad Šv. Kalėdų sentimentas suteiktu jums tiek ramumo ir prasa- 
linty visus sunkumus .iŠ' jusy birdies? kad ji- natijn± atgimusi suteikty 
jums naujy jegu tiems darbams? kurie negali.būti užbaigtitol? kolmusu 
brangi Tėvynė LĮętuva. okupanto retežiais apkaustyta? kol jos. vaikai netu
ri teises laisvai ir lietuviškai dirbti? kalbėti ir net, protauti; kol 
didelę ty vaiky dalis^velka ištrėmimo jungę Sibire - ar'vargsta'ir.ilgisi 
Tėvynės padegime ir ištrenkime Vokietijoje ir kituose Europos vakary kraš
tuose. Lai ir Nauji Metai? bus naujuoju lapu? kuriame įrasysit rezoliuci
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kovai, pries įvairią priespaudą nūsu Tautai ir Xįitra^ia’'visas’?i^“1 

• tas vislias nebus Jums apsunkinimu* bet lai biovas, -titF uk^.a 1
laimes nuo jūsp kad tie svarbus-.ir. sunkio ji musą Tautos darbai butą jui 
lengvi. ‘

To pat linkiu bendradarbiams ir skaitytojams? nus 
daug daugiau pasidarbuoti musu vargstanciai^Tevyne į negu Kai i s 
dirbom. Atsiminkim, kad kiekvienas- taftas žodis uz Lietuvos e 
kiekvienas suteiktas centas jos išgelbėjimui is vergijos - tur ... ę
ir suburę savo jėgas bendron veiklon —’ greičiau ję is v: i duosim. . > .’..r,
Toronto, Ont. ' * - M. g. Yokubynieng -
Canada. . :

Brangus Tautiečiai! • ' . •
Sveikinu su Naujais ketais ir kreipuosi į visus geros valios 

lietuvius. ’’Nepriklausomos Lietuvos” žurnalo leįdėjęs: redaKcijos ir 
administracijos einančius pareigas p-lę mokytoja Mariję Arlauskaitę, . . 
p—lę stencelistę Emiliję Norusevįciutę, nenuilstantį darbuotoj^. Leonę 
Guda kuris savo rankomis s.ūkę. masinę daugeli metu be /jokio atlyginimo? 
l^onųs LekniqkUS'?- kurie užlaiko savo patalpose "N.L. ” spaustuvę, taipgi; 
be atlyginimo. a • :i; -• .

■ * ■ i 1 . • • • .. ■ i:
... •

Dar yru lietuviu kuriu rankos tiesoginiai^negali pasiekti darbut 
tis. prakilniame- čįarbe bet- prisideda su įdomais ras tais ^arbu aukomis. _ 
-Nepažysta asmeniškai, tik suprantu ję gėrę lietuvišku širdį ir duosnię , 
■h-nnlrn- *» 5 . ‘•

Visiems dekuoju už koperaciję ir linkiu 1947 metais geriausiu 
pasisekimu.

* - M. Lukošius -
Montreal, nue

Taip-pat gauta-malonus linkėjimai' su dovanę no p. J.M. Šaltenio 
iš Chicagos Ill.? D.M. Endzulis iš Chicago Ill., P.r.J.D. Cress is Detrc 
Mich.

"N.L.” administracija ir štabas tarę Širdingę aciy? uz visus _ 
gražius linkęjimus-ir stengsiu-ateityje dar smalkiau’darbuotis, kad muši 
Tėvynė Lietuva, sulauktę. -skaįšcię. laisves dienę.

' •• • ' NAUJAS ŽURNALAS ’’KALIFORNIJOS LIETUVIS”: - - - -

Kalifornijos Lietuviai jau yra gerai susiorganizavę. Net nuo 
m. pradėjo' leisti savo laikraštėli ’'Kalifornijos. Lietuvis”-.? kuris patyi-i 
į-’gražu’ žurnale Ii- Ka tik gautame .gruodžio men. numery je~ be., vietiniu oi 
ganizači jy: veikimo apžvalgos dar jame' randame rimtę. straipsniię: Jules
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Liesytes - "Kūčios"? ^Igio Regio - "America is turning Vestward".
Milton C. Stark."Who is punishing The Russian War Criminals”, "Terri
tory of Alaska”, A.F. Tamulio - "Won’t jyou-read this”,.Peter Bogin - 
"Looking Around. -California”, Dr. K. Pakšto ir Kun. Dr. J. Končiaus Bio
grafijos •

"Kalifornijos Lietuvis" leidžiamas - 2721 Logan St., Oakland, Cal.
Jo metine prenumerata yra du doleriai.

.Kas planuoja aplankyti Kalifornija ar net ten apsigyventi, but^ 
naudinga jį perskaityti ir susipažinti’ su lietuviu. veikimu, gamta ir 
gyvenimo sąlygomis- ■ '■

“ Korespondentas -

.P A J I E S K 0 J I M A I ’ ’

- Jankūniu Motiejaus ir Jono, Birž^ apskr., Papilę valso.Myliškiu. km.<
- Daunorio Antano, ‘Panevėžio apskr., Molainiu km., -
- Maladausku Jono -ir Mala-dauskaites (Momkevičiene)^Vilkaviškio apskr♦,

Pilviškiy valso., Trakiniy kaimo.
- Vaitkaus Juozo, siauliu apskr., Šiaulėnų valso., Petrošių, km..,
- Abako I.ziilbFiauss gyvenusio CapuscasinK Ont. s šiauįiu apskr., Kuršėnų

valso./ Gir la ukit/ kaimo
- Šinkūno Albino, Panevėžio apskr., Šimoniu valso., ■■ -
- Rekesiaus Kazio, • ...
- Bataicio' Prano,
- Kyno Jurgio, . r
- Balsiu Vinco, Antano, Juozo, Sakiu, apskr., Kudirkos Naumiesčio,
- ValČiuko Antano, Vaiguva - Kelmė. \ . - .
- Vilčinsku Stasio, Jono, Karolinos, Ukmergės apskr$■ Panoterių valso.,

. ... p; .Piliakalniy km*-,
- StaneviČiutes Vilhelminos, duktė Juozo ir Zofijos iš Latvijos*
- -Petrevicio Prano, Sakiy apskr., Sintautų valse.,
- Rimkuno Broniaus, Panevėžio apskr.,. Smilgių km.,
- Rimkunienes Anastazijos- (Antanartyte)
- TaČelausko, Vilkaviškio apskr., Gižiai. . . ' • .

• u * ■

- Ūkelio, Marijampolės apskr., PuskeIniai<>
- Vizbaro Petro, Panevėžio apskr., Šimoniu valse., Nočiuni^ km.,
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- Krąd.neno^JųozQr • - A.< ‘ » .. ’ At t i f! ii * • K . •. ;• • • .. •. ' : - > ' ' ’ . 5 ‘ e •
■J _ J.g s i n.nn Povilo^ R ok i s k i.ų apskr.? Randelio valse.?. Volkelių kn»9

- Sbmturio Willidm? ’Klaipėdos krašto? Dargužiu km.?

- Koegst Villigm? Klaipėdos? Lankupių; km< f r •
- Jasiuneviciaus Benedikto? ..... . • ■ •
- Balytaites Elzbietos. .... • .
1 • Keturukio Liudvikų? • Šiaulių apskr.? Skaisgirio valse.? Ranuskių km.

- Dovydaičio Juozo9 šakių apskr.? Slisų km*?
- Šepuraičio Jeronimo, Vilkaviškio apskr.? Alvito valse. 9 VišČiakainų

- Šliterio Karolio,
- Šlapelio Albino? ,
- Jankausko ^leko? Alytaus"apskr., Stakliškių valso.9 Trečionių km.?, • »
- Kaminsko. Jorio? Alytaus apskr.? Stakliškių miesto.

- Ulozio Jono, ^lytaus apskr., Stakliškių miesto.
- AituČio Prano, ^lytaus apskr., Stakliškių valse., misininkų km.,
. „ • j f! J.: . . , - ' ' v
- Gustainio Antano<? (Gussen ^nton) Sakių apskr.? Criskubudzio valse.,

, ' ' ' r- • V" ‘ Bliuviskių apsk
- ’Virbylienes Anastazijos? (Slekyte) Vilkaviškio apškr.^ ir valso.9

' < • ‘ ‘ • Oskubalių kaine
- Malinauskaitės Domicėlės,, Panevezim apskr*? Viešintų valse., Bileni^
- Klinų Emilijaus ir Karoliaus. ...
- Galinaicio (Galinis) Adolfo? Vilkaviškio apskr., Pilviškių valse.?

- Klav/s Miko Richardo ir Martino nlberto, Spenglai? Klaipėdos krašto.

- Švedu Edvardo? Aleksandro'ir OlgOs.

- Miliuko Edvardo.
-.Banaičio Simano? š^kių apskr.? Kidulių valse.? Dagilių km.?
- Burkšo Siman.o? Šakių apskr• ? Kidulių valse.? Burgaicių km.?
- Deblogo Juozo? i'anevčzio apskr., Kupiškiu valse.? ^zuolytes vienk.?

- tuzino Jeronimo? Biržų miesto.
- Zenkevičiaus Juozo (Joe gink) Šakių apskr.?

- Degučio Ronaldo. •
- Žastartiėnes Stases? Viekšnų miestelio. *•
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' . . ~ 35.
- Krollin Liudviko ir Frikb.
- Krollin Bertie9’Dmilie ir Annie*
- Morkumi* Jurgio ir Juozo, Biržų apskr. ? Vabalninku valse. ? UnČiŠkių km. ?
- Ūrbetų Stepų ir Vincų? Šiaulių apskr.?
- Sl'ikų-. Juozo ir Tereses, Vilkaviškio apskr. ? Būdviečio km.?
- Jusio Juozo, Švenčionių apskr., Melagenų valse., Gilutes km.?
- Ložio Prano.
- Martinavičių Juozo ir Stefanijos?
- Lankučio’ Liudviko. * _

- *• • 1 • J *7

- Šargalio Viktoro iŠ Kybartų1.
- Maziucio Kazio.
- Miklovio Antano. " ‘ "
- Mickevičiūtės (Saulele) Aneles? gyvenusios (Montrealyje)♦
- Motejunienes• ! ' a .
- Jankūnų -Motiejaus ir Jono? Biržų’ apskr., Papilių valse. 9 Myliskių km.?
- Kazlausko Petro. .
- Mažeiko Motiejaus.
- Jurgučių x’etro ir. Stasio. . . • - ; • ■’*.
- Bacevičiaus? Sakių apskr.? Girnių km.? Lukšių parapijos.
- Jurkevičienes Marijos (Dambrauskaitės).
- Steponavičiaus Roberto, Alytaus.apskr»? Varenų valse.9 Perlo jų km.?

• ’ . . .... z . . ; - * :......... . . . • : . ..

- Iludeno Antano,
- BaikoviČio Benno, is Klaipėdos • ' ‘
- Giškauskaites .^gnieškos? Raseinių apskr.? Šimkaičių valse.? Patolupių- - ■ ' km. ?
Menkeliuno Stasio5 Raseinių apskr.? Šimkaičių valse.? Patolupių km.?

- Genevi-Čiaus Mykolo9 Kauno a*pskr-. 9 Biautonų km.'9
- Sosnausko Juozo, Šiaulių apskr’. ? Žeimelio valse.?, Gelčių km.:,
- Žemaitaičio. Vilio? Šilučio apskr.? Linučių km.? * .
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36.
- Verbylo Juozo? Vilkaviškio apskr.? Alvitą valso.? Staugusią km. ?
- Tyrvo Vinco sūnus Vinco, Narkunu km. 9 Kauno Apskr.?
- Birkano gano iš Salią Apskr.? Linkuvos Valse.? Dvaruku km. 9
- Kavalauskb'Vinco'? Marijampolės apskr.? Mikąliškią valse.? Memštrąk:
- Šiupšinsko Antano? Alytaus apskr.? Statriškią valse,? Žiupią vienkz
- Šnieckią’ Jono ir Antoses iš Meksriupią kaimo. ,

. v r •. v . i • v • j- Kulieciaus Vinco įs Jezno valse.? . -
- Samalaus Vadavo? Kedailniu apskr.?.Prokapiu kaimo.
- Dainią Antaną? Mažeikių apskr.? Viekšnią valse.? Kedrią kaimo?
- Blekytee (Vensky) Anastazyja duktė Tomo.
- Jurevičio Kazimiero. , ■■
- Zlatkaus Juozo, Rokiškių apskr.? .. ....
- Audėno Ant.ano? Utenos apskr.? Garneliskių kaimo? . •
- Gobtaičio Juozo? Kidulių valse.? Tervaznykū kaimo, , -- f. . .. ' -■
- Paul-iko Kazimiero? Kretingos apskr..? Barbenių valse..? Laužyme.s kaime

. '• ■ . .- Saulaiko Mykolo. . ■ -j -
- Verbliugevicio Gabrio. ' _ ~

leŠkom.iejie prašomi atsišaukti į ”N.L." administraciją*-- . -
’ : ' ' ■ ' . k ‘ '

- ... .... -rr-:-.------------ —---- -

. J / ixTSlBAUJINO' "N.L.” BATAS.

, M. Mileriene )S.OO9 P. Petronis §3.00^ K. Mįtchelis p3.009
P. Abraitis p3.00? M. Vaikšnoras ;)2.009 K. Ziziunas ^2.00? _J. Trumpa 
)2.009^K. Stankus į2.00-9 A. Botyriene ^S.OO, P. petraitiene „>2.00?

įA. Veršinskas ;f?2.009 K. Raitelis U2.00? J. Ambrasas <$2.00? M. Kasberuk 
>;?2.00?vJ, i'aznokaitis ^2.00? J. „Ramanauskas į2;00? J. ^rkaūskas p2.00^ 
P. Rekštys >2.00? J. Jokubauskaš >2.00? >1, Katinas >2.Q0? M. Teresevici 
>2.00? M. gavetskas.>2^00? J. Duncikas §2.00? 0. šilkauskas >2.00?
J. Leskevicinpo _K. Gegžnas^ M.' Miliene? K. Bindokas? K. Merkevičiene ?
K. Stajkaviciene? M, Kriaucialiunas.? Į^. Jasutisg, 0. Balsys? J. Pakulis? 
M. Ivaškevičiene? J. .Dekgnys?:. J. Valasimas^ I'$. Šaltenis? N. Matulaitis? P. Vaupshas? 'A. Stankevičius?, R. Žemaitiene?. -Sr Žiziuniene? J. Morkūnas 
V. Mitchelis ^Rsmt.) _!;*>■ Skikds? D. Gtrdauskiene ?- s. Yašpelkis? T. Vicas A. Sakalas? is Montrealo.
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J« . Strodomskis .->5.00 Otterville. Ont. 9 JV. Treigys „55.00 Simcoe Ont.; 

Beineriene „>5.00 Toronto Ont.? J.' Savlcįunąs' ^3*00 Boston tyass., 
Waskes „>2.00 Mew Haven Oonn.j M. Endzelis >>2.00 Chicago Ill., M. Janus- 

i -^2.00 Vinnepeg Man., •J.D. Cress >2.00 ir J. Tumsha >2.00 iš Detroit 
.ch., x'o Žalidonis >2.009 x1. Bernatoniene >2.00, P. Leksas >2.00, P. 
.ekna „>2.005 L± „Pocius „>2.0p9 y. Banylisy. J. Ypkubynas, A. <Turtiss 
, Antanavičiene is Toronto Ont., J. Gurklys P. Kasparaitis iŠ Timmins 
it-9 V» Kpnrat Elk Point ^Ita.i? J. Liutkevičius? Fisher Home Alta., 
, Viskiel, Boyle 4xlta., J. Thomas? Brooks Alta*? A. Vaišnie, East Coulee 
Lta.? L. Bartninkus ir V. Maclukonis įŠ Vinniį^eg Mun, , J. suta9 Lake view 
it*? J* Pauža Temiskaming Que.,T. Lukso9 Hamilton Ont,? B< Spudiene, 
pooklyn, N.Y., J. Šaltenis Chicago Ill,, T. Shukis .Rochester? N.Y. •-;
į \

•<< • # sjt sj»

Gerbiamas' J. ...Pauža i§. Teniskaning Que..? prisiuntė K.L.T., Centrui 
10.00 kaipo auky del ’’Gelbeįimo Lietuvos”. Ukrainiečiai irgi prisidėjo 
pie Šio kilnaus darbo. Sekantieji asmens paaukavo: T. F. Parkin >10.00? 
, ftowalsky >10.00, Prof. B. Kovalsky >5,00.
Į ’ 1 ' ; ■

Taryba tariy širdingiausiai aciy uz aukas.

Juozas- TumŠa paj.ieŠko savo brolio Mykolo TumŠo9 Panevėžio apskr.? 
’ieziskiy valse. ? Steponiškiy vienkiemio.

Taipgi paįieško savo trij^ pusbroliyj Jurgio,^Simano? lodomo Juškū 
ilusiu iš Panevėžio aį>skr.? Mieziskiu valse., NainiŠkiy km,9 Šie asme- 
,ys. randasi kur nors isvietintį.

> leŠkomiejie. arba apie juos žinantieji maloniai prašomi atsiliepti.

s. "• Mr. Juozas Tumsha,
2700 lioosevėlt St. 9 
Detroit 16? Mich. 

..U ® S <■» - 5- •

ŽODIS IS ADMINlSTIiACIJOS

■ .. i"
llandasd musy žurnalo skaityto j u9 kuriu prenumerata yra pasibaigusi,
Mes p^Jfeome atsiteistu su' šiuo vieninteliuJKanados lietuviy lai— _ 

rašeiu’ pratęsiant prenumeratą. Mokestis, yra magas 9 vos tik vienas do le
is į metus? todėl skaitytojui skriauda maza9 o .žurnalui kuris turi ne- 
azai .išlaidy? parama, bus didele.
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šio z-ur n a 1 o ? 
vos Laisve -i

prašome visus 1-X.etuyius,"kurie dar nesate uššiprenumėrayę 
-arenti ■mūšy lietuvišką darby ir paremti judėjimą uz-Lietu-

:xdm. M. ■.Arlauskaite-

'■ ppp i l'S ;K -o m L s-MB'n y s"
............................................................... ■ ~ >•'■!!

• ‘ ‘ ' , . ........... , . t‘ • • • ; ; J.
. ' • * *’• ** • .................... . I

1. BixKUNLxS? VINCAS v . i
2. BAKUNAS? KAZYS - pakeitė pravardę į HAM. Dries karę gyveno Milwauke

valstijoj. .
i. ' ' A „ . v •■ w . v '--i v . r- |

3. ČEPIENE ?'' Antds'e. ROČKYTE -’kilusi is Žurdiskiy km.? Čekiškos Vęį š o';.
* * - • •Kauno'apskr.9 • ' . .. ' . , ’’ A "A

4. DOMI JO IL i IT IS 9 VIa da s - kilęs iŠ- Dagausanciy km.? Gįrkalnįo valse.?
Raseiniy Apskr. '

5. JURGIAIS 9 Augus t-i na s- - kilęs- iš S t i r ba i ei y km.? Tauragės Apskr. <, gira
----------  1892-1893 iii. atvyko i Jung. Valstijas 1913 m.

Gyveno Chicagoje. .
6. KILIKAVICIUS - groliai Jonas^ir Juozas kilęs is; .-nndriski^ ka-iiuo^ : . 

^aliosio valse. 9 Vilkaviškio u^pskr.

-7. KLE VS CIG x 9 V ov. i ra s ir e t r as - gimę. Skirsnemune s Jurbarke-. 'Turi-dar/ 
•A - du brolius. ' . •. : .: i,-‘.7

.8. KUNCiiITEg .Marce - duktė Stanislovo? kilusiais prieva.ckos kaimo? Nau- 
jamicscio^parapijos? Panevėžio_npskr. iimerikę at
vyko prieš Didi jį Karę. Is-tęke jusi.

9. KOVALĖNSKIDNE? Detraityte Ona - kilusi iš Dlokšclę Km.? Šiluvos valse
Aaseinię Apš’k r. . .. r

10. AiUČIUS 9 Albina s ir Antanas - 1938 m., gyveno Chicago je.

LAUČIUTES? Izabelės
Kaime ■

1931 m. lankusi Lietuvoje pas gimines Z 
^Motina Chicagoje. turėjo maisto krautuvę

. 12 1LLDZBVICIUS? Adomas - 
npskr. ? 
Karę. .

sūnūs Adomo? kilęs Mykalajuny- Km.? Ukmergės 
Gelvonais Valse. Atvyko į Ame rikę prieš Didi

• f

13 RxADOVZITZ? Bersiu Emilija - kilusi is'Bi.r'zy miesto. Atvyko į-> Amerik 
1912 metais. Apie 50 m. amžiaus. Turi sunu RadoęįiiJz 
Elmer apie 23-m. .

PO ČKA 9 a na s - kilęs is Žardiskiu km.?Cekiskes V
Gyveno Chicago? Ill.*

SADIE GA-SArAIGA-Antans - 1939 m. gyveno Chicagoje

Ieškomieji arba apie juos žinantieji maloniai prašomi atsiliep
ti - LITHUANIAN APuBRICAN INFORMATION CENTER 9 233 Broadway? Nev/ York 7?N.

?Kauno Apskr

15



nuėjimų? koks yra buv^s.. bet kuomet Montreale» 
*

Atvyksta kalbėtojas iš Amerikos gerbiamas Dr. -Antanas

Arvydas? tik kų dabar atvykus is xrancuzijOS tremtinys j kuris- ■ --
: ■ ■' -■ — ; ' 'a ' ; . 'f .•

fsr 27 me ne sius s ehe j o S t u 11 no f e ko n cent racijos la geri® •• -Jis 

įpasakos (lauk is savo pergyventu vargu®

Sus ypatingai jd-omu išgirsti kiekvienam 
■ - . t • ■

/ Mainąs ..išpildys Šv® Kazimiero.

adovyste vargoninko K® Ziziuno®

Beabejo tokis žmogus 

lietuviui.

parapijos ;chorasJpo

■> '

M ine j ima s iv yk š para pi j o s 

asario 194-7 m* 3:30 po piet.

svetainėje? sekmadieni? 16 d®

Po prakalbų,9 bus ”V A K A

• Į ŽANGĄ: < •<„ V B LT UI.
■ e *

K I E N E”. Galėsite1 skaniy

;lgiy pa s i va Įgyt i ir gero 

ik $1.25. Vaikams 0,50®

gerymo issigerti. Vakarienes tikietas

, _■ y-. ■ • <
Lietuvi!' Palik visus reikalus šalyje? nepatingėk ateiti

ĮEg .. L

minėjimu? pagerbti tų? kurie taip sunkiai dirbo, kovojo ir mirė?

d musy Tėvynė Lietuva butų laisva.

’...- ■ Kviečia: Kanados Lietuvių Centro Tarybą.
7 ' • - u A A
I

I



Mes valome ir dažome įvairius? kaip vyriškus? taip 
moteriškus drabužius. Taip pat išvalome nuo lietaus apsiaustus? 
delvkuriu uždedame ”Drex”? kas neperleidzia vandens ir duoda 
gražesnę išvaizdą*

Taipgi valome visokiausios rusieš karpetas ir fotelius 
(Chesterfields;«

Kiekvieną orderį pajemane is namę. ir pristatome į namus.
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