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Atlikęs pareigę tėvynei - 
Kovos laukuose tu žuvai
Ir nors į laisvę kelia} skynei 
Nežino nieks kas tu buvai.

Akis ne motina užspaude 
l’rie kapo neverke sesuo _
Kovos laukuose patrankos gaude 
Naudojo ūkanos ruduo.

Saulėto ryto nesulaukęs ?
Jaunas karę tautos sunau?
Tu užgesaį? kai laisve švito 
Kova laimėjai? "bet ne sau.

Atęję gimines prie kapo 
Nežino kad tai tu esi. 
Tau motina tėvynė tapo? 
O tavo "broliai mes. visi.

v-

Tauta tau skyrė grąžę vardę: 
Nežinomu kariu tapai?
Garbė per amžius tau? didvyri? 
Mirtimi laisvę atpirkai!

LISTUVA? 1946 m.
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Jaw
(Gaida kaip ’’Šalta Žiemuže’*.)

Pavasarėlis jau atkeliavo?
SenQ ir jaun^. džiaugsmas pagavo. '
0 drylia lala, o drylia lala?
Sen^ ir jaung. džiaugsmas pagavo.

»
Gėlėlės žydi? medžiai žaliuoja? . ■ . i
Tiktai gegute čia nekukuoja- 
0 drylia lala..... 

... . •' ; '7 ; ’ , ’
Pavasarėlio mes susilaukę - ’
Linksmq dainelq visi užtraukim.? • •. ■'

’t- ■ 
O drylia lala..... (

Šalta Žiemuže jau iškeliavo? 
Žmones is džiaugsmo dainas dainavo. • s
6 drylia lala..... 

• ‘ • » 
Kur nepažiūri — širdį vilioja? 
Sen^i ir jaunt} meile globoja? i '
Oi drylia lala.....



7. . Lietuvos ir lietuvię. gyvybe piktu, žmonių pakabinta ant plono 
siūlo. Mums visiems-stoja baisus klausimas: gyvent ar mirt? Visi 
ledvė jodami atsakome ryžtingai ir kietai - gyvent. Visi lietuviai^ 
tūriam pasaulio krašte begyventę? stojo: į kieta_ir atkakliu kovę uz 
Lietuvos laisvę ir lietuvię tautos gyvybę? pasiėmę tos rūšies ginklo? 
turi yra reikalingiausia tam tikslui pasiekti ii7 kuri jam jo gyvena
mose sąlygose prieinama. ...  . ~

Lietuviai pasilikę Lietuvoj ėmėsi tokio ginklo? kokiu raudona- - 
sis Maskvos fašizmas išplėšė^Lietuvai laisvę ir kokiu naikina musy 
brolius ir seseris° Tūkstančiai gyvybię žus ta? kraujas upeliais 
liejasi? bet kovojama uz tėvu, bem.ę? uz gyvenimo teisę.
I . '•* i

Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo. Komitetas? viso pasaulio lie
tuviu organizacijų ir_visę lietuvię. remiamas ir padedamas? - to paties . 
tikslo siekia politinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis. Kiekvienas 
padorus? tėvynę mylįs lietuvis tas jo: ^pastangas remia savo pinigu ir 
moraline parama. ,. ■ ...' ......

Pinigas šioj sunkioj' ir baisioj kovoj- turi labai dideles reiks-., 
mes. Nebus oini.vo? kova nutruks. vTai butę baisi geda ir nedovanoti-' 
nas nusikaltimas? jei del §iu priezascię tektų nusiginkluoti ir Maskvai pasiduoti. Istorija uz. -tokį aps ile-idimę. ir nerupestingumę mus 
iatzymetę Kaino judosisku ženklu?? Kurio amžiai neįstengtu ištrinti.
I Ne® Lietuviai niekados be nęprileis. Lietuviai pasiliko tokie
pat kokie j-i© yra buvę' amžiais. Jie nieko nešigailejo savo tėvynės 
laisvei? jokia auka jiems Lietuvai nebuvo perdidele. Lietuva del to 
[amžiams no tik mums? bet -ir svetimiems pasiliko ■ di’dvyriy žeme..- .

Musu, ’riesas — bolševikas Lie tuva i ^sunaikint i deda s>avo Vals
tybes aoarata? kariuomenę ir valstybes izda. .^Savo ^ragariskam tikslui 
pasiekti Maskva daug milijonu meta. Mes gi is savo puses tai kovai 
kol kas sulyginant su Maskva., tik skatikus įstengiame panaudoti. bei , 
to toli rrazU negalime padaryti tiek? kiek turėdami pakankamai pinigo? 
erai e tumėm ir turėtumėm padaryti. Lietuvos laisvinimo darbui aukoja 
paskutinius skatikus lie.tuviai tremtiniai? kad ir patys skurdę, gyve— 
n ima gyvendami. Bet ju aukas galima naudoti įtik Vokietijoj? nes.- vo
kiečiu marke neturi rinkos .svetimuose, kraštuose.Musę, gi Lietuvos ■ . 
laisvinimo' darbas ne Vokietijoj? bet kituose kraštuose dirbamas.



dėkojamo? kryžiuojamos 
tvirtai tikimes kad ja 
savo vardus užrašysite

įam darbui padėjot Jus Amerikos lietuviai; Del to.kilnasirdziai 
pasiryžote paskelbti Lietuvai laisvinti vajy. ir nusistatet surinkti tam 
reikalui ketvirti milij'ond doleriu** Uz tai Jumš 
tėvynės vardu. Tokios sumos nebus perdaug. Mes 
suaukosite_ir tuomi padėsite :tėvynė laisvinti? o 
aukso raidėmis į istorijos garbes lapus.

Broliai ir Seses ‘Lietuviai. Karys fronte tik tuomet padeda ginkly 
kai baigiasi karas. Ka viena kariaujančiu pus iy ginkiy padeda karui 
nepasibaigus y pasiduoda priešui ir savo byly pralaimi. Ginkįy padeda
mas nelaiku? karys negarbingai ir nusikalstamai palaiko jjriesa. Mus y 
kovoj pinigas yra ginklas ir tai ne bet koks. Tenkintis tad vienu ar 
kitu vajum negalima. Pinigo rinkimas ir telkimas privalo tęstis ne nu-, 
traukiamai ir kiekviena Proga? kol nebus laimėta Lietuva? kol paskutinis 
bolševikas neapleis musu žemes. Tai^labai gerai suprato dar pries Didį
jį kara ceko-slovakai vaduodamiesi is Adstro-Vengry okupacijos.

Štai kaip jie rinko pinigus kovai uz savo /tėvynės islaisvinima: 
pirmiausia kiekvienas čekas ir slovakas į savo Laisves FondJ} mokėjo mo
kesčius po • 10 nuošimčiu nuo savo uždarbio. Tie mokesčiai biivo mokami 
nuolatos? kaip valstybes mokesčiai niokami. Kas tokio mokesčio nenorėjo 
mokėti?^buvo paskelbtas tautos priešu. Su tokiu žmogum visi nutrauk
davo ryšius ir jo .vengdavo? kaip pikta liga sergančio ligonio. Toliau? 
toks pat nuošimtis buvo mokamas nuo visy pobūviu?^pasilinksminimy?_is-• 
kilmių išlaidu. Susirinko pavyzdžiui draugai alučio išgerti smuklen. 
Smukles savininkui moka 100 krony. lO^krony sumokėdavo Laisves. Fondui. 
Iskįlmirigos krikštynos ar vestuves •_ Iškilniu kele jas ' su lėks te apeiną 
svečius reikiamam nuošimčiui tėvynės reikalams surinkti. Svečiai sumeta 
daugiau negu reikalaujama. • .

Be to? ju buvo vartojami ir kiti įvairiausi budai didinti Laisves 
Fondo sumoms* Kiekviena^proga tam tikslui, buvo panaudojama.v Štai susi
renka geri draugai ar pažįstdmi^pasįvaisint saliunęp Begįrksnojant’ir 
beŠnekuciuojant vienas draugu išsitraukia cigary is kišenes ir skelbia 
varžytines tėvynės naudai., : 15 krony - kas daugiau. Pasipila rungtynes 
- 30,^50, 100 ir t.t. Dažnai už tokį cigary įvarzydavo ligi 1,000 kro
ny. Štai kitam pasilinksminime jauna mergaite nusimovusi savo susiža- 
detuviy žiedy pradeda varžyti. Kyla nepaprastas entuziazmas. Susirin
kusius pagauna didelis džiaugsmas ir susižavėjimas mergaites karsta 
tėvynės meile? kuri tėvynės reikalus stato^uz mylimo jaunikaičio atmin
tį ir savo asmens gyvenimo laimes laidy. Žiedas laimi dažnai šimte
riopa kuiny? kuri aukojama tėvynės laisvinimo reikalui. Kitam vel_po- 
buvyjė vyras nusikabinąs savo laikrodį paskeįbia_varzytines Laisves 
Fondo naudai. Ir vėl tas pats vaizdas. vir vel^tūkstancia'l plaukia 
Laisves Fondan. Visu budu ir priemonių čia neispasakosi. Ir šie keli 
pavyzdžiai ^aizdingai_parodo? kaip any laikyt čekai ir slovakai suprato, 
pinigo reikšmę savo tėvynės_laisvinimo darbui? kaip jie mokėjo "į y pini
gu rinkti, ir kaip jo negailėjo tėvynės reikalams.
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Visas mūsų gyvenimas parode? kad mes lietuviai buvome . ir esame 
nemenkesni už čekus ir-slovakus. x^riminsiu Amerikos..dietuvių aukas 
ir žygius savo tėvynei laisvinti Didžiojo karo metu. Musy istorija,, 
garbingesnių pasisuko j irau tėvynei pavyzdziy uzsirase. Musu, istorija? 
qenoji ir naujoji? mirguliuoja didvyriškais pavyzdžiais•v j. ovaliau : 
fie gyvenamieji laikai’.tevyneje? pasilikusių kančios ir_zygiai duos . 
istorijos lapams tokių didvyriško pasiaukojimo pasigrozbtinų;ixivyz
džių? kurie nustelbs visus ligi šiol turėtus? ir kuriuos sužinojęs^ 
pasaulis aiktels iš nustebimo* Negi leisimės dabar čekams ir si va . 
kams mus aplenkti jū: pasiaukojimu ir tėvynės.neįles^pareiskimu. Negi 
leisime musu himno Lietuvos garbingos __ijrae i ties 
tuva? Tėvynė musų ... Tu didvyriu žeme” paverst 
ir melo žodžiais. Negi musų kar #
nes bei asmens patogumų butų sumenkinta ir susmu_kinta? 
nių barščių dubenėlio? del aukso gabalėlio pamirs 
ir jai gresiančius mirties pavojus. Jei mes 
savo pajamų aukosime tėvynei? bet visų šimtų? _ _ ,
bus tik menkas seseįis tos aukos? kurių deda ant_tevyne s aukuro tie

> Negi 
įrašytus žodžius ’’Lie
tus čia is? beprasmiais 

umenkcjusi ir savo kise-
, kad del gardes

nių barsčių dubenėlio? 'del aukso gabalėlio pamirštų savo tėvynės ^kančias 
ir jai gresiančius mirties pavojus. Jei mes šiuo metu ne 10 nuošimčių 
savo pajamų aukosime tėvynei? bet visa šimtų? tai ir tuomet musu auka 
bus tik menkas seseįis tos aukos? kurių deda ant_tevynes aukuro tie 
įnūsų broliai ir seses? kurie yra pasilikę savo tėvų zemeje.

Musu žūstančių tėvynėj brolių ir seserų bolševikų liejamo kraujo 
klanai? ju nežmoniškų kančių šauksmai? tūkstančių musų kilniausių bro
lių ir seserų išvežtų į Sibiru kankinių kančios ir mirtys.nekaltų mažų 
vaikeliu badu numarintų? ir bolševikų nužudytų skaisčių sielų saųkima- 
sis mūsų pagalbos kryžiuojamai tėvynei ir dar gyvenant iems skurdžiau
siu ir pavojingiausiu gyvenimu Lietuvos žemele j? turi Jauti mums musų 
pasiaukojimo? atsižadėjimo ir susirūpinimo savo tėvynės likimu bei kova 
už jos laisvę riba ir męstas* . '

Broliai ir seses lietuviai. Lietuva tiki Jūsų lietuviška širdimi. 
Lietuva tiki Jūsų žygiais jos išvadavimo darbui. Lietuva laukia ausų 
luosnumo? aukos? kuri reikalinga jos laisvei atgauti ir jos te t ° BY 
vybei išgelbeti. Lietuva tiki? <kad ir Jus? kaip ir visa Lieįuva?^ kaip 
liūtai stosite į kova visiškai save ir savo patogumų atsižadėję? Kaų 
tie? kurie yra pasilikę kur Nemunas? Šešupe? Venta? Neris ir Šventoj 
teka? kur broliai artojai lietuviškai šneka? bet kur jau vietoj links
mos Birutes dainos? skamba gudus širdį vėrių pagalbos šauksmai? kur 
tiesiamos į mus bado ir sunkaus darbo išdžiovintos rankos jel.ete melž
iamos mūsų pagalbos. Ir Lietuvos ir Sibiro ta balsų Jus girdite? tas 
į Jus ištiestąsias rankas Jus matote. Broliai ir seses. Tam šauksmui 
fūs savo ausų neuzsikimsite? ištiestų į Jus rankų neatstumsite? nes ir 
Jūs esate lietuviai? ties ir Jūsų Širdys lietuviškai plakanes Lietuva? 
nors labai suvarginta? bet_yra ir Jusd mylimiausia močiute. Visus.tad 
reikalus? reikaliukus atidėję tolimesniems laikams? aukokite uik tėvy
nei vaduoti. Nedelskite parodyti savo tikro lietuviško ir garbingo 
savo tėvynės reikalų supratimo? kad nebūtų pervelu ir kad baisi atsa
komybe ug tėvynės praradimų sunkia našta nekristų ant Jūsų ir Jūsų 
vaikų pečių*

Tad?
M. Krupavičius9 -

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto
Pirmininkas.94? m. sausio 30 d



Skambėk daina? kaip Laisves varpas?
Mus už ke r e j ę s am z ina il 
Teklausos jos 'ir lauko varpos 
Ir svetimi? balti .kalnai’.

Teklausos jos pilkoji žeme
Ir sitas svetimas dangus:
Juk . mus ■' daina mum g . laira^ lemia? ' 
Dainoj pavasaris žvangus.

Nuo mus dainos patamsiai sninga? 
Daina-laisvužes prakartis.
Skambėk dainai Skambėk gal ingą.iV-"’ 
Tave išplėš mums vien mirtis t

Skambėk?.kadetevįske nutilus 
kūsciarpre t e g; i u žvangesyje 
Kaip vyšnia žydint i .pražilus <? 
Jaustij.? kad tu gyva esi.

Težino musi^ sengalvele 
liūs c io j Ke 1 i one j į vka pus ? _ 
Kad? kaip nevystančięję geįqs 
Kurioj šios šalnos nenugele? 
Parnešim dain^ į nanus.

Skambėk dainai Skambėk Viltingail 
Mus sielos-sklidinos jausmu.
Tetrykšta laisve mums džiaugsmingail 
Tetilsta skundas del skausmai.



Jau septinti metai Lietuva kryžiuojama ir marinama. Nors visa 
Lietuvos istorija krauju ir ugnim rašyta, bet tokię. pavoję jai niekad, 
neteko gyventi. Jei seniau buvo kėsinamasi panaikinti jos nepriklau
somybe, laisve, tautine kultūra ,ir kalba, tai šiandien Maskvos .raudo- 
nasis fašizmas užsimojo sunaikinti visę lietuviu tautę. To savo pra
gariško tikslo jis ligi šiol siekia niekig.no nekliudomas. Vien^tik . 
patys pasilikę Lietuvoj lietuviai didvyriškai kovoja su savo amžinuoju 
rusišku priešu, nesigailėdami nei savą kraujo, nei gyvybię.. Is kitę 
Valstybių Lietuva lig šiol.nėra^susilaukusi jokio užtarimo ir jokios 
pagalbos - nei veiksmu, nei. žodžiu, 'atrodo, kad tas pasaulis „visai, 
nežinotu apie Lietuvos ešimę ir likimę,_kad pasaulio sęzine butę visai 
užrukusi ir kad musę šauksmo balsas nebūtę pasiekęs jo ausy.

Šiuo metu prasideda visa eile pasaulio galiūnę konferenciję, 
kuriose bus ' sprendžiama Vokietijos klaus ima i, ,• tarp ję ir sienę reika
lai. Vokietija musu kaimyne. Tad tose konferencijose turetę kilti, 
ir Lietuvos klausimas. Valanda mums labai svarbi ir: pavojinga. '
bus ten tartas žodis apie Lietuvę, tai koks: uz jos laisvę^ir nepri
klausomybę, ar. prieŠ j.ę? Prabils teisingumas ir demokratiškumas, ar 
smurtas ir skriauda, kruvina' ir neatitaisoma skriauda?

iškilmingi ir teisingi Trumano, Noosevelto ir ^tlanto Chartos 
dėsniai Šia turės laikyti kvotimus. išlaikys ar neišlaikys? Jei. 
išlaikys, parodys, kad tie vyrai savo garbę brangina ir ne veidmai
ningais tikslais juos skelbe. Jei neišlaikys, parodys, kad ję auto
riams rūpėjo ne teisybe ir teisingumas, bet pasaulis apgauti.

•Sid labai‘jautria ir pavojingą valandę kiekvienas lietuvis, 
kurio sirdis dar lietuviškai plaka, privalo visa padarytį^kad teisy- 
be Idimetę ir Lietuvai būtę gręžinta tai, kę is jos is^lese raudona- 
sai Maskvos fašizmas. •• '

Ligi Šiol uz Lietuvos laisvę kovojo tik Lietuva su ginklu 
rankose tiesioginiai su savo budeliu, rusišku bolševiku. Uzsienyj 

‘įgyvena lietuviai to pati.es tikslo siekia per savo organizacijas 
politinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis. Tos veiklos priešaky 
stovi Vyriausias Lietuvęs Išlaisvinimo Komitetas. Lietuvi.ę gi mase

niekig.no
pati.es
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padėjo tik savo piniginėmis, aukomis•ir moraline parama savo organiza
cijoms. Šiandien kiekvienas -lietuvis i^rivalo aktingai -įsijungti į 
Lietuvos gelbejimo darbę. Tam darbui priemones turi pasirinkto tokias 
kokios jam yra prieinamos^ir kokios gyvenamose sęlygose gali lengviau
sia tikslo pasiekti. Nuošaly laikymosi politikos gana. Reik subrust: 
reik išsitiesti? reik pasiaukoti? reik issijadeti bent trumpam savo 
patogumę ir sustingimo? reik padaryti tokį žygį ir susukt tokiu balsu5 
kad krūpteltu visas pasaulis? kad išgirstu pasaulio galiūnu apkurtusic 
ausys ir kad aikteltu ju užrukusios sąžines^ kad pagaliau? prisimintas 
kad yra^Lietuva ir kad lietuviai yra tokie žmones? kuriems„negalima 
leisti žūti ir kurie verti yra turėti"savo nepriklausomu tėvynę.

Nevalia visiškai tyleti^ir žiūrėti pro pirštus. Tai būtę nedo
vanotinas .nusikaltimas pries žudoma tevyne^tai būtu, talka Maskvos 
žudikams Lietuv’ai palaidoti ir lietuviams išžudyti. Tokiu, lietuviui 
neatsiras. Mes tuo tikime tvirtai. JMes tikime? kad -ir užsienyj gyve
nas lietuvis lygiai taip myli savo tėvynė ir lygiai taip sugebės.jai 
pasiaukoti? kaip aukojasi Lietuvoj įJasilikę. 0 jie aukojasi ligi save 
kraujo praliejimo^ ligi.-..bolševiką kulkos ję gyvybes nutraukimo? ligi 
susisprogdinimo granata^ kad nepakliūtu į raudono budelio rankas.
Mes reikalaujame mažesnes aukos? bet turinčios didėles reikšmes Lietu- 
vosaVadavimo darbe. -

• .'Petys tad į petį ''
Na? vyrai? kaš gęli? v ... * . -

a Sustoję į kovę uz mylinę salį
„iu- . rrikelsime Lietuvę musę.

. "" ' a ’ M. Krupavičius?
r

Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo Komiteto Pin

1947 m.? sausio m. 30 d.

P' A V E R G-. T 0 ■ J ‘ ' TĖVYNĖJ

•Plačiai paplito šifruoti eileraŠciai. Pirmu žvilgsniu ję turi
nys atrodė stipriai bolševikinis? nesukėlias jokio priestarybinio„vai 
do._ Sakytume? tai buvo be. abejojimo grynai bolsevikįnię mincię kūrin; 
galėjęs būti dręsiai viešai deklamuojamas bolševikineje aplinkumoje. 
Tačiau prie tokię eileraščię pridėtas šifro raktas duodavo galimumę 
perskaityti turinį tikręja prasme. Pavyzdžiui? eilerastis:

’’Ateities vizija”.
" V' ' 8. Žėrinti žvaigžde Rusijos Kremliaus.

16. Subirs į dulkes po musę kojom.
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F. ’ OB ŽINIOS

PASALINKIME IŠ JŲ GYVENIMO BĄDzį fe SKŪRDfl.' V ' X

Bendrasis Anerikog Lie tuviy Šalpos Fondas yra sargybinis 
s? kuris budi ir šelpia nukentėjusius nuo karo audros ir sian-

organizacija i rei 
tremtiniams 9 o

dien dar tebevargstančius svetimuose kraštuose lietuvius tremtinius. 
BixLF 1947 metu vajus ir jo rezultatai duos tam sargybiniui tremtiniui 
apsaugai įrankį. A- 'ma is t.Q, drabužius $ vaistus ijL',knygQ, mokyklą ir švie
sesnį rytoju. .

1947 m. ĮŠALE Vajui sėkmingai pravesti,. • kviečiu visus BALF 
skyrius,'’ labdaros darbo prietelius ir šalpai kooperuojančias Amerikos 
lietuviu organizacijas, stoti į didelį darbe} ieškoti, rinkti ir sukelti 
lėšas lietuviams.tremtiniams šelpti..; . ■

Šiandien įietuviu tremtiniu būkle Europos valstybėse eina žymiai i 
blogyn. Tas ypač pastebima Vokietijoje ir Austrijoje, -kur UNNRA’ai 
likviduojant savo darba, tremtiniais Įaugę mažiau besirūpinama* Ryšium 
su tuo, lietuvišku organizaciją Europoje, BALF įgaliotiniy ir atskiru 
asmenų pranešimai, reiškia aliarmo ir . susirūpinimo ateitimi. Kasdieni
niai žmogaus“sveikatos ir gyvybės klausimai darosi didžiausios .proble
mos, nes maisto prod, trukumas yra labai didelis, ypač truks ta..-pagrin—. - 
dinii^. produktas riebalu, mėsos, pieno, o kai kur net ir paprastos duonos^

Neseniai teko •kalbėtis s y, Jungtiniu Amerikoj Va^stybi^ genera
linio štabo ma jo,r'u 'Car^l, kuris siomįs-dienomis grįžo įs Vokietijos 
(Frankfurto). Jis oficialiai pareiškė, kad D .E’s padėtis Vokietijoje 
ir Austrijoje yra labai kritinga ir kad musy salpos 
kia^deti visas pastangas teikti visokeriopu pagalbu 
ypač maisto produktu.

■ ‘BALF Centras daro teį gali. Pastaruoju laiku 
svaru įvairiu daiktiniu dovanu uz apie. ^100,000.00, _ .
maisto siuntiniu uz (,>3,300.00 studijuojančiam lietuviu jaunimui ir 
vaikučiams sušelpti.‘ Dabar rengiama nauja.maisto produktu siunta uz 
[,>6,000.00, lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje.

BALF naudojasi valdžios leidimais ir visomis lengvatomis maisto 
produktams užpirkti ir persiusti juos lietuviams tremtiniams, bet tas 
privilegijas išnaudoti reikia daugiau lesu, be kuriu reikalingu produk
tu užpirkti negalima. JTodel, reikalo verčiamas ir tremtiniu pagalbos 
prašymu raginamas, nuoširdžiai prašau, pravesti rinkliavas.ir kitokiais 
budais surinkti ’auku. ir siusti, jas. į BALF Centrę. Uztikrinam, kad .- :
gautos sumos bus. rūpestingai sunaudotos nelaimingiesiems sušelpti, ne-'j % 
atsižvelgiant- į ’jįj tikybinius bei' srovinius įsitikinimus, nei visi 
lietuviai BALF^ui yra lygus ir' visi lygiai traktuodami.

Šia proga šiandien kviečiu visus Amerikos lietuvius stoti į 
kilniu labdaros darbo grandį ir stengtis įtraukti ne tik savo artinus, 
ir prietelius, bet ir kitus* amerikiečius, nežiūrint, j^- įsitikinimu.

pas'iysta’ 80,000 
tane' skaičiuje ir



Tik vieningai^' -ene r glngai ir pa ši šventusia i dirbdami ^tegale sine- 
iŠrelbčti taikstančius nelaimingy įietuviy .tremtiniu - vaikučiu ir suau
gusiu, kuriu gyvybes ir.^sveikata .^šiandien yra. dideliam pavojuje . Ben
dromis pastangomis pašalinkime is jy gyvenimo - bada ir skurdai

. ... .

, ; : .kun» ,Dr Juozą s B. Končius
■■ ’ ■ 7 BALF Pirmininkas . •

GAUTA IR IŠSIŲSTA GRUODŽIO III SAUSIO MENESIUO^B. ;• ',. : ;• ,

Pere i t užmetu gruodžio men. BALF sandelyje Brooklyne- gauta is 
ivairiy viety sios drabuziy, avalynes? maisto, mokykloms reikmeny ir 
kity daikty siuntos: . • . ‘ .'u ■’ :•.

Drabužiu ir avalynes: 12,892 sv. Maisto: , 5 23 sv. Knygys. 157 sv*.
Mokyk.. Reik, 75 sv. •’ • •’ • ; '

v*’ " ’ . ‘ , ■ • • t; ’ 4 * ’ ' ‘ . 1 • ’ •

: 1947 metais sausio men. gauta: . '■ . ■

Drabužiu ir avalynės: 74,1.23 svl Maisto: 1,368 .sv,. Knygy: 36 sv.'
— ... .. " 1 ' - f" . ~J ~ ru i . . >. 

• • ’ • j . . .

Mokyk. Re ik; 353 sv. ; ... r.:
Per gruodžio ir sausio menesius is viso.vairiy^daiktiniy dovani 

lietuviams tremtiniams sušelpt išgauta 89^527 svarai,. .Be daiktiniy dovc 
nu BALF1o Centras dar nupirko rūbams medžiagos- ir įvairiy maisto, .ppoduį 
t^ 313,667.85 sumai. ‘ .. .

IŠSIŲSTA: -a ‘ ‘ ' ■' •'

Per ta pati laikotarpį' (gruodžio ir sausio menesius) Bendrasis 
Amerikoe^Lietuviy Šalpos Fondas yra išsiuntęs į Europį, lietuyiams trem
tiniams šiuos ‘ didesnius siuntinius: -U. >č ,■ :r ’.<j!

- • • • , - , • * • ' • ! i ....... .i

' VOKIETIJON IR pUSTRIJON: i;" • ...l-.Or- •

$ 3?731.95 vertes 4,321 sv. drab.,aval. ir kt. S/S Chetiecamp 1c
19,946.70 . ” 17,020‘sv^ . ” ir medžiagos S/S American Farn

• 4,726.60 ” s 5,803 sv. ” ir maisto. S/S George • Ba.ncrc
49,502.0b ” 50,712 sv. H ir maisto . .• S/S American Impor

iš viso per gruodžio ir sausio>menesius Bendrasis Amerikos Lieti 
viu ŠaiposvFondas tremtiniams į Vokietiją dr Austriją, didesniais siun
tiniais, išsiuntė 77,856 svarus drabuziU-si avalynes, medžiagą, maisto 
produktu ir kity daikty, §77,907.25 vertes.

Be šiy dideliy siunty, smulkiais siuntiniais Vokietijos ir 
Austrijos lietuviams dar nusiųsta paais to .produkty .^3,300.00 sumai, urbc 
iŠ viso.įvairiy daikty paslysta už §81,207.25.



Per ty patį laikotarpį dar nusiustos dvi smulkios drabužiu ir 
.sto siuntos į Italijy: 14 gabalu^ ^924.54 vertės^, 1^186 svarai ir , 
ina siunta į Belgijy J500.00 vertes .'.vurtoty. drabuziy ir avalynes*

Per tuos etų paskutinius menesius. BALE’ .as is viso į Europy iŠ- 
mte $82,631*79 vertes įvairiy.dąikty. • <

Vasario menesį BALE^sandelyję pradėta paruosti siuntimui nemaža 
įtūžiu maisto ir avalynes siunta,* taip pat atskira vien tik maisto . 
>duktu siunta. Maistas‘siuo metu.ypač reikalingas lietuviams tremti- 
ims Vokietijoje ir Austrijoje *"

Šios siuntos tik dalinai patenkina lietuviu..reikalavimus ; j y. 
Lkia daugiau. Neabejojam, kad Amerikos lietuviaipvisur ir visuomet 
Lsimins lietuvius•tremtinius ir dosniai aukos jų šalpos reikalams.

Buty. gerai, kad kiekviena savaitę HALF gaiety išslysti didesnį 
Lsto siuntinį lietuviams tremtiniams Europoje.

ĮALF 1947 METŲ VAJUS
Madas Rastenis

Kišk, broli, rankq į kiseniy
Giliai, ..giliai;

Girdi, kaip musu broliai skundžias 
^Tyliai, tyliai.

Kišk, sese, ranka į delmony _ .
Giliai, giliai;

Girdi, kaip musu seses verkia..
• ' j . . ■- < ::

Karas Lietuvę. paskandino ' .
Kraujy, tvane;

Dabar jos šauksmo nieks negirdi,z
Oi ne, oi . ne • ...

Pulkai pulky įietuyiy merdi . •
Kituos kraštuos;^ . *• ’

Be muisto, be drabuziy virpa a
Kajnpuos saituos. _

’ Motušes alpstu, vyrai liūdi,
Klykia vaikai..; * ‘

Nekaltiems lietuviams atėjo
Pikti laikai.

Kas tiems benamiams isties ranky? .. -
Kas juos vaduos? _

Kas jiems varguoliams šilty ruby
Ir maisto duos? ’A

Ju širdys, mirtinai užgautos, _ x .
Kenčia skausmus... ' ‘
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Ję akys? ašaroms .paplūdę?Žiuri į mus _•• '*
Amerikds lietuvi? sotus 1 

Atmink savus... v
Sesutes? brolius? mažutėlius? ,.

Senus tevūs...
Aukoki dieno§.-kitos pelnę

• g Aukosiu as.. . . _' "
Musu šimtinės? dešimtines?

Jiems saulę nes.j.
Nudžiovins asaras nuo veido, 

^Gaivins jausmus.
Sušelpti lietuviai dirbs tautai 

'■ Ir laimins mus.. :
Kišk?

V
rankę į kišenių 

t>-įiui; ' . . v
Girdi? kaip musę broliai skundžias

.. Tyliai.? tyliai...
. Giliai? giliai;

Girdi? .kaip musę seses verkia

LIBTUVIAMS T/^MTINI^S LSISTĄ SŪgiibiSĮNETI LIETUVIŠKAI

New York: Amerikiečiu zonoje .Vokietijoje gyvenantys lietuviai^per 
TTLa "laika negale jo rašyti laiskę^savo gintęję kalba - lietuviškai. 
Jie negalėjo šusirašineti lietuviškai nei Vokietijoje? nei su savo 
giminėmis bei artimaisiais Amerikoje. .

BALF ir kitu organizacijų vadovybes daug rūpinosi? kad lietuviai 
tremtiniai turetu^te isę sus iras ine t-i lietuviškai ir kad galetę gauti 
lietuviškę laikrascię. '■- '

Šiomis dienomis Valstybes Departamento patarėjas George L. Varre 
pranešė BALF pirm. kun. dr. J.B.' Končiui? kad lietuviams.tremtiniams 
Vokietijoje ir Austrijoje jau leista susirasinėti lietuviškai tarpusav 
ir su užsieniu. < ' \ '

Laikraščiu? knygų ir kitokiu spaudinię siuntimo Vokietijon ats
kiriems asmenims kla.Usimaė Šiuo metu svarstomas Karo Departamente ir 
tikimasi palankaus sprendimo.

Pažymėtina? kad BALK visu laikę turėjo teisę siusti? siuntė ir 
siunčia lietuviškus spaudinius lietuviams tremtiniams Vokietijoje ir 
Austrijoje per savo įgaliotinius.
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motuzų talka šalpos darbui
1 L

i • * •• <. v -

I , ■ _ •
Šiuo netu eileje miestu Bro. Motuzai-Beleckas rodo judonuosius 

aveikslus is Lietuvos ir tremtiniu, gyvenimo. Rodymu"'metu Vyt. Bclec- 
asj, pats išgyvenęs tremtinio gyveninę, papildo paveikslus savo gyvu 
Odziy. :.i ž ■ ■ •' ’ •

• * ■ • '•’■V.■ ■ ‘ -■' ’ •

Čia malonu pranešti? kad Bro. Motuzai—Beleckas remia tremtinius., 
r savo paveikslu rodymu pagelbsti BALF rinkti aukas. Visi HALF skyria: 
r ‘bendradarbiaujančios organizacijos prašomi talkininkauti9 kad is 
įveiksiu rodymo Lutę, ko daugiausia naudos lietuviams tremtiniams.

'■•■■ir n D ,_ _ ~'ūfimw Hz Uoiow@sI
• • •

Pirmyn už tikrę? brangįę laisvę-Lietuvos, .
■Pirmyn už atvadavimę musę. Šaleles pavergtos? ■. • -
Pirmyn i^yyti kr^ugeringus diktatorius ir budelius, '• ' : ■
Pirmyn isŠluot is jos Valeckus, Sniečkus, Stalinus* •:

Pirmyn į aušra jau tikrai artėjančio įlytojaus? .=g. 7 
Kurs pradeda nusVist virš išvargintos Europos? ;
Pirmyn sutraukius retežius tironu azijatiškos-
Skaudžios pasauliui vergijos? išlaisvinti visas tautas. ; .7 . • .

Pirmyn ę narsię kovę prieš žmonijos laisves pavergėjus?
Tebūnie mirtina žaizda diktatoriams žiauriems duota?
Pirmyn visi? kuriuose teka dar tikras laisves kraujas?
Juk Sv. Mykolas? tiesos ginėjas? visuomet su mumis.

. Piiimyn atsteigti tikrę laisvę, nūs Įkratyti ^vergi jos ?
Kurię taip^saldžiai perša tikrieji t'autzudziai, 
Pirmyn grąžint liuosybę? tikrę Nepriklausomybę • 
Prie kancię. stulpo prirakintai Lietuviu nekaltai.

Pirmyn islįuosuoti ir garbinga pačię rusę, tautę, ,
iš azijatiškojo barbaro? kruvinojo Stalino-antikristo rankę.?
Juk ji niekuomi pasauliui nekalta? o visgi jau 30 m. kenčia.
Uz geležines uždangos^ vergiję? tarsi Nerono kalėjime baisiame.
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Teprašvinta pagaliau aiškiai'“nauja gyvenimo gadyne 
Virš paversto griuvėsiaisašary-kanciy? despotizmo 
Ir..-barbariška .priespauda _ziauriai kamuojamo ^pasaulio,
Teišnyksta melas? apgaule ir pėteisybe nuo šios Seme’s Paviršio

Ty skaisciy aušry? ty džiuginant į' gyvenimo Nytojy \
Mums neša žmonijos numylėta pasaulio demokratija?
Atlantiko:Gartėriu? 4 Laisvėmis? tarsi žemčiūgais papuošta.
Tat? -dar syk pirmyn!: o.;Dievas mums tikrai padės tame !!!

' •- ' v / ■. •; ; ' •. '■■■ .

Kovo 4 d.? 1947 m. - Lietuvos Baltasis Vytis -
Athol? Mass.' ; ,r (Kun® S.J. Vembre)

• * ■ .. . *

V A S A K Į o : . 16 d.j BELGIJOJE

Musy gerbiamo BALFjo įgaliotinio Belgijai? Kun. J. Dąnapsko 
iniciatyva buvo suruoštas iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybes Šventes 
minėjimas. '

Dienos programa prasidėjo-pamaldomis? kurias laike Belgijos 
lietuviu kapelionas Kun. Dr.^Gaidamavičius. Dienos prasmei pritaikyta© 
pamoksle buvo iškalta musy išeivijos moraliniy principu laikymosi reiks 
me. Laisves trokštantieja turi būti .jos verti. Išeivija sudaro dalį 
visos tautos vertingumo ir jos likimas’ priklauso_nuo visos tautos likim 
Musu tautos, vertingumas turi didėti? kad /sutrumpėtu skaudaus bandymo 
laikas. Pamokslininkas rado reikalinga priminti taurius mūsy^tautos 
privalumus ir paskatino neužmiršti prideramos pagarbos motiniškumui ir 
seimos židinio kilnumui. Lietuviškos giesmes pripildė koplytėlę misti
kos ir susikaupimo.. Tolimi laisves varpu gaudesio prisiminimai jungėsi 
širdyse su malda ir^k.ilo? lyg. brangus smilkalas? prie Aukščiausiojo 
Sosto? kad Jojo didžiuose sprendimuose rastųsi ir musy tautos isgelbe- 
j imas. ■ ■ . ./ a

Po pietų pertraukos? įvyko iškilmingas posėdis? į kurį buvo 
sukviesta daug latvfy ir esty. ?;Ątidarymo žodi tarė sios šventes inicia
torius? BALFįo įgaliotinis? Kun. J. Danauskas? nusviesdamas tarptautinę 
Lietuvos padėti ir atkreipdamas viltingy demes į į (Jidziyjy vakary demo
kratijų pareiškimus ir .ItiUkymasi Baltijos tautu atžvilgiu iki šiam lai
kui. Arte jaticdoje ^Maskvos -konferencijoje turėtu is ryškėti? ko yra_ 
verti chartose- ir iškilmingose deklaracijose, skelbti? kara kenčiančiam 
pasauliui? demokratijų pažadai ir taurusįtaikos kūrimo principai. Mes 
laukiame kantriai? o Lutos didžiuma kenčia _vergi jy ir deportacijag. 
Uz laisvę pralietas kraujas gina teisingy musy byla? kuri yra surista 
su visos Europos likimu ir ateitimi. Arba smurtas ir despotizmas ^.pa
laipsniui prarys Europos likučius? arba jis bus suniekintas ir pažabotas 
ir pavergtos tautos iseis naujy solidarios ir tolerantiškos laisves 
laiky pasitikti.



Po to? Lietuviu Komiteto pirmininkas Dr._N. Kastys skaitė ilga 
‘erata apie Lietuvos valstybes įsikūrimą ir padėti amzię-bėgy je? uzak- 
ktuodamas . slavu pastangas paglemžti Lietuvai? lietuviu tautos ręakci'ję . 

pasipriešinimus . Buvo iškelta alkoholio žala tautos moralei? at spu-. 
*iui? bei sveikatingumui ir pasmerktas , jo vartojimas.v Vienybe? susikladr-- 
įas ir 'tautines ambicijos islaikynas yra musę jėgg išeivijoje? ieškant 
.iu į laisvę i . Pagerbiant tylos minute žuvusius uz la isvę? nuskambę jo 
jtuvos Himnas.

Toliau seke estę ir latviu atstovę? uzimancię_garbes prezidiume 
itas? sveikinimai ir? po ję? tautiniai himnaiKalbėtojai kele glaudaus 
□altijo tautu bendradarbiavimo įdeja. Vienybėje galybe ne tik siekiant 
□riklausomybiu atstatymo? bet? ir jas atgavus? Lietuvą? Latvija ir Esti- 
' tarptautino j platformoj turėtu reprezen.tuotis vieninga valia ir be n- 
lis principais. Spontaniškai mezgasi Baltijos tautę federalizmo mazgas? 
5 gintarę juros bangu kad liejasi ant pavergtę musę teviskię. krantę.

Po oficialiosios dalies? arbatėles metu? skambėjo liėtuvię? 
tvię ir estę melodijos. Lietuvię vyrę būrelis? vadovaujamas stud. 
. Kairio ir^vienuolio Vytauto Gaigalo? padainavo keletą populiariu 
audios dainę? užsitarnaudamas gausius plo j irius.... Dr. K. Kastys padėklu- 
vo pora eilerascię. 'Ypač didelį ispudį•paliko angliakasio Vaclovo Mar«. 
zaicio paties.sukurto eilerascio deklamavimas? pasižymįs labai ryškiu, 
triotine ekspresija. Vienuolis • Gaigalas meniskai atliko planinę.;. 
rinį ’’Santa Lucia”. Filminię e’pediaskopu buvo^parodyta daug Lietuvos5 
tvijos ir Estijos vaizdelię* Mateme•savo teviskes_zemę? laukus ir 
iybas? Nemuno klonius ir Vilijos pakrantes? savo Jura saulėlydžiuose?

2 ius Kauno ir V i Iniaus pas ta tus ? stilingas ba zny c ia s be i panoramas • • • • • 
Lsves paminklo vaizdas? jau kitę vaizdę sukeitę įtampę? Perpildė. jausmo 
Lpruinu ir iššaukė įnirtusi ranku plojimę? o ne vienam ir ašaromis pas— 
ro akys... . •

Didžiausias L©lfjij^s Katalikę .loikr^stioy La Libre >LelgicĮ.ue_” 
to leidiniuose vasario Y6 i« teikėsi įdėti Lietuvos Nepriklausomybes

Stiud. MALISKA



Po 'šiauriausio žmonijos- istorijoj II pasaulinio karo. 
Pasaulis netekęs, lysvaros? pamynęs po purvinu kojy Tikėjimo ir doros kilniuosius dėsnius, blaškos visaip?
Tarsi nelaisvėj paukštelis ir jiesko ramybes tikręję kelię*

Sugriuvo,, subirėjo galybe kraugeringę nacię? fasistę? 
Kuriu tikslas_buvo padarytį vergais pasaulio tautas^ 
IŠ karo griuvėsiu tačiau iškilo pabaisa dar baisesne.. ' Tai ateistinis komunizmas su bedievybe ir. tautę, zudyne •

-- Rodos smarkiai, nukentšjus per Šį tiesiog zveriŠky karę?
Vigą; rusu tauta turetę^gerokai pasimokyti: neskriausti v Mažesniu, silpnesnię uz savę tautę? ję^laišveš neuzgniązt?
Kad.neužilgo jos bendrai susijungė? pačios Rusijos nepasmaugt.

• •

• Nėra jokios abejones? nes kitaip sakytį - butę kvailu?
<_ Kad^Amerika savo turtu ir ^ginklu nugalėjo tris

.... Didžiuosius pasaulio priešus? iškilmingai paskelbė
^xtlantiko Garterį? 4 Laisves ir žmonijai pažadėjo ramybę..

Bet deja - ’’Kary išloŠę? ar tik nepralaimesim taikos”?? .
Ta mintis įkyriai kamuoja dvasia kiekvieno pilieci o?
Matant U.sJa. valdžios didžiausiais pataikavimais nusilenkiant 
Komunistams - tarptautiniems bandytoms ir darant stambias klaidas-

Ju vienatinis tikslas yra įsteigti pasaulyje bedievybę, 
Pavergt? sunaikint laisvąsias? taikingas tautas?
^timt žmonijos kruvinu prakaitu įgytę nuosavybę^
Sugriaut kultūra? civilizacija ir ikurt milziniskę vergijos valstybe,.

Štai jie jau pavergė virš 20 tautę su 155 milijonais šmonię? 
Laisvę mylincię tautę šviesuomenę ir tikrus patrijotus
Likvidavo? ar sugrūdo į pasibaisėtinus §.ibiro katorgos lagerius.
Kame mirdami badu? skursta - kenčia virs 18 mil. neva liaudies pri

Kuomi gi jie nusikalto pasauliui? žmoniškumui? tiesai? 
Teisybei? ar tarptautiniems dėsniams? nebent^ tik tuomi?
Kad laisvę?. tįkybę mylėjo? gynė savo^tautos sv. teisęs?
Ir atsisakė būti bandytais - brolžudžiais? Stalino sėbrais*
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Štai šiandieną savo dvasioje _regiu UoS.^. prakilniai 
Tauriy^konstituci jy?- 'Žvaigždėta jy ir Ary galingy?
Bet pažvelgus į .kasdienį gyvenimy? ypač politikos takus? - • 
Matyt pradeda jo'jjė uzpesti Washington© -Lincoln© dvasia.

Mes visi ijaučiam' ir žinom, kad iki šiol jos laisves tvirtus 
__ , '• " w pamatus ?

Ima griauti tarptautinis vėžys - komunizmas žiaurus?
Silpstu tikėjimai? nyksta dora? irsta tautos galybe
Per šelmy divorstiš ?/,6 Maskvos meškai to tik ir tereikia!

./ i i 1
Tai nėra koki paslaptis? bet viešas siurpryzas — staigmena?
Kad šiandien^bent- žymi dalis mus y. ^valdžios ? pramones?
Prekybos? apšvietos? finansy ir užsienio reikaly atstovy -wvadu. 
Tarnauja Valstybe i svetimai? kuri rengias mus pavergt - iszudyt.

Kol dar nėra pervelu? kol aruoduose dar yra perpiįna grudy? 
Kol_dolerįs vėjais nenuėjo, kol vien tiktai mūšy žinioje 
Tebėra atomine bomba? kol dar prisilaikom J. Vašingtono dėsniu? 
Sustok Amerika ir rimtyį pagalvok ••• ryt gal bus pervedu!

Tu moralę ir materij.alę pasaulio galybę turėdama savo rankose? 
Šiandien-dar gali panaikinti tautai žalingus? pražūtingus 
Komunizmo-'.lizdus? šiandien yra tavo pareiga atitaisyti
Neteisybes?., skriaudas pasaulio tautoms ir paruost taiky teisingu.

Tavo yra taipgi griežta priederme"^ ir šventa-prievole ; .
■ a-Atsteigt žiauraus, okupanto^begedišku smurtu užgrobtas

PabalŠio ,tris? ypa'c per amžius garbingos„Lietuvos? respublikos?
•Ty- padaryti, tave sjpir.ia tarptautine teise ir demokratijos dvasia.

Tat? kol Baltuose Kūmuose garbingai dar tebeplevesuoja
Laisva Žvaigždėtoji? o„ne raudonskurlis su kuju - piautuVa?
Kol tavo, garbingu protėviu;šalį.tebevaldo Aras galingas?
0 ne Maskvos kruvinoji Meška? - 'varyk lauk savo priešus!

s. • . j • . ; , ■ • ** . > ’

,* - •' - a z. • _ • • - ‘ t .

•Tegul Laisves. Stovylos prakilni dyasįa ir jos sviturys 
Visoms pasaulio tautoms bus galingy ženklu -.akštinu. 
Visur steigti demokratijy Dekaloge pamatais? gerbti laisvę?

• ... - v _ . ■ teisybę?
Brolybę? -nes . tik t šie 4 dėsniai yra tikru kiekvienos tautos pamatu?

. .Taigi'vQuo vadis’America” - kur keliauji N. Pasauli? kol dar
* ■■ ‘ : ■ s ; : • . nepėrvelu?!!

* **- *•’

' ' ~ Padanges Aras — ' _ '
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•z'16 VIŠAKIO- MINĖJIMAS. 
. ■» - i . •. . . j ; ’ •

•«. r k’ ! . * ‘ " ' • , -

Šiais metais kaip.ir keliais ankstyvesniais Toronto lietuviu9 
lietuviškos patriotines or-Kanizacijos, rengs 16 Vasario - Lietuvos 
MeDriklausomvbes Šventę, bendrą!., Šiais metais, tik tame . buvo skir
tumas., kad neinąs ir aukos, buvo-skiriami A. L. T. Va j ui, kuris ir 
tęsėsi iki 16 Vasario. • ...i.

Kalbėtoju į šia šventę, buvo pakviestas Į)r. Petras Dagys, kurio 
pirmas atsilankymas Torontan, išsaukė .torontieeiuose didelį pasiten
kinimą ir užtarnavo^ jam daug draugy ir pagarby. Gerb. Dr..P. Dargio 
kalba, buvo^ laba iv turininga, sklandi ir skirtinga nuo visy kity anks- 

’ ciau girdety.

“Aušros” choras su Pr. Motiejūny. prieky ir L^ Pocium kaipo 
pianistu, išpildė;, kelet.y ..dainy^. įritaikyty Tautos Šventei.,, bet ,su$i-: 
rinkusieji, (kurty buvo'- pilnutėlė'liet. parapijos sale) nepaleidov 
choro tol9 kol dar kelias ^linksma s dainas nesudainavo. Taig, ’’niisros’ 
choras yra mėgiamas. Ypač gražy vaizdy sudaro, kai choristes, visos 
tautiniais drabužiais pasipuošę.

Grašiai buvo priimtos ir tautiniy sokiy šokėjos, kurios, _ , 
G. Yokubynaite-vadovaujamo^ išpildė tris . s.okius : Siuntė Mane Motynele 
Kalvelį ir VoveraitęŠokėju grupę sudaro: G. Yokubynaite ir V. Der- 
vinyte; J..Grinskaite ir V. Jarašiūnaite; B. Indrelyte ir^A. Vaitkevi
čiūte; _I. Grubeviciute ir Z. Gudziauskaife. . Tautiniams šokiams pagr: 
dy9^davo p-le Sonja Pipiraite, kuri čia praeity metę per rugsėjo men. 
viešėdama, mergaites pamokino.

Šiame paminėjime9 dalyvavo- Lietuvos Konsoles pulk. G.L.P. Grant- 
Suttie ir pabaltieciy atstovai: ponia Putnik nuo Estonijos ir p. Sara] 
nuo Latvijos. Gerbiamas Konsoles pasakė ilgesnę kalba ir pranešima 
apie imigracijos dabartines taisykles, o Latvijos ir. Estonijos atsto
vai, trumpai bet širdingai lietuvius pasveikino.
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P.abaigoje ■ programos ponia U. ^.Cagara sudainavo porą dainių solo, 
:urįds- buvo s.peciądia*l Skirtos svečiui - Dr> Dagiui* ...

.į.Programos.veiėią buvo 0. Indre lie ne kuri ir įžanginę kalbą pasakė

KANADOS BALTIEČIŲ FEDEEACIJA.

Dar tik prieš „kelis men.? viename K .L. Tarybos susirinkime?: 
g. Frenzelis.? pakelp klausymą? ar nebūtą naudinga suorganizuoti tarp
tautiną organizaciją kurios/tikslas butą? kovoti uz ladsve pavergtą 
tautą? Toks pasiūlymas? rado pritarimo ir atstovais nuo Tarybos? . • ’ 
Toronto Skyriaus? buvo paskirti du asmenys: A. *Fren«elis ir J. Yoku-... 
b ynas. ‘

Tokiai organizacijai pasiseko. įsikurti ir jon įėjo: lietuviui?Įatn 
estai? lenkai? Ukrainai ir vengrai. Kiek padirbėjus kartu? ^pasirodė? 
kad tik pabalti'eciai turi vienodą tikslą šioje kovoje? gi kitos tautos 
turėdamos nuo rusą šiokios tokios ’’autonomijos’*, ar visai nepriklausomo
mis po pirmojo pasaulinio karo nebuvusios - turi šioje kovoje skirtin
gus posūkius. ......> A■ ■

Deįto tai.ir.buvo prieita išvados? kad tik trims seseriskoms 
b ai tu j b s. t auto'ftš ? tikrai pa ranku ka r tu ke liauti. T ai b endra i ke 1 į one i 
ir buvo įkurta Kanados Buitieci-ą Federaci ja. 'Angliškai.- Federation 
of BaLtįUC Canadians’’.' ... . ' _ ? , .. r ...

Tokio persitvarkymo delei? reikojo is tą tautą po didesnį skai
čių atstovą išrinkti? ypač- : buvov narnatyta saukti masinį* susirinkimą 
ir paruošt-i programą? kurioje visos' trys tautos dalyvautą.

Taip antai? sausio men. KAL. Tarybos gusirinkime buvo dąęink-ti 
jau prie esamą - Frenzel-io ir Yokubyno dar. šie nariai: S. Pundžiene? 
A. Margis .ir M. Motiejūniene.

■ ■. ... ■ . .'j j į ■. • . ■ '

' • ' ? r-.jM A 3-1 N I S 8 U S I K I N K I M A ~
S • • r . '

Ir štai? kovo 9d.? £:00 vai. po pietą? 404 BatbUrst Str.j * 
'Ukrainą didžio joje salėje? įvyko tas pirmasis ir didysis? triją Bal
tijos seserą? suėjimas. Gražią įžanginę kalbą pasakė Federacijos pir-? 
mininkas Spioįberg (latvis) apibudindamas sioį organized jos tikslą; 
t.y. kovoti uz islaisvinima_šiu triją tautą is po rusiško jungo ir 
antras svarbus klausymas^ dėt i'pas tangčis? palengvinti įmigraciją trem
tiniams. z Bet - pabrėžė p.^Spielberg? —. jeigu pirmasis reikalas pasi
sektą išrišti? jeigu rusai iš Pabaltijo pasitrauktą? tai antrasis_-_ 
imigracijos klausymas savaime įsįrištą nes visi tremtiniai ir pabėgė
liai? griztą savon tėvynėn. /
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Šiame susirinkime? dalyvavo Liet. Konsulas pulk. G.L.P. Grant-, 
Suttie? Latvijos Kon. B.IT. Bryson ir Parlamento narys Larry Skey. Visi 
pasakė tinkamas kalbas. Ypač P. Skey? ragino lietuvius?^latvius ir 
estus? rašyti laiškus/valdžios atstovams^. ypatingai- pab r e z dama s .u1 ie b e co 
provincijos atstovams? kad jie statytį. reikalavimus del platesnes įmigr; 
ei jos Kanadon. ;

Menine dali pildė visos trys tautos. Lietuviai turėjo "Aušros" 
chorą? kuris šiuo kart tikrai^nepaskupejo dainy ir.gražiai tos jnisrįos 
publikos buvo priimtoj ir aukščiau minėtos mergaites šoke jos išpildė 
tris šokius? kurie irgi visiems‘patiko. ; .
I

Latviu ir estui 11 metų Putnikaite išpildė gražu kurinį piano 
ir Mrš. Kręmehik. dainhvo vnuo estu;, o nuo latvių? Mrš. De Jardine daina v 
ir p-le Arnold-pildė gražy kurinį pianu.

Bendrai paėmus? viskas buvo atlikta sklandžiai ir gražiai o pabai 
goję priimta atatinkama įam susirinkimui rezoliucija kuri bus pasiusta 
vadovaujančių tautų valdžios atstovams.

IŠ "DAINOS" GAUDES VEIKIMO. . . -■ •?

, • v „ " '’I . *• _
’ ' Ši grupe? ^praeitų"mų,tų pabaigoje? gražiai ir iškilmingai atšventė 

savo 5 metu gyvčivima ir įzenge į sestuosius? su viltimi gražaus šugyve-4 
nimo tarpusavy ir pasisekimui labdaros darbuose? kurie yra tuo pulsu? 
kuris palaiko ir ugdo musų jėgas^ kuris-veik.kas menuo? prideda musy 
tarpan po viena? 'kitę narę ir sušelpia tai sen? tai ten? istremime ar 
pabėgime trukurnuosna pakliuvusį bedalį lietuvį. . ;

Šių metų valdyba yra sekama: M.F. Y.okubyniene pirmininke a.
0. Kalinauskienė-•-■-i-r _U. ^Cagarienevice-pirmininkes ? 0«---.Indre lie ne sekre
tore? Z* Uzemeckiene iždininke. Korespondente 0. Indreliene.

Vasartą'susirinkime? Grupe.taresi dėl pavasarinio parengimo ir 
nutarė kadvŠį karta pavesti grupes’ jaunuolėms* jy paciy_įniciatyva kę 
nors' suruošti. Jaunuoles žadėjo bandytą. . Naujomis narėmis tapo:
I. Sulivan ir V. KundrotasSekantis men. susirinkimas įvyks kovo 28 d 
8:00 v.V. pas narę 0. ITaruŠienę? 175. Indian Bd.

Visos nares ir tos kurios norėtų būti narėmis? prašomos atsilanky

•• ■ • • • ■ V •. J.

“ M* F> Yokubyniene ..i.



i *•
21.

iPGAIIS SRAUJAME

»5e

i

GILIAI

. Nors jau taip •paveluo'tai, bet. lai bus leista ir man 
..tarti užuojautos :■ žodį, buvusiam "K.L.” redaktorui p. J. Yli
del jo mylįmos zmopos pasitraukimo iŠ gyvųjų. tarpo.

. Kartais zmoneg. įsitaria jog mirtis teisinga j išskiria-, 
visus lygiai - vargšus ir turtingus. Gal tik tuo atžvilgiu 
ji ir yra teisinga kad turtuoliai'negali nuo.jos įsipirkti, 
bet visais kitais atžvilgiais ji yra^ziaūri ir baisiai ne*

•? 'teisinga. Kiek pasaulyje yra tokii^. žmonių kurie maldauja
i. 'jos atėjimo, b.Ot. ji, ju^nėgirdi, . o pasirenka tuos, kuriems 

.gyvenimas įvairiais atžvilgiais malonus; įkuriame jie dar
. tik^pradejo savo sparnus isvystyti ir ruoštis būti pasauliui, 

9* už vis savo artimiesiems.naudingais ir maloniais.

Bet, kadangi nuorto įsipirkimo nėra, tai ir prisieina ! 
s-titikti su likimu.. * . > Gapla mums Onutės La.skav.ska ites ~ 

' Ylienes — gailą ir Jo.no Ylos, ^begaliniai gaila. Let visks^ 
k^ galim padaryti/ *tai. .palinkėti .amžino ramumo Onutei ir 
susiraminimo Jonui; Ylai

Yokubyniene ir Soimq. M
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REZO LIU O 'I J

Vienbalsiai pr-iim;,ta7 Toronto Lietuvią organizaciją-atstovą bendrojo 
tniteto' su^uoštamę.: masiheme mitinge? atzyme jimui . 29 tq17
s Nepriklausomybes atgavimo. Lietuviu parapijos svetaineje? 1j 1 r m. 
s ar i o 16. d.

i Kadangi daugiau.kaip už . 20 me ne šią po karo _ pabaigos Europe je- Lie tu- 
dar tebera okupavusi- sbviėtu Rusijos kariuomine ; . ..g-

Kadangi Rusija ną.teisetai įsteigė. Lietuvoje komunistišką režimą? 
iris "siekia p^ievaria įbrukti .žmonėms neapkenčiamą jiems sovietinę san

Kadangi ..ta . rusą^armi jos ir žvalgybos remema komunistą administra- 
ija atėmė Lietuvos žmonėms visas ju politines ir pilietines teises? juos 
tauriai, persekioja?./areštuoja? baudžia sunkiomis kalėjimo bausmėmis ir 
^semis ; gabena * į sovie tą sąjungoj.'gilumą? o ją turtą atiduoda atvežamiems 
5 Rtisij.o.s kolonistams? tai 7. . ;

TEBŪNIE NUTARTA? kad šis susirinkimas? paminėdama^ 29-tas matines 
Letuvos nepriklausomybes paskelbimo sukakthves? pąreiskią, griėsciausiu 
?otestą prieš sovietą Rusijos neteisėtą? savavališką ir zlaurą elgesį 
ietūvo je*;'-ir .'A... ...• A '■ . ■ ' .

TEBŪNIE NUTARTA? kad Šis Toronto'dr apylinkių lietuviu sus ir inkimas- 
reipiasi i Jungtiniu Amerikos Valstybią prezidentą ir Valstybes sek re-_ 
oriu?*įprašydamas .juos reikalauti? diplomatiniais kąįiais ir tarptautine— 
3 konferencijose?, kad Rusija nedelsiant ištrauktu is Lietuvos teritori— 
®s savo ginkluotas jėgas ir politiną^policiją ir leistu^LietuvOs žmonėms 
aisvais Ir"nevaržoma is balsavimais.išsirinkti savo valdžia; ir

TEBŪNIE NUTARTA? kad šis susirinkimas kreipiasi į Jungtiniu Tautą 
negaus Teisią Komisiją? per jos pirmininką p. Eleonorą Rboseveltieną? 
rašydamas ją užtarti nekaltai kenciancius^Liėtuvos žmones ir apginti 
uos nuo Rusijos bolševiką bei . ją tarną nežmoniško teroro ir persekiojimo? 
tkreipent Jungtinią Tautą organizacijos dėmėsi į pasibaisėtinus faktu^? 
uriuos savo rašte? L.ietuvog ministerio įteiktam Jungtinėms Tautoms? is- 
leste Vyriausias Lietuvoj .išlaisvinimo Komitetas.; pagaliau

■ TEBŪNIE NUTARIA. Šios rezoliucijos kopijas pasiusti:
* ■ \

Kanados ministeriu pirmininkui W.L. MacKenzie King? Anglijos minis- 
Įerit- pirm. •*Mr. Atlee ir užsienio reikalu ministeriui Ernest Bevin? J.V. 
Jrezidentui Harry S* Trumanui? Valstybes sekretoriui Gen.G, Marshall? 
imogaus Teisiu Organizacijai prie>Jungtiniu,Tautu? pirm. Eleonor Roose- 
eltienei ir kitu valstybių atsakomingiems valdininkams? radio stotims 
L. anglą ir lietuvią" spaudai. '

į ‘ Bendras Toronto Lietuvią Draugijų Komitetas.

Pirmininkas: J.A. Stankus

Sekretorius: J.Novog -
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K A S  BUS M S K V O J E ?
■.• “ "T1*" '■ ■ ................. ... — uj* j

w Paskutiniu laiku tenka pastebėti daug įvairiu pranešimu sary-
sije su įvykstančia Maskvoje Keturiu Didziujy? (mažųjų nieks nepaiso). 
Konferencija. Nieks nežino kas ten bus svarstoma ir kas bus nutarta. 
Ir ar tie nutarimai bus-vykdomi•gyvdniman?

Juk pirmesnėse Konferencijose.irgi buvo nutarta daug gražiu 
dalyku ’• o kas paskiau is to išėjo. Juk Bulgarijoj., Rumunijoj? Lenkijo 
turėjo but pravesti laisvi rinkimai., o ar taip buvo? '

Buvo tik Vien šlykštus pasityčiojimas iš demckratiniy principy? 
iš žmogaus teisiy ir bendrai is visko kas civilizuotam žmogui yra kiln 
ir brangui . •. •

1 • > ■ z _

Šiuo kritingu momentu visi padorus lietuviai yra apimti baimes 
kad Maskvoje gali atsitikti blogiau negu Yaltoj? blogiau negu Potsdame 
nes ten gali but pastatytąvant svarstikįiy Lietuvos plikimas. Lietuvio 
nekentetu baimes jeigu viešpatautu teisėtumas? bet žinant demokratiniu 
diplomatu silpnumu ir jy jau padarytas klaidas? norams nenorams skver
biasi baimingos mintys į galvy.

Kada jie svaigs ,ijuo vodkos? koniako? sampano? ar jie prisimins 
kad tai ne vodka ir ne sampanas? kad tai yra kraujas .laisvy tautu pra
lietas beginant savo nepriklausomybei Kada ligi kaklo sotus diplomata 
smaguriaus ykry (kaviara) jie taipgiturėtu pagalvoti kad_tai yra asar 
mūsy^tevy? musy broliy ir sesiy .. ... Bet matyt veltui mėgintum su
minkštinti užkietiejusias_politikieriy širdis ir svaigstantį protyl... 
Kas'viršui pasakyta-, tai nėra kokia nors vaizduote ar tiksleleidimus? 
oi nėl Įteikia tik-, paimti laikrašciy žinias ten galima uztiktį kaip 
rusai vežė į butelius vyny? koniuky? ir vodky? vis' tai. diplomaty. nuo
taikai gerinti...

•s-

Žinant visus rusu triksus.? labai maža yra vilely kad butu pri
eita P£ie kokio nors rimtesnio susitarimo. 0” jeigu galu gale buty ir 
pasirašyta žmoniška sutartis tai kas is to? Bušai pildė sutartis tik 
su vokiečiais ir 'japonais kolei tie buvo galingi ir su ginklais nuola
tos barškino. Dabar Vokietijos galybe sunaikinty? Japonijos taip pat. 
Anglija tupi kaip ant vištos _ko jas?, „ir pati nežino uz ko griebtis? pa
silieka tik Amerika kuri galėtu pasakytį tvirtesnį žodį? bet kaszm 
kodėl ir Dede .Šamas tūpčioja maitindamas "almuznomis” visokius komunis 
tinius liberalus 'ir nieko nedaro? nors kalba daug.

Viso to akyvaizdoje mums ir toliau lieka dar su didesniu ener
gija bambarduoti demokratiniy valstybiy vyrūs? su rezoliucijomis nuro
dant kokiy didele žala jie daro pataikaudami agresyviems Rusijos tiks- 
lams ir tuo pačiu, kaip jie silpniny ir demoralizuojy demokratines DiegE

Rašant šiuos žodžius teko girdėti Prezidento Trumono kalby? kur 
duoda daugiau vilciy?. tenka laukti v.eiksmyl

- J. Yokubynas -



; LIETUVOS ITHPRIKLAUSOI'H'BJS MINE JlivL.g.

Kanados Lietuviu Tarybos. Centro pasiryžimu? kolonijos draugi ji} 
ir dogu lietuviu pritarimu? taipgi vietines parapijos, parama - buvo . 
sumesta iškilmingas Sesioliktos Vasario minėjimas Montreal©•

Minejimui buvo ruoštasi visu rūpėstingumu? 
sekimu trijose gakose: pirma? klebonas kun. J. Bol 
ti ..bažnyčioje iškilmingas pamaldas uz Lietuva, 
tori^ gyvomis rožėmis? s.udege s-imetr jngi^ sviesy sietynus? 
Suma .- aukojo uz Lietuva?' kurio ■ ' .
1 e.įi .pasakė klebonas trimis kalbomis: lietuviškai? :.............. „
liŠ.kai? primindamas gausybei žmonių? kad šia Sumę skirai 'u’z kenčiančiu 
Lietuva?.- už per siekio j amus? terorizuojamus? tremiamus ir ištremtus jos 
vaikus? kad su Šios Stirnos u^uką - pdkilti^. visij. sirdys prie dangaus? pra
šydamos nekaltai mus tauta,! laisves ir Nepriklausomybes.

ir įvyko gražiu pasi- 
^^ina§?_ malonėje praves- 
Ispuose visę. didįjį al- 

-i,.___ y ir iškilmingu
a atnašavo Je-zui jas Tėvas Kulbįs • Pamoks
imomis: lietuviškai? prancūziškai irvang-

RADI 0 PROGRAMA.

v Antra.minėjimo saka? sužydėjo gražiais žygiais sudainuodama lie
tuviškas dainas p^r radio. 'Jai įuvo parapijos choro nuo pe Inas # vadovy
bėje muz. K. Sižiuno? su nuoširdžia parama klebono kun. J. Bobino.

Trecia? Kanados Lietuviu"Tarybos užsimojimas suruošti minėjimu 
su prakalbomis ir vakariene? pasisekė kuopuikiausia.

LIUDININKAS BAISIAUSIŲ KANKINIMŲ...

■Parapijos sale - vos sutalpino publiką. 'Nes? visus_suįdomi 
atkviestas kalbėtojas žymus asmuo Dr. Gervydas? kurs .nesenjai atvy 9 
iŠ Europos? pergyvenes žiaurias okupacijas vokiečiu ir_;>olseviky? 
pats buvo auka ir liudininkas baisiausiu kankinjm^.kalenimuose 
centracijos stovyklose? kurs pagarsėjus savo rastais z Spyg Ų
Vielų”.



Programa prasidėjo 4-ta vai. po.piety- Jy atidarė trumpa ir 
gražia kalba Centro pirmininkas A. Navickas-

‘ ..... .Po pirmininko kalbos, iŠūjo.į estrada "Ne
redaktore M. Arlauskaite ir^pranese? kad redakcija vienu metu e yj , 
yra gavusi 560 laišku nuo isvietinty lietuviu is A18 ’rij-s, .., < J s 
Šveicarijos? Belgijos? Bavarijos? Švedijos?,. xrancuzijos, . a jo , 
gentines? ir iš visy daliy Vokietijos.

Laiškuose? mūsų broliai ir sesutes.guodžiasi sunkia dalia, praš 
surasti /■iminės? ir 1.1., po to? redaktore skaito Vyr-.Liet. Gynimo 
Komiteto atsišaukimu "Į Visus Pasaulio Lietuvius”? raginantį aukoris, 
aukoti ir pasišvęst}.tautos darbe,uz Lietuvos laisvę? uz tautos gy y-

IŠeina kalbėti svečias •Dr. Gervydas.. Užimponuoja visus jau jo. 
pati maloni? inteligentiška--^ švelni asmenybe •_ , Nors . veidas spindi .pači 
gražiausiu vyro amžiaus žydėjimu? bet po kalėjimus ir koncentracijos 
stovyklas iškankinto - sidabruoja plaukai? bet jis mums tuo dar orąge 
nis? nes^jis yra dalis kenčiančios.Lietuvės? dalis ty? .kurie užkankini 
kurie bežadžiai ir jau amžinai tylės? bet jy žodžius? jy troškimus ir 
kančias? Štai perduos jy atstovas? ir del to plyšta sale aplodismentai

Dr. Gervydas ■pasakoju? pirmyjy žiauriy bolseviky okupacija Liet 
voj. Kaip .Rusija prispyrus pareikalavo įsileisti į Lietuvę 300,000 ko 
riuomenes neva apsaugai. . '

PLĖŠRUS VILKAI. ■-

Atėjo ta armija aį>sy skarmaliavus? apiplysus, sunykus? uteliuo.tc 
vos kojas panešanti^ ir ^adanti daryti tik gėrę. ^Bet pp- dyie jy. savaic 
"nekaltū avineliy” sliauzidjimo ir atsigavimo - išdygo plėšrus ir drag 
k'antys vilkai.,.. Užpuldinėjo namus? įstaigas? ]»gnycias ir krautuves. 
Plėšėsir grobe' viskę. Naktimis pasai ingai .įsiverždavo į namus? užpul
davo žmones? ir juos žiauriai pagrobę sugrūsdavo į trekus ir gyvulini! 
vagonus, ir gabeno vienus į 'žudymo vietas, kitus } tremtinystę-

Taip grobp ne tik vyrus?ybet ir kūdikius? moteris? senelius? 
net ir ligonius? bet palikdavo žydus.

Uždare draugijas? išplėšė spaustuves? leido tik komunistę parti 
jai įsistiprinti? įstatant visur žemos, doros savo tarnautojus.

Nusavino žmoniy turtę^ atėmė žemę ?1 pere-me bankus ir mokslo įs
taigas-. Uždraudė* dainuoti musy dainas? uždraudė minėti mūs kunigaikg- 
Čiy vardus? uždraudė iškabinti mus vėliavas? tik įsake garbinti ir iš
statyti Stalino paveikslus., visoj Lietuvoj pakabino - kūjį ir plautuvę

Vede propagandę žodžiu ir per spaudy? kad.visam pasaulyj bądas? 
tik viena Rusija gerybiy pilna, v. Kariuomene - prade jo girtis? kad visko 
turi? kad Rusijos fabrikai net apelsinus dirba. Tuomet lietuviai supr 
to? kiek tie nelaimingi nusivokia? kad.jiems ir apėlsinos fabriky pade 
rytos • ■ ■ , • •
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Paskui? rusyi atgabeno; į Lietuvą 509000 slaptos policijos - enka- 
edisty. Jie atvažiavo su šeimomis ..• '.atsikraustė šu ”baldais2s mat: 
igtuva nieko neturinti?' o jie gyvena kaip pasaky krašte? todėl ir atsi- 
eze: aplūžusias kėdės? apsilupusius puodus? prikimštus maišus skarmalu? 
askui zinoma: išmėtė. . . . -

- NAKTINIAI MaRSKINI^I - BALINES SUKNIOS?

Tik tiek nusivokė aukšty valdininku žmonos? kad į susipažinimo 
akary atėjo apsiredžiusios is_krautuviy {spiestais naktiniais marski- . 
iais? ne-S:,marle? kad tai balines suknios.

Paskui penkmečio plana jie paskelbė. Pasigyrė? kad tiek ir tiek ■ ■■ 
ie padarys? tiek ir tiek iskas kanalyl Bet paskui tam visam planui? , 
kinkė tremtinius. .. , • . <

J.

. ■ ■Vieno^kolektyvinio ūkio kolchozninkai išrinko is^savo tarpo vieny 
raugy? ir išsiuntė'į Maskva pamatyti,”gerybes”? susipažinti kaip pakelt 
olchozo ūkį per ta penkmečio.laikotarpį? taipgi? kad tas kolchozninkas 
amatyty Stalina ir paklausty? gal jis paaiskins? ka visas toks "pasiau- 
oj imas”’atneš? ir kokios Stalinui atrodo to penkmečio perspektyvos?

Kalchozninkas apstatytas .enkavedistu sargyba nors ir nuvažiavo_ j 
Maskva? bet nieko negalėjo patirti apie "gerybes”? ne apie ūkio pake- 

imaj_ bet prisimuše pamatyt Stallny. Tad? nieko vyras nelaukdamas? 
uote maldauti šviesiausiu saulę? kad pasakyty? kokius jis numato Penk-- . 
ecio rezultatus.

Stalinas ūsą kraipydamas ilgai galvojo^ bet nežinodamas atsako 
ylejo.. Pagaliau gi reikia, rasti^iseitį? todėl jis paėmė kolchozninky 
z fankos? prisivede^prie lango? _.ziuri ir laukia. • Laukia ir nieko ne
tiko. Tuo tarpu aikštėj pasirodė automobilis, ir Stalinas atgijęs susu- . • 
o: - Žiūrėk;? žiūrėki Dabar jis važiuoja vienas? o paskui pradės eiti 
askui viens kityl Parvažiavęs?, taip ir pasakyk. '• v

Sugrįžęs į Lietuvy kolchozninkas? taip ir laukia? riieko nesako^ 
lip Stalinas! Bet susirinkime? kai jį užspyrė? kad pasakyty ky girdėjo 
įskvoje? taip-jis ir pavartojo Stalino įsakymy: Priėjo prie lango? 
isi atkreipė domę? bet jis žiūri; ir vistiek nieko nesako^ Ilgai laukus? 
įsirode beeinys elgeta? taip kolchozninkas pagyvėjo ir susuko!

- žiūrėkit? žiūrekitl Jię. dabar eina vienas? bet po penkiy mėty 
eis tokie be pertraukOsl (salėj griausmingi aplodismentai).

' KLASTINGI RINKIMAI

Toliau pasako jo, Dr. Gervydas? apie badaujančiu Lietuvy? apie ne- 
isingus valdžios rinkimus? kad buvo išstatyta visoj Lietuve j^tik du . 
ndidatais Vilniuje - Stalinas? Kaune - Molotovas? ir 98 nuošimčiais 
.po "išrinkti”.
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Latvijoj? Estijoj? irgi "buvo ta pati klasta, 
susirinkimu, bet jie pilni enkavedisty - šnipu? kur 
žodžio ištarti. Visur brukama garbinti tik Stalinę 
Lenino mokslas.

Nors buna begale 
negalima laisvo

? kalama Markso ir

Darbininkai? priversti eiti pries savo teises. Pavyzdin? kad 
ir sau algų sumažinirfię• Juk^ir taip is ty algy^neišgyvena? alkani? . 
apdriskę? ir tai neva nusimuša sau algas - ’’krašto pakėlimui • Kuris 
to nedarytu, - laukia kalėjimas? Sibiras? arba mirtis. dusams _nerodą 
cius simpatijos? vadina buožėmis? liaudies priešais? kuriuos būtinai 
reikia sulikviduoti. . ' . * '

Taip ir likviduoja. 700?000 n.okalty zmoniy sugaudė - vientL-0. 
nužudė? kitus išgabeno. Tik vienu: laikotarpiu 1941 metaįs^ 14? 15? ir 
16-tą birželio? naktimis pasaliniai užpuolė namus? isplese 40?000 vyr 
ir motery? 4?000 kudikiy? ię 6?000 mokyklinio amžiaus vaikuciy? kuriy 
i*r po šiai dienai niekas nežino kur jie.

Ir dabar Lietuva pilna masiniy aresty. į menesį sugaudo ir iš
veža 3-4 tūkstančius zmoniy. ■

; z j; • . -XMotery ir mergaiciy užpuolimai ir išniekinimai_labai dažnį. 
Pats mačiau vienam miestely? kaip rusu kareiviai gatvėj atplėšė zmonę 
nuo vyro? ir viešai pasikeisdami ję išniekino.

* .Nuosavybes dabar ten_nieks nebrangina? nes kas valanda pries 
akis baime? mirtis? ar istremimas.

PANTI &\.NŲ KLASTAS
1941 metais? visa Lietuva^virto partizanę .kraštu. Ryžosi gynt. 

nuo bolŠeviky. JJz savaites jy Užplūdimo? visi suskato, rusus mest laul 
Pirmi juos puolė darbininkai. Bet is Kusijos be pertraukos raitėsi 
visais keliais^į Lietuvę tankai? patrankos'.? ir mases burlioky? kurie 
nesįskaite su žmoniškumu? bet puolė? zude? negirdėtomis istorijoj prie 
monemis kankino. gyvus žmones degino prosais? lypo odę?, pov ragais vare 
aštrius ’pašinus? isįupinedavo akis? išplėšdavo girdis? sumusdavo gumi- 

; nemis ..'lazdomis ir uz rahky pakardavo ligi netekimui sęmones. Bet net 
ir tokie .kankinimai_neatbaugino lietuviy ginti savo krastę. Nors. daug 
ma del ziaurumy išbėgo į užsienius? bet 1944 metais? Lietuvoje buvo 
30?000 partizany. • . .....

Partizanai daug nuveikia. Ir kitos rūsy užgrobtos salys - Į^uri 
savo partizanus. Gal paties Dievoįkalba tie partizanai susikalba ir 
visy saliy vieni kitus supranta. Štai? kad ir toks pavyzdys: Bolsevi 
kai^per Ukrainę yeze visę ešalonę sugaudyty lietuviy. Isalkusiy? iš
troškus iy? • vos gyvy. I Ukrajinaį partizanai neiškentė: užpuolė 40 vaga 
su iškankintais lietuviais? atėmė juos iŠ bolseviky? pas save priglaud' 
kur ir šiandien tie žmones yra’prisiglaudę. •

/



b • • . • . . ■ - • . . 29.
‘Lietuva šaukiasi pagalbos • • •

Uz geležines uždangos? išbėgę du milijonai. ^Tie saukiasi į 
pasaulio sąžinę? šaukiasi į mu§.. Per Lietuvos Laisvinimo Komitetu - 
saukiasi į mus visa Lietuva. Saukiasi mus broliai. • Jie krauju jr g y- '' 
vybemis perka Lietuvai laisvę? o mes bent truputį savęs^issizadekimc?. 
isgirskim Lietuvos Laisvinimo^Komiteto sauksmę? jie^praso paramos finan
sines ir morales. ’Juk kovos žygiai nelengvi...Tie žygiai? per kapus? 
Lavonus ir krauję.. Tik per aukas . ir paslaukojimę - bus laimėti.

Todėl? aukokime_ir darbais pasisvęskime. 0 tu ruski? įauk ls 
nūs krašto-! Lauk iš. mūs tėvynės! Atimk savo^ra’nkas nuojnus žemes? nes-, 
nes vi-s tiek tol nenurims im? kol Lietuva ne pražydės laisves ir -Nepriklau
somybes vainiku. . v ; . : -

Aplodismentai pilasi griausmingai? ir lenkiasi sirdys prieš tę? 
kurs kenčiančios Lietuvos tikras atstovas. Nors pertrauke jo kalbę per 
radio transliuojamos mūs dainos? bet po ję - Dr. Gervydas veį.suriso 
kalba-kuopuikiausiai? ir įssake visę baisię realybę? kurios čia tik 
dalele 1 • ■ . ” j ,.. . ■

. .. . NAC IŲ ŽI- dJdUM/i I • ‘ :

Vakarienes metu? Daktaras kalbėjo apie naci ę-’- žiaurumus, kale ji- - 
muose ir koncentraciją stovyklos^? kę patsmate^ patyrė ir iskęntejo. 
Pasak prelegento? vienodi kankinimo metodai bolsevikę ir nacię.

Po Dr. A. Gervydo kalbos?•p. Juškevičiene perskaitė rezoliuciją? 
kuri buvo vienbalsiai priimta? ir kitę dienę tilpo vietinėje anglę, spau
doje •

Vakarienę suruošė Tarybos moterys ir pritarėjos? kurį pasisekė 
kuo geriausiai. Tuo labiau reik įvertinti musę, moterę^pasisventimę? 
kad jos ne tik prie vakarienes dirbo? bet ir maistę pačios Suaukojo:

,pQ Juškevičiene — 4 keksus. E. Vaupsiene - 1 pyragę ir 3 pajus. 
P. Lukošiene - 1 keksą., P. Motuziene - 1 Pyragę.P. Semaitiene - 1^ 
keksą. 0. Kupreviciene - 1 keksą. M. Leknickiene - 2 keksus. Kazu 
kauskiene ir A. Salaliene - kopūstus? P. Salaliene .- agiir^is ir__pamido
rus. M. Juškevičiene - relis• P. Vasiliauskiene ir Stankuviene — .
cukrę.. M. Dūncikiene — ’’Carnation” pienę. P.O. Kupreviciene ir Lekmc— 
kiene - burokėlius.

Vakarienes vedėja ir vyriausioji seimininke? buvo p. Paznokai- 
tiene. Pagelbininkes ir prie stalu padavėjos? buvo: g. Vaupsiene? 
p.- Leknickiene? p. Kupreviciene? p., Skudiene? t p^ Lukošiene? p. Stankie- 
ne?- p.•Ramanauskiene? P-le Salalyte? M. Skudiene ir J. Zabeliene.

Trispalvius kaspinėlius segiojo: p. 0. Kupreviciene.

Vakarienes bilietėlius pardavinėjo: p. Jonas Leknickas ir Leonas
Gudas
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Moterims talkininkavo ir prie baro dirbo, sekantys vyrai: Juo

zas Kuprevičius, P* Salalaj p. J. Trumpa, Kr: Radzevičius, P» Lukošius? 
p. Skudas, p. Stankus? p. Leknickas ir Leonas Gudas*

„ŪKO TOJ I \ •
1 ‘ . . .. < - •£...» 
Vakarienes metu per Dr. Gervydo antros dalies prakalbę, buvo 

renkamos aukos* Aukavo sic asmenys: .

p, J. Staniuliai 320.00. Po penkis dolerius aukavo: klebonas 
kun. J. Bobinag, ’’Victoria"Cleaning” , K. Stankui.?. Vitai, J*. Silicka 
ir A* Navikeviciai. Keturis dol. aukojo.: _p. Čepaičiai. Tris dol. 
aukojo: „• Taurozas. Po du dol. aukojo:' Tėvas S* Kulbis, J*, Leknickas
L. Gudas? A. Navickas, P* Botyrius, p. Kriauceliunas, P. Meškinis, K. 
Gegznas? J. Vasiliauskai, P. Niauru, A* Talalaite, F. Vitai^F. Dubins- 
kas. D* Ylai, J. Zubisj, M. Norgėla, P. ^Jakubka, J. Dažnokaiciai, J. 
Kilimoniai, M.- Mackeviciai, K. Radzevičius, J. Žemaitis, J* Zaveckas,
M. Kasperiene, ir -Ji. 50, aukojo - A. Tumasonis.

Po įl.00 aukojo sekantys: J* Kuprevičius, l.L Lukošius, J* Gauij 
A* Bakužis, P* Aldutis,_M. Juškevičiene, J. Juskevicius, K. Bernotiene 
A. xiaciunas, A. Norkeliunas, Nomeika, K. Jasutis, A. pakalas, D. Gi 
dauskiene, A. Simijon^s, W. Kiskis, S* Gallens, B. Popurelis^ J. Kinde- 
ris, P. ?etronis? „• Šlapelis, P* Jarmalinskas, 0. Micheliene, L. Palu 
binskiene, B. Palubinskaite, P. Kazlauskas, P. Milašius, S. -Aleksandra
vičius, A. Salaliene, p. Bmiį, F* Kasbeęuk^ M. _Tamulionis, J. Balsis, 
p. ^Ambrazevičiene, J• Miliene, 1A Kazineviciene, Pa Girnius, ii. Tarnke- 
vicius, ^.'Dažnokas, J* Matusevičius, J. Pakulis, T. Subačius, IJalvina 
Vilimiene, Mr. Hall, 0. Karpavičiene, J. Mikalauskas, J. Pakevicius ir 
V.'Būtinas.

Po 50 cent, aukojo: U. TereseviČiene, M. Kavaliauskiene, P. 
Skuda ir C. Potter. 

S V
Su visomis aukomis’ surinkta : Jl‘58.06.

Vakariene davė gryno, pelno: ;J146.00.
Viso - „’>304.06.. - . x

Gaila, kad auky lapai kuriuos atbiunte. Amerikos Lietuviu Taryba, 
tik netikėtai po auky rinkimo buvo perskaityti^. ir pareklamuotu. Anks
čiau juos paskleidus, tikimasi nevienus but paėmęs ir įsirašęs po 50' 
dol. ar po šimtinę, apie kę vėliau zmoneliai issureiske. * < ;

Bet vistiek paminėjimas pavyko kuopuikiausiai^ o aukę. lapus^ 
žadama paskleisti po namus ir susirinkimus, gal atneš taip pat grazię 
Lietuvos laisvei paramę?.• ' ' S

Uz minėjimo suruosimę, didelis kreditas priklauso Kanados Liet. 
Tarybos Centrui, klebonui kun._J< Bobinui, visiems lietuviams jį pare- 
musiems, taipgi didžiausia padėka nuo visu Montrealo lietuviu Dr. A. 
Gervydui, kurs savo gražia iškalba^ tikrais faktais ir nesugriaunama . 
teisybe, perdavė mums- Lietuvos kancię, ir paskatino veržtis prie Tėvynė 
laisves ir Nepriklausomybes. _ ■

- Dalyve -
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R' S Š O L u T I O N S

The following. Resolution w^s adopted, at the commemoration of 
the. 29:th anniversary of ‘the Declaration of Independence of Lithuania* 
The. Canadians-'of Lithuanian extraction, gathered under the auspices 
of the Lithuanian League of Canada at the Lithuanian Parish Hall, 
Montreal, Canada, held on the 16th day of February, 1947, unanimously 
voted: ‘ ; .

Toappeal to the Prime Ministers and the Secretaries of States of 
Canada and the United Kingdom, and to the President of the United 
States and to the press to implement its wartime policy declarations 
by the active exercise of its good offices initiating immediate measures 
to induce Russia* to honor-the Soviet Government’s endorsement•of the 
Atlantic Charter, the Moscow Declaration, and the Yalta Declaration to 
liberated European peoples, and to withdraw the Soviet armed forces, 
police, administrative, and Communist Party apparatus from the terri
tories of.Lithuania, Latvia, and Estonia*

We call to initiate the move for an immediate admission of 
Lithuania, Latvia, and Estonia. into the United Nations Organization.

Finally, we request the, Governments of Canada, Great Britain 
and the United States, to arrange immediately, moral support to the 
people of Lithuania, striving for a liberation from enslavement by any- 
foreign power and ,?er a restoration of the full political independence 
and democratic self-government of their country,, in a free world 
promised by the Atlantic Charter and the United Na'tions Organization*

President Antanas Navickas

Secretary: Leonas Gudas

Treasurer Jonas Duncikas
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MŪSŲ .DAINOS SBSIOLIKT/į■

’’Nebe užtvenks i upes bėgimo ? 
Norint sau eitų ji pamažu” ■■■ ■••' - Maironis.

Nebeužtvenksi dainos bangų? nenumaldysi kardais širdžių? nesu
stabdysi sielos varpų^ kai juos jsiūbuo j’a Dievo rankaj^kai daina tvinsta 
tautos sieloj? kūi amžina gyvybe sriuvena tėvynainių širdyse? kai pati 
tautos dvasia ima savo lyrų? eina priešaky minių? skambina saldžius ir 
liudhus motyvūs; guosdamas! skausmų? džiaugdamasi laimėjimais.

iš skambančių melodijų.? supranti be žodžių tautos sopulį, ar 
džiaugsmų. Nes dama - sielos kalba. Sielos kultūra. Dvasinis menas.

.. Daina myli visi. Visi irįdainuoja. Pumai ir lūšneles. Dainuoja 
kariai gre£o^e? ir piemeneliai uluoja laukuose. gkamba daina salese? 
skamba giesme bažnyčiose. Skamba daina neužgniaužiamai? nes tai Dievo 
balsamo alsuojantys šaltiniai? kalbantys'grožį ir meilų per sielų - 
sieloms.

Ir?_nors šiandien žiaurusis okupantas trypia musų tėvynėje menų? 
slopina musų dainas ir giesmes? tildo varpus ir kankinių šauksmų? bet 
tautos siela.neša_savo lyrų per visų pasaulį? ir kur tik yra lietuvis - 
ten liejasi giesme ir daina... pasakoja pasauliui ir dangui savo skundų 
ne patrankomis? bet kultūra? menu žadinančių .viltį? meilų? tikėjimų? 
drųsų? narsų? patvarų ir pasiguodimų.

^Skamba Šiandien lietuviška daina visam pasaulyl Skamba pro maldų, 
pro'ašaras? pro sopulį... Skamba galingai ir drųsiai. Ne kaip pridieg
tu vergu aimana? bet.kaip meile plasdanti ugnele Ramajaus kalne? rišant: 
tautų į vienų vainikų. ' •

Skamba daina ir mūsų metropolį - Montreale. Tik šiandien ji 
suskambėjo galingiau..• plačiau... zavingiau..^ nes rupesniu ir įtekme 
vietinio klebono kun. J. Bobino ir muzikos K. žįiziuno? buvo transliuo
jama mūsų lietuviška daina per radio? is prancūzų stoties C.H.L.P.

Dainavo parapijos choras? akompanuojant muzikui K. Žiziūnui? ir 
diriguojant klebonui kun. J. Bobinui.

Įspūdinga buvo? kai pilnutėlė parapijos svetaine skendo turinin
goj ir gražioj svečio Dr. Gcrvydo kalboj? tuo laiku suskambėjo žavingi? 
graudūs ir malonuj balsai^per radios ’’Lietuva Tėvynė musų” - visa pu
blika sustojo. Ašaros sužibo akyse. Įsivyniojo sirdys į saldžius 
motyvus? susikaupe•..^tuo labiau? kad buvo Dr. Gervydo paskandinti tau
tos tragedijoj... ir štai dabar... ateina balsai per bangas ne tik mums5 
ne tik visai lietuvijai? bet mūsų parapijos choras perduoda plačiam pa
sauliui mus tautos balsų?, mus visų balsų? kad. visi šių valandų susijung
tume dvasioj? ir tegirdi pasaulis? tegirdi svetimieji? kad mes pajėgiame 
ir pro didelius skausmus pakilti? ir kai ten užgniaužta tėvynės lupos? - 
mes už jų kalbame?, giedame? dainuojame ir verkiame? nes daina jungia mus 
riŠa į didvyrių jėga? ir mes nebijome kovų? nes kovos mus tik išaugins? 
tik uzgrudiną.
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Tik plaukia žavinai ...Salėj rodos tik*šešėliai.v Tylus 

savos dąinos bangavimai ir mes žavimės
„Choras dainuoja majestotiškai, .graliai, užburiančiai...0 čia ir 

prancūzai nūs perstata per bangas, ir pažįstamas mus vado- - klebono 
valsas... savas, ir^šiandien dar savesnis, nors ir puikiai prancūzų 
talkų vartoja, bet štai prabyla ir mielai lietuviškai:

’’Brangus broliai ir seses lietuviaį! Šio j ^išlčilmingo j 16-tos 
Vasario dienoj, sveikinu jus visus! _Ir čia esančius?.ir uz marių. Ir 
ištrėmimo kančioj, ir Sibiro nelaisvoj. Sveikinu tada, kada užgniaužta 
Lietuvai lupos. Sveikinu žodžiais, ^ir sveikiname per dainų, nes daina 
mus jungia skausme_ir laimejime._ Mus laimėjimai - pas Dievų ir per 
pievų. Musų tėvynes kančių taure, tik didesnis įnasas į dangaus lobynų, 
didesniems laimėjimams. Nes faktinei, mus Nepriklausomybe tik smurto 
keliu pagelmžta.

r

Pravartu mums prisiminti,■ir malonu apmastyti, kad jau 29—ni 
metai, kai musų brangi Lietuva atgimė ir iškovojo sau Nepriklausomybę. 
Ji prašvito graži, skaisti kaip ryto saulute. * Per tuos nepriklausomo- 
gyvenimo metus, ji stebuklingai pą^zangiavo: statybos, ekonomijos, ap— 
svietos srityje, ji^augo ir‘klostejo. Skambėjo visoje salyje raus gra
žios daineles. Graži šypsena sviete ant kiekvieno žmogaus veido.. Puiki 
viltis, masino gražių ateitį*. Gal eidamųs Pęr girelę, ne sykį išgirdai
džiaugsmo dainelę:

”... Užtrauksim naujų giesmę broliai!”.
plauke ię' džiaugsmingų širdžių.

;• Nutilo visų Lietu- 
s, o vietoj jų - suskambėjo 
šiandien tik graudinai n t i 

Viešpatie ”

Taip. Laisvai plasnojanti daina,
Bet štai, 1940 metais, - nutilo mus laišveš„varpas 
vos "bokštu varpai. • * nutilo linksmos daineles, < 
grandiniai• Suuže kenčiančiųjų dejones, ir : 
melodija aidi visoj Lietuvoj: Amžinų ramybę suteik jiqms,

.Sunku yra tautai kentėti, sunku mums - jaučiant jos kančias.- 
Ginklais, meh esame bejeg-iai nukariauti milžinų žemos bet pakilkime.-• --- 
siela... pakelkim silpnų savo balsa pries galybių Viešpatį^ kurs„tru- 
pina’ ginklus, skaldo uolas ir drebina . žemę, Jis suteiks ištvermes* ir , , 
tvirtybes mums prašantiems, tik sujunkime balsus į bendrų maldų į 
bendrų šauksmų, ir visa širdimi Jam tarkime: .

tr,. . Viešpatie, kuris valdai gemos, salag ir vandenis 5 kurio 
rankose žvaigždžių takai, kalnų viršūnes ir amžini slėpiniai; kuris 
esi gyvybes, sviesos.ir laisves Šaltinis, ir kuris leidi teisingumų ir 
tvarka tarp tautų, pažvelk į musų brangių salį Lietuvę; stiprink ir 
guosk išblaškytus ir pavergtus jos vaikus;^globok„juos Savo oudincia. 
akimi: penek badaujančius, drųsink kovojančius; buk jų Vadas, Tėvas ir 
Paminto jas• Gražink'mums „laisvos, džiaugsmo ir 'apstumo dienasvir su
rink visus musu tėvynės sūnūs ir dukteris is5tyrlaukių, salų ištremties 
ir kentejimų, ir parvesk juos po išvaduotos tėvynės sparnu, kad amžiais 
eitume laisvoje, garbėje, teisingume ir meįleje. Kristau Karaliau, 
teateinie Tavo karalyste, ir Tu buk per amžinuosius amžius musų Karalius 
ir Valdovas”. »
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Kas_apsakys tų jausmų? 

kaltę. - lūpų garsais?•• Ne?
koks mus apsėmė?•• Kas iškalbės širdžių^ 
tai neįmanoma. Tik vienę galime pareikšti:

Garbo rertiMOB klebonui, „už pasakytą poetišką kalbą, 
jausmą, už rūpestį ir triūsą, uz gružą perstatymą, mus tautos 
tauciuose•

u z įdėtų
•- svetini-

Garbč muzikui K. Žiziūnuij kurs buvo to menisko žygio sumanyto ja s, 
siekėjas ir vykdyto jas• . ' • . , ,

Garbe parapijos chorui? kurs buvo jau pati sirdis? pulsuojanti 
grožiu? ir atstovavimu mus visų .širdžių.

Tad. Petys petin broliai ir sesutes? kas.daina^. kas žodžiu? \kas 
auka, kas žygiais, kas plunksna, kas darbais - tėvynes garbei, ■ laisvei 
ir greitam? garbingam prisikėlimui.

- Ma rija ‘ Auks t a i t e

' ’’LIŪDNO. ’ BALSO " M V § -~K
* • I • , ■ : * •.

Netikėtai man papuolė į rankas 28 d« vasario mėnesio Liūdnas 
Balsas”. Bevartydamas jį raųau visokių melagysčių ir prie to papiltų 
visa tulžis pikcio kaslink 16—tos vasario minėjimo. . . .

Mat j'i ten pasivadinusi ’’Dalyvį bet kasgita "Dalyve”?' Tai . . _ 
yra Maskvos kumute? kuri is pikcio rase turinį "Liudnan Balsui . ir trine 
savo užpakalį -į5 suolą pakol pratrine suknele^. p savo turinyje minėjo kad 
’’Taryb'ininkai” jai suplese. Ne? kumut tai jus kalte? reikėjo ramiau 
sėdėti? be to patarčiau kūmutei_prie tokių nervų pasisiūdintų skarinų 
suknelę, kuri atlaikys ii? nereikės kaltinti kitu.

• Taipgi labai stebėtinų kad kūmutei labai nepatiko pranešimas klek 
per "Nepriklausoma Lietuva” buvo atsišaukimų ir paj ieškoj imu? jalų taip 
protelis susimaišė kad negalėjo nei pravardes lietuviškai parašytį? Pra
dėjo Rusiškai. 'Beto įsikaršeiavo^kad vietoj- Liptuvos”.
minėjo "Tarybų Lietuva”. Kas-gį čia kaltas kumut? Tai jus pačios \kvsi- 
1urnas? smeizete tuos Lietuvos sūnūs ir dukras kurie^gelbstį visiems ne
laimei .ištikus? nėatsižvelgant į įsitikinimus ir pazuras.

■» • ' .

_ Bendrai nepatiko.kalbėtojas ir rezųlucija. Prakalba nepatiko kam 
kalbėtojas kvįetęs visus Lietuvius mylinčius "■ Lietuvę dėtis į bendrų vie
ningų darbų uz nepriklausomų Lietuvę ir kovoti iki nesuplevesios Gedemi- 
no Kalne trispalve'vėliava. • :

v Rezulųčija nebuvo palanki kūmutei dėlto kad jos turinys reikalauju 
iŠtraųktį Rusu karuomenų± Savo korespondencijoj rašo kad priėmę keli' 
asmens rezulucija? tai kūmute save laikai už kvaila?vjuk pati parasiai 
kad "progresiviu” buvo tik pustrečio? tai jus drauguciai prie tokios 
minios sudarote kaip pirdžius vandenį.
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Kūmute nesikarščiuoti O atmink kad jus tėvas? dręugas? saule? _ .q 
lidziausias marsalistas užmerks savo budriąsias akis? iškratys paskuti
nius pelenus iŠ pypkes_ir padžiaus ant kreliaus tvoros autus® Tas pats 
ir str kjunis atsitiks kumu.te padžiaus it. savo sutrintę suknęlę ant Kolum- 
bos sales gaterio® ’ ! b . a • , . . . .

Mes Lietuviai ne atsišvelgant į Lietuvos išgamas kovokime uz . ,
Lietuvos‘laisvę? remkime ’’Nppriklausomę Lietuvę.” nes tai yra vienintelis 
Kanados Lietuviu, žurnalas kuris kovoję ir nešę tiesos zodę, .
I Valio Lietuviail1I Šalin Lietuvos išgamos ir ję ’’Liūdnas Balsas”*

’ Lai gyvuoja* ’’NEi-dllKlLlUSO^; LIETUVA”! 1

• -. - Biržietis -. ' > ... .11 fc. ■

• • • • i . • . • ‘
•s . •

• *■ i' ■ ■: ' ' £ A J 1 73 ■ SKOJIMAI.

vlbraitjrt.es Magde Ienos ? ištekėjusios. ' '-L i. . ' , • P‘. .1 ' k' • 7 . 6 -•

- Stankausko pigino. • ■ ■ ■ ; . ...

- jxsilaviciutos Domicėlės ( v - ■ ■ . ■*
• ir ( liumsiskiu miestelio? Kauno apskr. --

-'•Asilayiciąus Antano? '■ ( ' ' . .
' ' . ' ' . i .’i',.

- Adomaičio Antano? Rinišoniy km® Pašvitinio valse.? Šiaulių apskr.?

- Naručio .Antano? Pimdziunu.km?? Pašvitinio valse®? Šiaulių apskr®

- Bagutskio Juozo? Bibiliškię km®? Mosėdžio valse»?'Kretingos apskr®?

- Baužaitę Petronėlę? Tauzu km.? Kretingos apskr®?
* •

- .Balčiūnaitės Valerijos.
A * • - ■

•- BabuŠ Salleme jos ir Viliam? ‘ ’ 1 -

- Balsaicio Petro? Vyspinię. km®? Šakię apskr® ’

- Mat i jpšaici.o Petro? Ke turnauj ienos km®? Sakię. apskr.?

- Bankauskienes Vin.ice? (Tamošaityte) Medeksines km® ? Nemaksciu valse®?
Baseinię.'apskr. ?

- Bindoko Kastanto? Moskabudziu km.? Keturvadakin valse.? Vilkaviškio
apskr® ?

- Balnienes Salomėjos (Blazaityte, Vilkaviškio apskr®?

vlbraitjrt.es


f
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- Čelkio Gedimino y Jurbarko miesto, Raseinio apskr.,

• ’ ' ’ -ji

- Daubaro Prano, tarnavęs Mechaniko padėjėju, Kauno valstybinio degtine*
* . • monopolio sandely.

- Degučio Romaldo, Kaięedorių miesto.
- Drulio Afcntano, MozuriŠkiu km. , Veiveriu valse., Marijampolės apskr.,
- Endriukaitienos Onos (Balčiūnaitės) Uzpieniu km., Sakių apskr.,
- Miškinio. Simano, Uzugo jų km. , Vadoklių valse. y Pane vėžio apskr.,
- Frico Jono ('Jan Frio), Šėtos miesto, Kėdainių apskr.,
- Galvidiehes Kazimieros (Gaidamavičiūtės) Utenos -apskr., Vyzuono miestelio.
- Glaveckio Jurgio, Lauksiu km®, Gudeliu valse.9 Marijampolės apskr.,
- Grimo Frico, Kalnujų-km., Raseinių apskr., ir valso.,
- Rengvico Roberto, Kalnujų km., Raseinių valse ir apskr.,
- Guobos, Obelupių km., Vilkaviškio apskr.,
- Jakubauskų Juozą, Tupikų km.y Gižų valse., Vilkaviškio apskr.,
- JanČio Prano.
- JanuŠaitienes Elenos (Skučaitės) Marijanavo km.y Gižų valse.,, Vilka -viskio apskr
- Jasiuneviciaus Benedikto. t ' .
- Jatulio Petro ir Jatulienos Rožes (Jokubaitytes) gyveno arti Kriukųmiestelio, Šiaulių apskr.y
- Jaugos Vinco is Biliuniskių km.y Papilės valse.y Siauliu apskr.,
- Kačiulio Stasio, Gižų valse.y Vilkaviškio apskr.y
- Pasukonio Jono, Verštaminų km.y Lazdijų valse.y
- Kaliaso Bolieslavo, Pavermenių dv •, Ramigalio valse., Panevejsio apskr.
- Kalinausko Felikso, Kreivėnų km., Verainių valse., Suvalkų apskr.,
- Liutinsko Kazio, Patapų km.y Rudelio Tertokų valso., Suvalkų apskr.,
- Kaminsko Vinco. ?
- Karmaus Charles gyvenusio Leitch Gold Mines, Beardmore Ont., Canada.
- Kielu Kazio ir Onos.

■ ■ . ■ ■■' •■■■ ■ .

’.L. . ; '' ' i



. -Rudriuno Motiejaus? Gulbinu kih., Pabirau valse.? Birzy apskr.,. : '•

• Kizib Jono, Plutiskiy parapijos? Marijampoles’ apskr.? > ? 7-s -

Klemp Johann, Mar,ijampoles apskr.? (sūnus .Leopoldo) , ■" .•A- ■

KluŠy Stasio? Vinco ir Domp, Gameny. km.,' Papilės valse. ? Šiaulių apskr 

Kuodžio Jono, Naujasodžiu km.? Vandžiogalos, valso., Kauno apskr.?

■ Letukienes Jievos (Urbely.tes) ? - Kelnes' vaj.se., Raseiny apskr.?

• Menkeliūno Stasio, . ’

• Merkeviciutę Uršulę, Sausininky kin., Bartininky valse., Vilkaviškio
apskr • p

• Krollin Liudviko? Kriko? Rmilie? Annie? Bertie. •••

■ MeŠkauskienes Jadvygos (MeŠkauskaites) Plaukiu, km.? Krakiy valso.,
Kedainiy apskr.,

■ Mockaus Antano? Globiy km.? Gaures valse.? Tauragės apskr.?

■. Simanavičiaus Jono? Globiu km.? Gaures valse.? Tauragės apskr., 

Mockaus Petro, Patokšlio km., Sartininku valse.? Tauragės apskr.?

• Nagelaite Elena' (Kazlauskas) '

■ Palečkaites Juzefos (Y/eiss).
• Paliliuna Juozą? Glebausky km.? Ramygalos valse.? Panevėžio apskr.,

■ ’ Petrpuskienes*Marijoš (Lapenaitę) Krinčine? Birzy apskr.?

- PurQ JuozQ? BareviciŲ. km., Kruonio" valsc. ? Traky apskr.,

■ Povilenskio Kazio, Bielazoriškiy. (Ausrėny) km.? Siaūleny valso.?
Siau.liy apskr.?,

■ Radzevičio Adomo? Mikalajuny km., Gelvony valse.? Ukmergės apskr.?

■ Rimšo Simano, xJasiaudines km.? Želvos valse.? Ukmergės apskr.?

i Rusaites Paulina.

Rudeno Antano,

‘Skaisgirienę Nataliją (Neverauskaitę) Vargsy km., Sakiy valse ir apskr

■ Stankūno Stasio, Šiauliy apskr.? Kuršėnuose.

■ Strolio Kazimiero, Pavariy knu, AnykŠciy valŠc.? Utenos apskr., 

Šeporaičio Jeronimo? Visciakaimio km.? Alvito valse.? Vilkaviškio apskr
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- Širvinsko Jono, Virškupeną km., Panemunio valse., Rokiskią apskr.,
- Urbienę Marija (Kazlauskaitę)? Pažalvaicią km., Panevėžio valse, ir

* v ■ apskr.
- Urbonu Jokūbą ir Kazimiera? Karvedžiu km.. Vadokliu valse., Panevėžio

* apskr.
- Valciukaites Brones, Kurtavieną parapijos.
- Valciukas Antano, Kelme s.’
- Valsiuko Liudo, Daukšciu km.? Kelmes valse., Raseinio apskr.,

I

- Verbliugevicias Gabrio.
- Venckeviciaus St’asio, Kalvarijos miesto, Marijampolės apskr.,
- Želvį Joną, Laukeliskią km., Vilkaviškio apskr.,
- Vitkuno Joną.
- Vilytes Karolinos, Naujasodžio km., Panemunėlio valse.,Rokiškio apskr
- Walaskimu Jono ir Marijonos? Bagdalavos dvaro, Pandėlio valse., Rokiš'

kią apskr.,
- Vilio Juozo.
- Zavistausko Vinco, Butanavicią km., Kalvarijos valse., Marijampolės

apskr. ,
- Bagdono Jokūbo, PaŠiksnią km., Sartininką valse., Tauragės apskr.,
- Baretaites Onos (Krisiuniene) Kretingos.
- Dalinkeviciaus Kazimiero, Baravyką km., Ukmergės apskr., Taujeną vals<
- Driteika Ciprijonas, Autagaves km., Svencionią apskr.,
- Dieninis Anupras, Labanavo km., ” ”
- Gaidamavičius Jurgis, Jurą km.,
- Paulienes Antanina (Šlepaviciutes) Tauragės.
- Viskelis Adolfas, Labanavo km., Svencionią apskr.,
- Gurklys Jonas, Ginocią km., Panemunio valse., Rokiškio apskr.,
- Jankūną Motiejaus ir Jono, Myliškią km., Papilio valse., Biržą apskr.,
- Matijosaicio Petro, Keturnauj ienos km., Šakiu apskr., arti Kudirkos

Naumiesčio.
- Paškevičių Justino ir Juozo, Gudeliškią km., Krosnos valse., Marijam

polės apskr#
- Petraitis Jonas.
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- Pili.pąviciutės Valerijos, Kauno.s .... • • .
_ . - ' ' • _ ■••• ‘

- tunelį Aleksandra ir i'undytes Magdelenoss Pivorių. km. Tverečiaus valse.
• Švenčionių;apskr.,

- Semešio .Afonso, Krekenavos valse.,- Panevėžio ąpskr.> c

- Tamulynaite Oną, Balbieriškio miesto, Mari jampole's apskr.,

- Repšaites Onutės (Repšys) Papilės valse. 9 Šiaulių apskr.,

- Bonkų Juozų, kūdikių km. /--Papilės • valsc*., Šiaulių apskr.,

- Vosylius Juozas, (Vasiljevas) Kupiškio, Anykščių,

- Žilinsko Vinco., Juodupiu km., Paežerių valse., Vilka viskio , a pskr *,

- Klimo Juozo, Baroniškio, Kaišiadorių apskr.,

- Gindvilo Prano, Ukmergės apskr.' ' •

- Badikonio Bronio ” " •

leškomiejie prašomi atsišaukti į ”N.L.'* administracijų.

ATSIMAUJINO . "-N. L. ” PRSN'UlvIBRATUS.

, • J. Paskevicius 03.00 Toronto Ont., J.. Jasaitis 02.00 San Fran- 
,cisco Calif., M. Vilemiene 02.00, Colborne Ont.,_A. Brazauskiene . Detroit 
*^Iich., J. Kanapeckas Vokietijo j, J. Astrauskiene Vanasse Ont., Dr. Ą.
Matukas Vokietijoj, V. Klemka Otterville Ont • 9 B. Matzule?Mciene Bo'ndiss 
Altą.? IŠ Montreal Canada: M. Mašnickas 0§.OOį> Victoria Cįeaners_& 
Dyers Co. 05.00, M. Lukošius 03.00, A. Plaušinis 03.00, T. Šmitiene 0^00 
M. Kirkiene '’2.00, V. Škuda ’'2.00 K. Gegznas ^’2.00 J.^Petkus 02.00, >
J. »Vasiliauskiene 02.00, J. jjauderis 02.00 Tamkevicius 02.00, J. Vil
keliene z2.00, P. Baguzis 02.00, J. Gaurys, 02.00^ J. Gyvis <lt>2.00, 0. _ 
Motuziene 02.00, Majauskas 02.00, J. Silickas Q2.00, jk. Barauskiene 
02.00 (auka), J. Žemaitiene 01.50 (auka), A. Salaliene, P. Vytas, J. Ar
lauskas, V. Ragulįsj A. Barauskas, J. Jaseckas, A,. Karpavičius, . J. Kin— 
eteris, J. Kuprevičius, _J• Leknickas, J. Matulevičiene, A. Matulis, P. 
Miškinis, 0. Naikeliene, K. Razevicius, K. Rokas, P. Valentą, P. Vile- 
niene, P. Zabiela, J. Tuirns, J. Staniulis, L. Palui?inskiene, V. Knis- 
tautiene, 0. Vizbariene, Nargelas, P. Girnius,_P« Kalinauskiene,_J. 
Balsys, K. Bązas, J. Pundzius,- Magdelena Vilemiene, T. Kazeneviciene,.
K. Mickuviene, P. Vaupšas,^0. Krciviene, P. Vytig, E. Balsys, V. Andriu
kaitis, J. Rugieniene, K. Šlekiene, A. Rašiuniene.
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40.( ••
Širdingai aciu visiems? o labiausiai reiskiy savo dėkingumu • 

uoliems ir nenuilstantiems darbuoto jams^kurie? nesigaiįį paaukautu ke
letą vakaru kad surinkus- prenumeratas is skaitytojy. Šie asmens malo
nėjo ta darba"atliktį:' J. Kuprevičius ir ±J. Salale Ville LaSalle? 
M. Lukošius Ville Dmard? J. Gaurys Verdun ir Pte. St. Charles ir J• 
Trumpa? Rosemount.

-M. Arlauskaite -

Juozas JĮ-umša pajiegko savo brolio Mykolo TumŠo? Panevėžio apskr. 
’Miešis.kiy valse.? Stcponiškiy vienkiemio. . '

Taipgi p$jieškoavo trijy pusbęoliys Jurgio? Simano? Pydomo ■ ■ 
Juškū kilusiu is Panevėžio apskr.? Mieziskiy valse.? Nainiskiy km.? 
Šie asmenys randasi kur nors isvietintį.

leškomiejie arba apie juos zinantiejie maloniai prašomi atsi
liepti :

Mr. Juozas Tumsha?
. . . 2700 Roosevelt St.? - ...
'Detroit 16? Mich. U.S.A.

ft . ft , ft ft ft ft ft ft ft ft

Gavomelaiskus is Vokietijos kuriuose prašo padėtį surastį savo 
giminiy ir pašystamy? bet nešino nei vardy nei pavardšiy. Jai kurie 
pažintumėt kad tai yra artimi ar draugai prašome atsilieptį į ”N.L.” 
administraciją? gausite daugiau informacijy.

Armolas Adolfas ir Balčiūniene Brone įš Mickiškes km.? Tryskiy 
vaiso.? Šiauliy apskr.? jieško giminiy ir. pašys taniu gyvenanČiy Kanadoje

Prūsas Vaclovas? Svcdašiskis tai yra Svedasy parapijos. Krike- 
geliy km.? Rokiškio ap^kr.? Jis yra sūnūs Jono. Didesne dalis artimy 
giminiy gyveno apie Svėdasus. ’ * • • *• • * •• •

' Soblys Vincas sūnus Uršulės^Valskytes? Tauragės apskr. Leiksiy 
km.į jieško savo pusbrolio gyvenančio Kanadoj? Pilka Stasys is Ukmergės

V



Jeigu norite apdr'austį5 namąs baldus, automobilį langus? 

zr-į gyvastį, ir 1.1. Prašau kčėipkytes žemiau .pažymety 

įtrasu, kur gausite TEISINGĄ ir SĄŽININGĄ patarnavimą.

JL Wl @ bciš:
J ' ’ ( G 3 N B A L - 1 N-S U A N C E ) 

S
2398 Frontenac Street,

n Montreal 249 Quebec.

si: Al/i. 7268 . . ‘ ,

Sherbrooke Easty Montreal
Snerbrooko Easts Montreal

Frontenac Kampo)
Kampo)

$



Mes valome ir dažome įvairius? kaip vyriškus? "taip 
moteriškus drabužius* Taip pat išvalomevnuo lie taus apsiaustus? 
delvkurii^. uždedame "Drex"? kas ne'perleidzia vandens ir duody. 
gražesnę isvaizdy*

Taipgi valome visokiausios rusies karpetas ir fotelius 
(Chesterfields)? gardinus lengvus ir sunkius.

Kiekvieną orderį pajemame is namy ir pristatome į namus.

Uz mūšy atlikty.darby garantuojame,
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