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AĮCIRIKO S_ LIETUVIŲ CHORŲ VADAMS.

Didžiai Gert. Muzikai:

Lietuviu tremtinių choru vedėjai Europoje prašo amerikiečiu, chorų 
vedejų suteikti jiems sekančius muzikos dainų kurinius: Naujalio:- aį 
Sudiev? b) Pavasaris^ c) Kad širdį tau skausmas? d) Oi^neverk? motušėlėj 
Petrausko:- a) Kankles? b} Consilium Pacuitatis? c) Mažas muzikos žodyne 
lis ir įvairios^dainos; Šimkaus:- a) Gana giroj šioj nakvoti? b) Valia
vau diena? c) Ozelis? d) Vakarine _daina? e) Vai gudri? gudri? f) §,edziu 
po langeliu? g) Oi kas? h) Mergugele brangį? i) Oi_greiciau9 greičiau? 
j) Plaukia sau laivelis?vk) As isvilkciau čigono rųba? 1) Kur bakūže 
samanota? m) Ko vėjui pučia; .Aleksio:- a) Ginkim salį Lietuvos? b) Mes 
grįšim ten; VanagaičioAŠ bijau pasakyt? b) Stasys? c) Margučio 
dainos; S trolio; - Vai tu žirge? zirge^ir Anksti vrytų? rytelį. Jie 
prašo chorams Ži1e v i c i a ųs ? Pociaus? Cizausko? Ziziūno ir kitų Amerikos 
lietuvių kompozitorių kurinių. •

Kiekvienas choro vedėjas? peršiurejųs savo dainų repertuarų prašo
mas? bent dalį paaukoti musų broliams tremtiniams dainininkams? kurie 
yra susispietų į chorų grupes? ir lietuviškoje dainoje randa sau laikine 
suraminimų •

Kurie atliekamu muzikos kūrinėlių gerame stovyje neturi? prašau? 
uz vienų-kitų dolerį nupirkti dainų is sekančių muzikos leidimo įstaigų:

’’Muzikos Žinios”? 5252 S. Halsted St.?
Chicago? Ill,*

Mr. .'I, s t rum skis?
352 Union Ave»? Brooklyn? N«Y.

’’Margutis”?
. 6755 S. Western Ave*? Chicago? Ill.

, Kad žodis, butų paremtas darbu? aš pats tam, tikslui siunčiu 200_ 
kopijų įvairių muzikos kūrinėlių. Tikiuosi? kad ne vienas choro vedė
jas neatsisakys prie šio gražaus patpijotinio, reikalo. •

Savo dovanas prašau siusti: LITHUANIAN WAREHOUSE? 101 Grand Streei 
Brooklyn 11? N.Y*

Su Ragarba?

Aleksandras J. Aleksis
Vargonininkų Sųjungos Centro PirmindnJa
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ftwwis Hsti?

Kur Tu, musu Kariuomenei? Ne vienas lietuvis šiandiena stato sau 
klausima, ir patsai duoda sau atsakymą, - viskas žuvo. Bet tikrumoje 
taip^nera. 1940 metai sugriovė Lietuvos, Kariuomeną, visas jos turtas 
išvežtas Rusijos gilumon, daug kariu išžudyta, ištremtą į Sibirą bei į 
gausiąs koncentracijos stovyklas, bet pačios kariuomenes, jos dvasios, 
nepajėgta sugrusti į koncentracijos stovyklas bei nužudyti. Ta kariuo
menes dvasia liko kiekvieno doro lietuvio-patriotovsirdyje ir jis ja 
nešioja visur, ar tai Sibiro taigose, ar būdamas is trėmime toli nuo savo 
Tėvynės, ar Lietuvos miškuose. Kiekvienas subrendus jaunuolis skaito 
save Lietuvos Kariuomenes nariu ir laukia valandos stoti ą ,jos ge^zinąs 

’ eilęs. • ’ f , ‘ \ '• ;

Lietuvos Kariai’. Bukite tvirti ir nepalaužiami savo kovoje uz_ 
mūšį Motinos-Lietuvos Laisvą ir Nepriklausomybe,. Vargai ir sunkenybes 
uzgrudins mus dar daugiau, o padarytos klaidos pamokys. Tikekite man, 
kad nėra pasaulyje jėgos, kuri galėtu, nugalėti Tėvynės meilą?_° ta 

' meile atves Jus musu daug kenčiančios Motinos prieglobstin*. Bukitį 
dori ir taurus visiems geros valios žmonėms, bet rustus savo Tėvynė s_ 
kankintojams. Išmuš- ir mums valanda, kada vėl išgirsime musu Laisves 
Varpo baisa: ..

0, skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad nevertas Laisves, 
kas negina jos*- s . r • •

- Gen. P. P. -

sauksmas.

’ ' Tu atsiliepk_į mano šauksmą,
. T sielos ilgėsi tu atsiliepk.

Mes svetimiesiems niekad nevergausim, 
Neliksim sutemoj nakties! . ■ ‘

Pakils vilnis ant mariu^ 
Plącįai į lygu^krantą išsilies. 
Mažyčiai gabalėliai blizga it gintaras - 
Pabirs kaip ašara širdies.
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Ir gris prie brolio brolis^
Sesuo 9 dūle te 9 sūnūs pargris
IŠ tolimiausiu užmariu narsuoliai
Atvers į saulę langus ir durisl

■. • < •' v . ■ /. • / ;

Sutiks mama rožančium rankoj
Kaip_ilgesįo gyva^liepsna9 bučiuos? v 
Kalbės be žodžiu-širdimi. Širdie s^užtenka? 
Ir busim mes savieji pas savus svečiuos.

Aprodys„tėtis neužsėta laukę?
Jaunyste mus kalnais„ir kloniais įsvedzios. 
Priglausįme prie žemes ausi-žeme saukia 
Palikti čia? namie, prie jos . .

s Ir tavo akys„atsilieps į mano šauksmu?
I sielos ilgėsi„jos„atsilieps.
Krūtine prie krutinės glausis?

< Širdis prie mylinčios širdies’.

- Vyt. Kastytis. —
tjc rj* i.M s.M * sj»

Prasidėjus šiam gntrajam pasauliniam karui? didžiausias musu 
tautos troskimgs buvo - išlikti jo nepaliestai ir neiveltai į/baisųjį 
jo sūkurį. Tačiau del savo ypatingos geopolitines padėties musę taurę 
to išvengti^negalejo. Lietuvos kaimynei Lenkijai tapus pirmąją plėš
riojo .vokiečiu militarizmo bei riacionalsocialismo aukę. . Rytu Europoje 
buvo suardyta politiniu, jegu pusiausvyra ir Lietuvos valstybes ir jos 
tautos likimas„prieš jes; pačios norę buvo issprestas kuriam laikui dvie
ju jos didžiųjų kaimynu.. Lietuviu tautę neteko viso? kas jai buvo„ 
brangiausia } nepriklausomos valstybes? kultūrines ir' ūkines laisves. 
Ji tgpo naujos agresijos auka. Tuo lietuviu tautos kančios nepasibaigė. 
Jos zemeje <gu syk 1941 ir 1^44 m. siautė karo veiksmai? kuriu gilios 
žaizdos ir žiaurus.pėdsakai liks daugeliui amžių.-

^Tragiškiausia mūsų tautai? kad jos gyventojai pries savo norą 
buvo blaškomi į Rytus vir Vakarus . 1944 nu.vasarę karo veiksmams pa
siekus Lietuvos žeme šimtai tūkstančiu lietuviu? viską palikę karo 
audros niokiogamoje tėvynėje? patraukė į Vakarus? į Vokietiją. Jie 
taip dare todėl? kad tai buvo jiems vienintelis kėlias? kuriuo gali 
išsigelbėti bent likučiai tautos._ Labai klaidinga būtę manyti? kad 
lietuviai tatai dare is savo meiles vokieciu^tautai arba tikėdami^vokie
čiu laimėjimu. Lietuviu tautai teko dusyk išgyventi skaudžia ir žiauria 
vokiečiu okupaciją: 1914-1918 metais ir 1941-1944 metais^ Ahukart 
plėšrusis vokiečiu militarizmas? o antru kartu ir dar plėšresnis nacio- 
nalsocialismas? lietuviu tautoje paliko gilias žaizdas? kuriu randai
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amžiais liks lietuviu tautos kune. Lie tuviu-tauta goriau negu "bet 
kuri kita tauta? žinojo koks baisus likimas ję ištiktu? jeigu rudajai 
Vokietijai butu lemta laimėti.

v Jei 1941 m. vasara vokiečiu kariuomenei veržiantis į Rytus? kai 
kas is lietuviu ir galvojo apie vokiečiu tariamąją pergalę? tai 1944 m. 
vasara? pakrikusiai vokiečiu kariuomenei bėgant is Rytu., niekas sveikai 
galvojau nebegale jo tikėti vokiečiu pergale. Vokiečiu pralaimėjimas 
buvo aiskus. Vokietiją buvo skustas laivas ir vis_delto šimtai tūks
tančiu lietuviu skubėjo į tę skęstantį laivę. Kodėl jie taip darę? 
Jie taip dare? turėdami tvirta viltį?_tvirtę įsitįkinimę kad jie is to 
sudulusio skęstančio laivo bug, isgelbeti amerikieciu^ir anglių? kurie 
pries smurtininkus? pries plėšriuosius agresorius į si karę Įstojo 
vedini kilniųjų žmonijos idealu: laisves ir teisingumo.

Karo audros is savo tėvynės Lietuvos į Vokietiję atblokštą. _ 
lietuviu gyvenimas buvo nepaprastai sunkus. Vokiečiai.lie tuvius gaude 
ir prievarta grūdo į Wehrmachta? siuntė juos prie sunkiu darbu., G-yve- 

' liimo sąlygos buvo kuo blogiausios. Daugeliui ju tekoįgyventi saituose? 
, drėgnuose?, apgriuvusiuose barakuose? maitintis pusbadžiu. Lietuviai- 

Kento turėdami tvirta viltį? tvirtu isitikinimę kad^Vokietijos galybe 
bus greit palaužta? ir lietuviai sulauks geresniu? šviesesniu dienu. 
Toji viltis įvyko. Mes atblokstieįi į Vokietiją tikrai susilaukėme - 
geresnio gyvenimo? negu kad ji turėjome prie naciu režimo. Tačiau musę 
tauta-'tebegyvena: sunkius laikus. .

Šiandien lietuviu tauta gyvena pačius sunkiausius laikus? ko-_ 
kįus jįaJi kada nbrs yra tekę gyventi. Šiandien lietuviu tauta be laisves 
išblaškyta, giliai susisielojusi prie savo buvusio laimingo gyvenimo. 
griuvėsiu? sprendžia lyg tas Hamletas prie krašto duobes įkyrųjį likimo 
klausima: "To.be or not to be that is the guestion?" "(buti ar nebūti, 
tai yra'klausimas?X” - Taip. Tai didysis_musy tautos klausimas? Kurios 
sprendimas? deja?, šiandien ne vienu tik musu rankose. Lietuviu tauta? 
pastatyta pries.si klausima? viena aiškiai žino? vieno didžiai.trokšta 
ir siekia? būtent: išlikti gyva? gyventi kultūringai ir laisvai. Bet 
gal but ji to negales padaryti? gal but ji tę? kuriu rankose šiandien . 
yra. tautu likimas? yra pasmerkta zutį. Pries toki sprendimą atsispirti 
jį pakeisti i? ji pati viena yra bejege.

Susisielojusi ties likimo jai iškeltu klausimu: zutį ar būtį? 
lietuviu? tauta tiki’ savo egzistenciję? nes lietuviu tautoje, gyva ir 
nepalaužiama viltis? kad pasauli tvarkys ne smurtas? bet teisingumas? 
kad. pasauly vięspataus ne vergija? bet laisve. -Ta lietuviu tautos 
viltį stiprina kiekviena buvusio Jungtiniu Amerikos Valstybių preziden
to Rooswelto ir dabartinio prezidento Trumano? buviusio Didžiosios 
Britanijos premjero ChurcĮ^illio ir dabartinio.premjero_Attlee kalbos. v 
Ju kalbos lyg tamsia guodžia nakti is nepajudinamu uolu įskeltos kibirkš
tys nušviečia naujo gyvenimo horizontus. Norg. tose kalbose lietuviu 
t,autos likimas betarpiškas ir neliečiamas? tačiau jautrios lietuviu 

• sirdys jaučia? kad yra tiekiamos gaires naujam -pasauliui ir kad tos 
gaires lietuviu tautę nuves į svajojamaję laisvę.

A • M o
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pavergtoj. tėvynėj

(LAIC, ŽINIŲ SANTRAUKA)

LIETUVIAMS ATMINTINOS DIENOS.

Sausio ld. suėjo 10 metu nyo mirties Lietuvos rašytojos 
0. Pleiryteį-Puidione s.’ Ji pasirašydavo Vaidilutes slapyvardžiu 
ir yra parašiusi ’’Audroms siaučiant”9 ’’Gyvenimo Akordai”, ’’Kada 
Rauda Siela”- ir ’’Tėviškė”.

- Sausio 5 d. suėjo 30 mėty nuo mirties garsiojo lietuviy 
kompozitoriaus C. Sasnausko.

- Sausio 20d. suėjo 30 metu nuo mirties didelio lietyvybes 
žadintojo Suvalkijoje - Prof. P. Kriauciuno.

- Vasario 2d. suėjo 60 mėty. Lietuvos rašytojui, poetui 
Baliui Sruogai. _Jis yra garasęs/’Dainy poetikos etiudai”, 
’’Milžino paunksme”, ’’Saule ir smiltys”, ’’Baisioji naktis”, 
’’Radvila Perkūnas”, ’’Aitvaras teisėjas” redagavo ’’Dainavy” 
ir yra parašęs kelety veikaly is teatro ir literatūros 
istorijos.

- Vasario 10d. suėjo 60 mėty kaip Amerikoje išėjo pirmas 
numeris ’’Vienybes Lietuvnmky. ”

- Vasario 16d. suėjo 25 metai, kaip įsteigtas Lietuvos
i •• karo muziejus. Tai buvo lietuviy rautos šventove, kuriy

dabar bolševikai išniekino. •

- Vasario 16d. suėjo 60 mėty poetui Paparoniui-kun. 
Šmulkščiui•

- Vasario 19d.^suejo 85 metai kaip rusu caro buvo pas
kelbtas baudžiavos panaikinimo manifestas.

- Vasario men. suėjo 50 mėty paskutiniam Nepriklausomos A 
Lietuvos„užsienio reikaly minisgėriuivJuozui Urbšiui, 
kuri bolševikai, tuoj po įsiveržimo, isvaze į Rusijy* 
Apie jo likimy nieko tikro nežinoma.

- Kovo ld. suėjo 30 metu nuo pirmojo pasaulinio karu
metu Berne (Šveicarijoje) įvykusios lietuviy konferencijos

Kovo 15d. suėjo 20 metu nuo mirties rašytojos Lazdyny 
Pelėdos - Sofijos Pibiliauskienes.

- Kovo 21 d. buvo 2 (j metu sukaktis nuo mirties poeto 
Margalio-kun. J. SnapŠcio.



7

- Kovo 21 d. savo amžiaus 70m.vsukaktį švente pralotas
J. Narjauskas, Dantes ’’Dieviškosios Komedijos’’ į lietuviu 
kaitoj vertėjas. $

- Gegužes 15 d* sueina 40 metu kai pradėjo Suvalkijoje veikti 
garsioji liaudies Švietimo draugija ’’Žiburys“ (dabr bolse- 
viku sulikviduota).

- Gegužes 31 d. sueina 25 metai kai Amerikos'lietuviai, • 
įteike tuometiniam Amerikos prezidentui W.Gt Hardingui 
milijoną parašys reikalaudami Lietuvą pripažinti nepri
klausoma.’ Parašai sudarė 140 storoky knygy.

SOVIETŲ AGENTŲ SAUVALIAVIMAS PRANCŪZIJOJE.

New yorkg išeinantis rūsy socialist^ laikraštis ’’Socialist 
Courier” praneša? kad SSSR yra atsiuntusi į Prancūzija savo 
slaptosios policijos agentus? kurie gaudo, tariamus SSSR pilie
čius ir juos prievarta veža į Rusiją* ^Paduodama daug fakty: 
pav. jaunas rusas M._Volkov Puvo vokiečiu atvežtas darbams į. 
Prancūziją. Jis pabėgo, ir prisijungė prie partizanu. Karui 
pasibaigus, 1945 m. liepos men. leidosi atgal į Rusiją. Kurį 

•laika buvo ^laikoma s soviety zonoj Vokietijoj. Savo akimis 
pamotes nežmoniška bolševiku elgesį su repatrijuojamais, nutarė 

.. .grįžti į Prancuzįjy. ^įk smagiai s.m. vasario ment nakties. ■ 
metu y jo butą išsiveržė keturi vyrai ir ji pagrobė^ Liudi
ninku paęakojįmais jis buvo žiauriai sumustas ir nežinoma 
kryptimi išvežtas. Draugy kreipimasis į Prancuzy policiją 
nieko nepadėjo, Tokiy fakty yra ir dauginus.

•NUREMBERGO TEISMO SESELYJE.

Visi gerai atsimename kokiose aplinkybėse prasidėjo 1939 mėty 
karas„Europoje• Ypatingai visiems ntmįntini du rudens jnene šia i: 
rugpjūtis ir rugsėjis. Kai kuriais atžvilgiais, rugpjūtis žmonijos 
istorijai buvo net svarbesnis ir lemtingesnis. To menesio 23 dieny 
buvo pasirasytas formalus susitarimas_tarp Hitlerio, ir Stalino, 
susitarimas, kurs tiesioginiai isŠauke sį kary.

Rugsėjo menesio įvykiai^seke automatiškai: įvpora savaičių 
Lenkija vokiečio buvo parblokšta, o rugsėjo 17d. is ryty dar įsiveržė 
ir rusas. •

■ . . I. ' i
\

Buvo tai pradžia iki pereity mėty vasaros užsitęsusio k^ro, 
į kurį, 1941 m. žiemy, nenoroms buvo įvelta ir Amerika. Pradžia 
neapsakomu žmonijai auky, žmogaus kanciy? kurioms galo dar ir šiandien 
nesimato.
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1939 metais ‘buvo sulikviduota Lenkija. Sekančiais metais ru- - 

siškasai agresorius sulikvidavo Lietuva, Latviją ir Estijy.

Pravartu prisiminti, kad is staigiai užsimezgusids Hitlerio- 
Staįino draugystes, 1939 mėty rugpjūčio menesyje išaugo- dvi sutartys: ■ 
viešai paskelbta nupuolimo sutartis ir slapto susitarimo protokolas.

Nuremberg© teismo eiga ir dar karta patvirtina, kad pagal 
slaptąjį protokolą buvo pasidalinta žemėmis_tarp vokiečių ir rusu.. 
Suomija, Estija, Latvija, Besarabija ir puse Lenkijos buvo priskirtos 
Rusijai. Vakarine Lenkijos dalis ir Lietuva priskirtos Vokietijai.^ 
Abu agresijos partneriai sutarė, kad Vilnius su jo sritimi turi gryzti 
Lietuvai. Lenkijos padalinimo skiriamoji buvo sutarta pagal upes 
Narew, Wisla, San, paciy Varšuva paliekant vokiečiams, o jos priemiesti 
Pragy (dešiniajame Vislos krante) - rusams.

Vienok, rugsėjo menesio įvykiams besivystant, agresorių susita
rimu numatyta padėtis kiek pasikeitė. _Rusams į kary stoti kiek pavė
lavus (į Lenkijų jie įsiveržė tik rugsėjo 17d.), vokiečiai vietomis 
jau buvo toli peržengę pirmu susitarimu numatytų ribų. Vokiečiu avan
gardai jau artinosi Bųgo upes ribos, t.y., jau buvo užgrobė visa Liu
blino .vaivadijų ir dešiniajame Vislos krante esančius Varšuvos vaiva
dijos pietus.

Kitais žodžiais, rugpjūčio;23 d. pasirašytas slaptas susitarimas 
jau nebeatatiko faktinajų padėtį. Reikėjo susitarimy.keisti9 lopyti.

Tai ir buvo. objektas antros von Ribbentropo keliones į Maskavų.

Rugsėjo 28. d. buvo pasirašytas afitras susitarimų pluoštas: 
viešas susitarimas del sienų (teritorinis)-bei draugiskdmb -sutartis 
ir veį slaptas, papildomas protokolas. Naūjy padėtį svarstydami, 
vokiečiai galėjo pasirinkimui dvi galimybes: gryzti į:* 'rugpjūčio 23d. 
slapta sutartimi numatytas ribas, t.y., pasitraukti į Narew, Wisla, 
San riby (1), arba - \likti naujoje'riboje, priimant rusų reikalaujamų 
kompensacijų issižadeti Lietuvos.

Kaip ir visuomet tokiais atvejais, nulėmė vokiečių. Generalinio 
Stabo kombinacijos, tariant strateginio pobūdžio isruokavimai, kame 
aerodromai lose ne visai paskutinį vaidmenį.

Vokiečiai nutarė ’’issizadeti” Lietuvos ir pasilaikyti Liublino 
bpi Varsuvosvaivadijas su kokiais 5,000,000 gyventojų.

Tiesa, jie tai dare su visai lengva širdimi, nes gerai žinojo, 
kad uz pusmečio-kito rokundas teks suvedinėti ir su nauju savo draugu.<

Bet ir čia neapsiejo be tam tikrų smulkesnių rezervu: Rugsėjo 
28 d. slaptame protokole buvo padarytos^dvi išimtys: viena del Vokie
tį jose-Lietuvos>prekybos- santykių neliečiamybes, kita del tam tikro 
’’Rezervato” iš Lietuvos teritorijos išskyrimo. Kaip Nuremberg© liudi
ninkai parodo,^toks rezervatas turėjo būt iškirptas visa Lietuvos 
Paprūse pagal Sakių,. Šesupšs, Simno linija. Vėliau nuo to ’’rezervato”
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vokiečiai atsisakė. Tuom tarpu, 
tas ”re zerratasn buvo is skirtas. 
įvykti Lietuvos

taip ir lieka neaišku kokiems galams 
_______  Manoma, kai neišvengiamai turinčiu 

okupacijų "numatyduiui (nes visi gerai žino kas reiškia 
būti atiduotam į kieno-nors įtakos sfera), skaitantis su didesniu 
is Raudonosios okupacijos atQ.egoliu antplūdžiu, vokiečiai tų plo ų 
kaip tik tiems atbegeliams sutalpiubi ir "buvo numatę.

Tiesa* visos si'os Nuremberg© ’•eveliaci jog’1, skaityto jams t>uyo 
žinomos ir anks ciaus.. £o aiškiai nebuvo įgalina prirodyti, bu/o galima 
dasiproteti, dedukcijos keliu icgii-gai isvestx.

Tarn kitko, daug ta tema idomios medžiagos buvo patiękta viename 
1943 me tu'LitL’r-T.ian'Bulletin numpriu (zr. .1943 metu rugpjūčio Lithua
nian Bulletin, Pik. K» Griniaus straipsnį Eventful Days 01 193J ).

To nepaisant, Nuremberg© padarytos reveliacijos šiandien įgauna 
kaip ir istorinio ~?a tvirtinimo, ir dar kartę įrodant, kad 11 Pasaulinio 
Karo tragedijos •izinicijavime esama dviejų. kaltininkų: Hitlerio ir 
Stalino.’ Dviejų totalitariniu režimų kūrėjų, dviejų laisvojo žmogaus 
slopintojų ir niekintojų-

Pasakyk man mamyte brangioji, sengalvele liieill,^
Ar gali būti kas nors kito del manęspasauly j e šiame 
Meilesnio, brangesnio, artimesnio uz tavo^mylimą asmenį, 
Rūpestinga veidelį ir tas meile v?suqmet žerianČlos tavo akis?’.

Jei viso pasaulio gerybes turtus man kas atiduotu. 
Jei laurais didžios,^prakilnios garbes mane kas vainikuotų, . 
J$i mokslo gilaus, išradimų diplomais viešai papuoštų, 
Uz tavo Brangių man asn.cnyl’u, as niekad tavęs jais ne pakeisčiau

Tavo nevystanti^ skaisti, krištoline, motiniška meile del manęs 
Yra daug gilesne u^ okeanu gelmes ir jūres gilias. 
Ji yra aukštesne uj pasaulyje kalnus sukscinusits, 
Ji yra brangesne uz auksų, diemaųtus, perlus, safyrus.

Tu mane nur.^lejhi daug anksčiau ir pirmiau, 
Negu mano būtybes gyvybe .’atsirado kūnelyje;
Tu sergęįai mano pirmuosius žingsnius, tarsi angelas, 
Ir tavo širdyje meiles aruodas lydės mane iki grabo lentos.



i io.iI
Kas gali suskaityti tas tamsias^ ilgas naktis nemiegotas?
Kuomet tu nuvargus darbais?.būdejai sukniubus prie mano lopšelio;
Kas įstengs suprasti tuos rūpesčius, ašaras ir skausmus, 
Kuriuos pakelei del manęs kūdikystes? jaunystes dienuose.

Pats Dievas meilingas tikrai įkvėpė tavo sielon ir sirdyn 
Tokia nuostabiu? galingę, neissemiamę meilę vaikams?
Kad daug - daug sykiu gyvenime rizikavai savo gyvybę?
Sveikata? turtus? kad tik vaikučiai būtę sveiki ir linksmi.

Tos tavo meiles galingos nesugebam mes -_vaikai tinkamai įkainuot? 
Ir vietoj gilios padėkos? pagarbos? meiįesyiz meilę? dėkingumo?
Mes savo gyvenimu nupinam^tau skaudę, erskecįu vainikę?
Paskandiname širdgėloj? ašarose ir prie kryžiaus skausmu tave prikryziuo- 

jam.
Nežiūrint kokiame luome? darbe? padėtyję, aš bučiau šiandienę: 
Karaliuj? kunigaikštis? ar visai bereikšmis prasčiokas? 
Mokslinčius? bemokslis? dorag, nedoras ar net šventasis? _ 
Turtingas? vargdienis? popiežius? kardinolas? ar tik kunigėlis;

Skaisti-nekalta panele?^ar garbinga šeimynos mamyte
Didžio pulkelio vaiku? šventa vienuole? dorybėmis papuošta, 
Atsižajejusi pasaulio linksmybių uz storu vienuolyno sienų? 
Vaikę širdyse motinos meile pasiliks Dievo paties uždegtas žiburys.

Tas negestas šviturys? suliepsnojęs pirmosios žmonię motinos 
Jevos asmenyje 9 pasklydo plačiai kiekvienos motinėlės širdyse? 
Jo galinga ziezerka žiburiuoja kiekvieno vaikelio krūtinėj?
Ir spindės iki pat pasaulio pabaigos abieju viens kita mylincię 

sielose.
Puikiausios gėlės kvapaus aromato?^skaniausioji saldainiai? /
Įvairios dovaneles? gražiausios poezijos? ar melodingos muzikos turiningi 
Akordai - neįstengs patenkint labiau tavo širdies ir sielos dgiaugsmę? 
Kaip matant savo vaikučius dorus? naudingus Dievui, Tėvynei, žmonijai.

Ach?, kodėl gi man trūksta kalboje žodžiu galingu?
Kodėl gi man stinga poezi jos_arf o j stygę skambiu? ...
Kodėl mano^lietuviškos kankles? tarsi senovėj vaidilos?
Nesugeba išreikšti mano meiles tau vertos, tinkamos?!1

Ko žodžiai negali^išreikšti? ar poezija? muzika pasakyt iškalbiai?
Tas tebūna pareikšta pūniska? skaisčia^ nevystančia tau meilę? 
Prakilniais jausmais širdies? ypač karštoje? nuzemintoj maldoje 
Prie Dievo altoriaus ir koję Marijos uz tavo meilia man asmenybę .>

Taigi? palaiminta būk netik mano brangioji Mamyte,_ _ 
Bet ir kiekvieno vaikelio pasaulyje plačiame motinėlė, 
0 galingas visatos Kūrėjas? sykiu su Marija - Metinę Karaliene? 
Telaimina jus visas gausiomis malonėmis is dangaus visur? _ 
Visaip? visuomet? ypač šiandienę - brangioje Motinu Dienoje.

- Padanges Aras -
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L A I Š

Brangioji Tautietėj.
S ia ndienę-....gavu.ii .‘.’Nepriklausoma.. Lie Įuva - «■ SKubu . pareikš 11 

širdinga padėka uz taip ‘brangią dovaną ne tik man, bet visiems musę, 
stovykloje gyvenantiems broliams^tautiečiams? netekusiems brangiausio 
žmogaus turto - Nepriklausomos Tėvynės' Kiekvienas spaudos žodis, 
atkeliavęs is užjūrio, mums yrą neįkainuojamas uurtas. Gavęs ar tai 
iš Kanados ar is U.S.A laikmečius» skubų porskaicytxs. nes stovyklos 
tautiečiai nekantriai laukia. Laikraščiai keliauju xs rankų i. rankas 
ir straipsniai, lieciuntieji ir 
jų kalbas ir s'

..._ __  Pabaįįijo rasens yra verčiami i 
keIbiami jų einamuose laikraščiuose.

Kai kam. o ypač vokiečiamss atrodo kai r’.’us nieko netrūksta 
ir mes esame laimingi - nieko _neJxr’oume, ./esamo _>iui „U...
turime pastogę. Taip, musę ni 
galimybes dirbti tai, nors ata 
Maitinami pakankamai, gyvename 
nimuose ar tai barakuose, 
šedime vietoje ąUolę - ar 
tai, kaip^vokįeciai.galvoja, 
tai jie užmiršta, kad mos si 
nęs_netekę viso turto, 
kėdės .atsisėsti. o. Mūri 
..jaustis žmonėmis, turinčiais romus 
Šitas klausimas :mūš traškina, mums 
gaudome radijo ir spaudos žinias, 
pajudžiančio ir- nervinamos 
palankia prasme* 
kur kiekviena aki 
šio ”žaidimo3 pą.i. 
jis :perdaug gerai

iktu daugiau ar mažiau mums profesijas 
susiglaudę Ar tai privąciuose. vokiečių 

kur.^sustatytos lovoc
> .kas t iu i į. j _
t -L o nk i na ”• m u s u. gyvenimo r e i ka 1 a v i mus, .ūks ūsais.” esame mukiausiai susirūpinę, 
iome* visai nesijaudiname, kad nėra 
•io svarbiausio - būtent, 
niekiėno• 
trūkstą 1-E

as_ką turo j 
trūksta pa c

ir LTi e s
VE

Visę s.ię dienų įvykių ak /vaizdo 
daug jėgų .sukaupti kai nepasidavęs viri 

'• ne nūs t o t į tikėti mus u ’k o vo s _ 1 ę i mc ; imu s • 
Negalima paveigti “fakso, kaū ilgaęnzę. ’.. a 
silpnesnieji individai negali islikzi ne 
tam užkirtus kelią dedama .. visos pąstargo 
būd,ais galinama is _mueę. tarpo. Cęa kaip 
Tačiau šię dienų musę spaudos kelios yrą 
esanrę gyvenimo sąlygų sąlygų negausus o

juose o

ryto ju

a vno rs, mus 
ncios mus ne-
ir r.ožinome, 

Mti tik į vieno, 
k la ne m ir o t i,

•?e, mums tauzą nepaprastai 
žkai ar daliniai apatijaiį kad 
okant Nępri2<lausorios, Lietuvos* 
olinkybos iv i kiš. į._znogu 5 v 
susvyravę savo tikėjime. Kad 
s .. kad neviltis butų visokiais
t ik at.e ir'. i taikę ‘mūsų spa ūda 
sinkus, jos leidiniai,’del

Mieli ^Broliai ’=> _Jus dedate .u.bar daug 
paremti, Jus rūpinatės musu-apsaugo i -imu .'o.uo m 
Bukite tikri, kad Jus tuo budu nesate didžiulę par ;.aą 
k 1 aus omo s vL.ie t uvo s » M un s s i no me 
liai nesužalotiems? nei kad-vieną 
apsipratome su trūkumais, jie mus 
rankę padedami r

ngų mus
da i s aus 2&10130 j o ” • 
kovoje d e i No Pr i— 
yra išlikti mora-
1s i gyt i o Me s j au 

iūe savo paramos 
iit užsibrėžto tikslo 

Remkito mus kaip įmanydami spauda, nes ji nuns s'Jtoj.kxa daugiau pasiti
kėjimo savimi ii* duoda ištvermes stovėti no y. jiulxd iių..omz savo idealų 
sargyboje. Taip jau yra gyvenimo^, kad kuomet z-ji ai, kad neesi vienas, 
esi žymiai stipresnis ir pajėgi istiK'ci nepaj i.dj-.'itEn aoejonię.

Tj. nėbebaugina^
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Paskutiniuosius įvykius tarptautinėj© padėtyje sekame su nepj 

prastu susidomėjimu ir kurię stengiamės 1 žiūrėti musu. Nepriklausomybes 
prosvaiscię. Mes nepalaužiamai tikime? kad teisybes prikapai nebus si 
mindžioti ir tiek daug padetę a ūky nenueis niekais.

- G. R.-

BALF’AS :--  KALĖDŲ SENELIS VASARĄ

Kaledy Senelis vasary... Na? čia jau tikra pasaka. Geriau pasals 
pasakos pasaka.. Bet jus^tikėkit©? tokio Kalėdų^Senelio? kaip BALF’as? ■> 
laukia ne tik žiemę? ypač Prancūzijoje? kur dirželius reikia gerokai su 
veržtis bet ir vasara ir visados. Kę gi? nusibosta žiūrėti į kas menuc 
duodamas naujas maisto korteles? pagal kurias gausi per menesį nusipirk 
švara mėsos? apie 9 uncijas riebalę? svarę cukraus? pusę svaro makaronu 
poramuneiju sūrio, na, ir kasdien po 9 uncijas duonutes. Tai ir viskas 
tuo buk solus ir stiprus. Bulves byna įrašytos tik korteles©.? o krautu 
ves© ju nėra: per pusę metę, vienam žmogui buvo duoti vos du kilogramai 
(4 svarai).

Kas turi daug pinįgy? tas visko gali pirktis "juodojoje rinkoje" 
kur* reikia mokėti pasakiškas kainas;. 0 mes? kuriuos lanko Balfo seneli 
ir vasary? tokiy kainu mokėti nepajėgiam.

Tad koks džiaugsmas? kaį išgirsti skelbimę? kad tę ir ty^dienę 
BALE’as dalins maisto, gauto is Amerikos., Renkasi visi su krepšiais?vv 
dasi vaikučius ir patenkinti tarp savęs^šnekučiuojasi: vis tik geros si: 
dies tie amerikiečiai? kad musę neužmiršta. -Jule jiems daug sunkiau pa j' 
ti ir suprasti įmonių skurdę? negu mums? kurie tai patys pergyvenam ir ; 
savo kailio jaučiam.

Kovo 21 d. buvo pirmas didysis maisto dalinimas. Atvyko Amerikoj 
Kataliku Labdarybės Draugijos įgaliotinis Paryžiuje Mr. McCloskey? buvo 
sakomos prakalbos? fotografuojamos!. Beį man labiausiai rūpėjo tie ryži 
kuriuos žadėjo dalinti. Pamanyk sau? ryžiai? tikri ryžiai? kurię dangui 
jau sesti metai? kai nematome.0 ir prancūzai gauna tik po-mažiau kai 
pusę svar»o į menesi patiems mažiausioms vaikams. Taigi? ana va pila į 
maišiuką baltus kaip sniegas ryžius? visę kilogramę’. (du įvarui. Vaikai 
dar gauna pieno ir vaisię bei daržovių konservy... Tikra švente.

Balandžio 15 d. vėl dalina..^Sį kartę any geręję draugiję atstove 
ja Miss Breen. Visiems davė po 5 dezeles kondensuoto pieno (vaikams ir 
ligoniams dvigubai)? po deČę (5 svarai) zirnię sriubos milteliy ir kito- 
kię smulkmenę. Velykos tikrai džiaugsmingosl

Viena kita kartę sį tę gavę? sekmadieniais jau laukiame svarbiau
sios pamokslo dalies - kę paskelbs BALF’as. Štai? vieny sekmadienį kukli 
skelbimelis: geg. 14 d.^BĄLF’o Komitetas dalins pienę. Nueinam atsiimti 
to mielo pienučio. Gi -iurim? Komitetas sukinėjasi prie sandelio?^kuris 
apverstas visokiomis dėžėmis ir dezelemis. Kagkę rašo? kazkę skaičiuoja 
kiti kauksį plaktukais ir replėmis gnęibo geležines juosteles? kurios 
palaiko dezię sveikatę ir stiprumy.



13

—Tautiečiai? .- 2ako pirmininkas $ - vakar netikėtai gavome is 
Amerikos -BALE’o didįjį transportą? skirta Prancūzi jo je; esantiems nuo karo 
nukentėjusioms lietuviams. 4

Na? ir krovė visko: davė po 3 dideles dežeįes' dešreliu? po_5 dėže
les pieno? po. didele vitaminuoto pieno milteliu, deš^ ir -buljono ■ deželiu. 
Vaikams ir sunkiai dirbantiems davė dar daugiau. .

Puikus tas BALE’as? tikras Kalėdų Senelis'. Didis ,mus.^ džiaugsmas
‘ir "Širdinga padėka broliams, lietuviams Amerikoje! 0 :ka.ip tsviete is džiaugs
mo visy veidai - šito aprašyti aš nepajėgiu. s •

Paryžius? 1946 m. geg. 20d. ’P. J. ’

IŠ. K. L. T. T PRONTO SKYR TAUS, S US IR INKIMO.

S ... ......... . # .
Kadangi balandzib menesyje' Toronto Tarybos Skyrius . ne ture 30 susi

rinkimo? tad susidarė nemažai svarbiu reikalu apsvarstymui. ,
• • . **’ ’ •

išdininke p. Užėmę,ckie'ne perskaitė pora laiškiu nuo Belgijoje gyve
nančiu lietuviu? kurie dekuoja uz jiems suteikta ,pagelbq_ir sykiu sako kaip 
labai-sunku jiems ten gyventi. Susirinkimas ndtareJdr vėl pasiusti $65.

Pętras Kairys pridavė $60.62 iŠ surengto "nevedusiu vyru” baliaus 
pelno. Šioje sumoje įeina lietuviu. parapijos auka $7.00. ^Sito parengimo 
pelnas yra specialiai skyriamas "Nepriklausomos Lietuvos" žurnalui palai
kyti ir jie bus ten ir pasiusti per skyriaus isdininka.

To parengimo smarkiausi darbininkai buvo: Petras Kairys? Jonas 
Samule vi ši us, ir„Alfonsas Augutis. Is moterį} darbavosi J. Pilkauskiene? 
V. Samulevicieno? E. Bėinoriene? M. Motiejūniene -ir Męę. Daukienc. Jos 
paruošė skania ‘vakariene, ir bendrai visos vaisino svečius.

Skyriaus sekr. M. Dervinas Perskaitė keletu laišku kurie buvo vie
toj apsvartyti. Taipgi sekr. supažindino susirinkimu su valdybos posėdžio 
nutarimais? kuriuos susirinkimas uzgyre. ■ .



.14
Buvo ilgokai apsistota^Centro Tarytos laišku perskaičius? kur kal^ bama apie redaktoriaus Ylos išvykimą ir bendrai.žurnalo padėti? sekreto

riui pavestę nutarimus pranešti Centrui,

Skyriaus organizatorius Jonas Indrele perstatė šiuos naujus narius: 
A* Frenzelis? E. Frenzeliene^ir J. Berną tonis; Taipogi tano užtvirtinta 
pirmęsneme susirinkime prirašyta 0. Indreliene. Skyrius džiaugiasi tokię 
darbščiu nariui sulaukęs* . ; ;

Vienbalsiai nutarta kuogreišiaušia parsikviesti? neseniai į J. V* 
iŠ Europos atvykusį ir dabar su prakalbomis po Ameriką važinėjanti p* 
Savaitį? kuris daug įdomiu žinių turi lietuviams papasakoti? nes jam teko 
po rusu ir vokiečiui okupacija būti.

A. Frenzeliui pasiulįus susirinkimas ’entuziastiškai sutiko kad 
reikalinga kaip galint greičiau visu pavergtu tautę, sąjungą-. Sąjungą 
turės tuos pačius uždavinius kaip ir Amerikoje neseniai Washingtone suor
ganizuota organizacija*

Pries pavergėjus turime kovot visi bendrai? šiam darbui pradėti 
išrinkti tapo A.' Frenzelis ir J. Yokubynas*

Nutarta parsisiųsdinti is Anglijos 200 brosįureliu ^Missing v 
Countries” i r. .50 "Fight For Freedom”. Minimas brošiūras mėginsime išpla
tinti tarpe svetimtauciy.

Vietoj buvusio Skyriaus korespondento (kuris nei vienos korespon
dencijos skyriaus reikalais neparase)* sutiko tas pareigas atlikti J* Yoku
bynas* Vice sekretoriui išvykus į J*V. jo vieton išrinkta Leonas Vekteris

Vasaros sezono laiku visuotini mėnesiniai suvirinkime!? nutarta 
pertraukti ir įgaliota valdyba bei komisijos, visais organizacijos reika
lais rūpintis? *o svarbiam reikalui esant sušaukti nepaprasta susirinkimę.

- J* Yokubynas -

V A K A R IE NE.

27 d. balandžio buvo surengta nevedusiu vyru vakariene ir pelnas 
akirtas "Nepriklausomos Lietuvos” zurnaliu.

Žinoma-kaip nevedę vyrai ruošė? turėjo daug kliuciu? o ypač kad 
-neturime savu gas.padinię tai reikėjo svetimu susirasti*. Geram darbiu vi
suomet randi pritaranciu ir tuojaus gavome prityrusiu seimininkių? kurioms 
negalime, kitaip atsilyginti kaip tik dėkingumu.

Aciu malonioms gaspadinems J.- Pilkauskienei? P. _Daukienei? E* Bei- 
norienei? M. Motiejūnienei? V. Samulevicienei ir panelėms Gudziauskaitei? 
ir Vaitkevičiūtei. Vyrams uz padėjimą A. Augučiu^? L. Vektoriui? J. Samu- 
leviciui. Aciu aukauto; jai p. Dub ausele ne i vuz bonka degtines kuri buvo 
išleista luterijon; ta. luterija atnese grąžę sumę $5.50. Dar širdingai 
aciu Lietuviu Parapijai. Išnuomojimas svetaines^sumokėtę pilna kaina? bet 
parapijonai pasitarę kad'geram tikslūi buvo ruoštas^parengimas? paaukavo 
$7.00. Taipgi aciu visiems atsilankusiems kurie parėmė lietuviskę snaudę* 
• ■ \ Atleiskite jai ka užmiršome pamynėti.

Lai gyvuoja cingcliai ir Nepriklausoma Lietuva ! 1 •
- Nevedusi vyrai -
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ACTU MŪSŲ R E D A K T O R I U I

Buvisis ’’Nepriklausomos Lietuvos” redaktorius p. Jonas Yla su 
savo gmonele? 26d. balandžio? išvyko į Chicaga apsigyventi. Labai gail^ 
kad is mūšy tarpo atsiskyrė veiklus.? nenuilstanti ir energingi veikėjai. 
Montreal© Polonijq pasigendu labai p. J.O. Ylū.

Reiškiame savo nuoširdų dėkingumą uz redegavimu, mūsų žurnalo. 
Linkime laimingos? linksmos? pasekmingos ateities naujame^kraste o Esame 
užtikrinti kad Gh.icagos^Lietuviai, susilaukė? gabiu tautiečiu kuriu širdyse 
deg£} tikr?} Tėvynės meile? ir pritars kiekviename lietuviškame darbe.

- - ’*
Kanados Lietusiu Taryba 

ir ”N.»L.” stabas.
»Jt tjt $ :Jt :J< $ :Jt :J< $ :!< tį ' ■

ATSISKYRĖ IŠ ŠIO PASAULIO,

Visiems gerai žinomos veįkejos P. Yuskeviciepes mirė Tėvelis_ 
A..A. Kazimieras^Villemas 4 d. gegužio 66 metu?įkilęs is Lietuvos Panevė
žio apskr. Kupiškiu parapijos? atvykus į Montreal^ 1905 m.

v Velionis buvo visu mylimasj. turėjo labai ger^ širdį del visu 
vargstančiu? saves niekados nesigailėjo^ pasiaukaudavo kiekvienam kad tik 
pagelbėjus? todėl kad jam atsilyginus uz jo malonumus ir atjautimus repuo
se jo karstu virs 100 intencijų Sv. Mišių ir 18 gyvu geliu vainiku.

^Laidotuves_atsibuvo Lietuviu Sv.^Kazimiero parapijos bažnyčioje 
7 d. gegužio? daugybe žmonių palydėjo į amžino atilsio vietę.

Paliko didžiausiame nuliudįme savo žmona Magdelena (Damarkaite) 
dvi dukteris Petrutę ir Magdutę? du žentus Joną YuskeviČiu ir Joną Andriu- 
lionį? anukus Jonukas Beverluk^ ir Joanuk^? savo vienatini mylima*brolį 
Juliona gyvenanti Manitoboj? daugybą giminiu taipgi draugu ir pažystamu.



t- ■■

. ' ! .ii:/.- •' ’ . , .
■ • 16. , Į ! / <-■ ■ - .

............'".y Reiškiame savo gile; užuojauta9 šioj 'liūdnoj valandoj gerbiamas 
Po M. Villemienei ir seimai. Lai būna‘lengva ilsėtis? mylimam Teveliu ._ 
svetimoj žemele. ' "

MireA.A. Jonas Pranaitis po ilgos ir sunkios ligos ? 24 d. 
gegužio Sulaukęs 68 metu amžiaus* ---- --

Palaidotas per Lietuvię Sv. Kazimiero parapijos bažnyčią 27 d< 
gegužio.: ; • •

-.•.r.'.... . .......... .... .i. .... ... .

Paliko didžiausiame nuliudime žmoną ? " dūk t e i? į Emiliją? žentą 
Joną Antanavičių ir dvi anūkąs taipgi draugę..

• - i . Priimkite musę širdingą- užuojautą, p . . a- ./ f.- .-■•
' '■ 4 • • ! ' ! ' J. ,?1 ' !. ■ .! ■

••• a* • —>• *""* f ‘\ ••
; * ..* , •... ** " . . • • . \ \ \ ~ ' -■ \
.3T! „d. gegužio mirtis nuskynė9. kaipo grąžę radasto ziedę9 . A.;ii.. 

Edvarta :Keblinska 26 metu? po ilgos nemalonios ligos. Sąvartas, paigęs. 
"D’Arčy d4cGee High School^.. : Jis buvo-labai draugiškas ir •■mylimas': jaunu 
lis viso Montreal© jaunimo. ' '• '

Laido’tuvūs ,-atsibuv© Lietuviu Sv. Kazimiero parapijos baznycio; 
3 d. birželio.-’—....... :..... ................

Motinėlė turėjo- tik t^ vieninteli tunelį? todėl ęzjaučiame joe 
didelį širdies skausmu. Apart mylimos mamytes? paliko didžiausiame nu
liudime dvi sesutes Joaną ir Aldoną? du Švogerius9 giminiu ir daugelį 
draugę. . - 'u —

_ Reiškiame savo gilę užuojautą gerbiamai p. P« Keblinskienei ir 
seimai. ..? j'"' ■■ •.•••< .■ ; ' ■ ;■

.i,;. . ... ■ ■..

• ' *1 ’ — . - <■ •- •— . «W M —
* > ......................... .. :

i.'.-/; '• •. ■” .
Po suhkios. operacijos ir ilgos ligos ,1-ma birželio unire ligo- 

aiUe Katarina^Gargasiene 53 metę.. Laidotuves atsibuvo Sv. Kazimier 
baznyęioj 5 ą. birželio.; Paliko didžiausiame nuliudime savo vyrą Joną 
ir du sūnus daugybą giminię ir draugu. "

.Reiškiame gy1ią užuojautą- gerbiamam J. Gargasui ir sūnams.
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Štai prabėgo visę laukiama diena 2-ra "birželio. Kanados Lietusiu 
Taryba„suruošė pagerbimę Kanados Lietuviams kareiviams? kurie kovoje žuvo 
už visu tautu laisvę ir nepriklausomybę.

Kaip malonuj gaivus saules spinduliai^linksmino kiekvieno tautie
čio širdį. Ne vienas_pasake: "Aciu Dieviu uz_grazįa dienę”. Skaitlinga 
minia susirinko. Muse trecia valanda'? prasidėjo iškilminga eisena.

Plevėsavo mūsų trispalve vėliava kurįę neŠe J. ^Kuprevičius9 Brita
nijos vėliava P. Salalas. Sesios Lietuvaites pasipuošę tautiškuose rūbuo
se? nese tris gyvu geliu vainikus : ’’Kanados. Lietuviu Tarybos" ..žuvusiems 
už laisvę: E'. Saįalaite? P. žižiunaite. J’K.A. Stankų” kuriu sūnus paauka
vo savo gyvybę uŽ^jurer R. Kazane vielute? _A. Mitceliute. ”P.P.Cepaiciu” 
irgi sūnusVzuvo už jurė: J. E. Ęantauciutes. ,'Seke Lietuvaites lietuviš
kais drabužiais apsirengusios. J. Duncikas ir L. Gudas aukštai iškėlę 
ėjo su parašu: ’’Glory to our Canadian soldiers of Lithuanian descent who 
died for their country. Lithuanian League of Canada”.. Matėsi motinos 
žuvusiu kareiviu. Eina Lietuviu Šv. Kazimiero parapijos didžiai gerbia
mas klebonas kun. J. Bobinas kartu su K.L.T. pirmininku A. Navicku ir 
vice-pirmininkų J.Trumpa? ant .galo moterys., ir vyrai. Visi žingsniavo už
simąstę su sujaudintais veidais.

Apsupus visiems nežinomo kareivio paminklą prasidėjo programę. 
K.L.T. pirmininkas A. Navickas padojo" vaįnikę ant paminklo? abi motinos _ 
padėjo savo vainikus verkdamos? _jos įsivaizdavo pad jos apkaišo savo sūnų 
kapus kuriu "nežino katroj šalele jie randasi. Sv. Kazimiero parapijos 
choras? vadovaujant^vargoninkiu K. Ziziuniu sudainavo graudingai: "Malda 
uz žuvusius”. _Tie žodžiai sujaudino visū susirinkusiu sirdis• Pritaikin- 
tę kalbę pasakė K.L.T. Pirmininkas? pakviesdamas tarti žodi gerbiamę kun. 

Bobina? kuris jausmingai ir energingai kalbe jo''lietuviškai? prancūziš
kai ir angliškai. Jo kalbos klausėsi taipgi daugybe svetimtaučiu? ant 
galo primine vardus žuvusiu Lietuviu kareiviu: -K. Stankus? J. Čepaitis 
kapitonas P. Cernauskas? S. BalsysP. Miniotas? P. Repsys? M. Vaisnys. 
Vyru choras sugiedojo "Libera” uz žuvusius ...sukalbę jo maldę. Ir visa minia 
kartu sudainavo himnus: "Lietuva TeVyne mūšy" - ”0 Canada” - "God save 
the King”. - . • ,

Visi gėrėjosi ne vien su malonioms dienos iškilmėms,be t taipgi.su 
gražioms tulpoms kurios yra apsodytos apie jiežinomo kareivio, kapo pamin
klą. Holland!ja prisiuntė 100 tūkstančiu sakniaropie panadai. kaipo dėkin
gumo ženklą kad Kanados kareiviai gynė ju krastę ir uz tai savo gyvybes 
paaukavo•

Nei vienas Lietuvys neužmirš atsibuvusios iškilmes.

taipgi.su
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Musu mylima ir gerbiama rašytoja Mari ja-Aukštaite, vos atsigai
vinus is po sunkios ligosi, . susilaukė; ve 1. skaudu smūgį savo šeimoj. 
Susirgo p.: A. ITavikevi cius. ; : • ' ' ;

’ I ' i ! / * ’ 1 • n

‘/. A. Ambrazevičius turėjo, sunkia operaciją ■•’•’Notre-Dame” ligonine. 
Prade jo. jau „s veikt i._____ ___ ______ ________ ____ , _.......

A. Jonikiute sunkiai sergėį.

Staiga susirgo .p. P. Butkiene.

Visiems ligoniams linkime kantrybes skausmuose ir ko greičiausiai 
susveiktį. • . r -’"k , ■■ '• .

• ■ ’ 1 ’ :■
’>•»*’ - ’ ... . . . Z • • K . . !. •

• ’ : ■ f • ; ’ - . . * . * .

NEUŽMIRŠKITE• r ——■■■»■ ■ —ii. ii . i. ............ ......._ ■ —
‘ * * • ' ' ■' " '

s ' ' ... / ’

■ , : ■ i.-

23 d. birželio. Dievo Kūno šventes apyaikscioj imas.x Dalyvaukite 
visi Lietuviai procęsijojvŠv.’Kazimiero parapijos.^ Išreiškime savo pa
garbu Augsoiausiam ir prašykime kad musu mylimu" Tėvynę Lietuva isluosuot 
no baisiu kančių ir kad greitoj'ateiti taptų laisva ir nepriklausoma.

Parapijoj. įvykstę.."Keturis Dešimtis Valandų" ;28^ 29 ir 30 birzelic 
Atvyksta iš Suv. ValstyJu gerbiami, svečiai: Tėvas Bružas: ir Kun J. Vala 
tie jus. - - • ' ■' , • ..'1 ••

■ - • GARNIO DOVANOS.7 _ " - - c ,

• ■ Jonas Malisauskas ir Marijona Šakinskiute susilaukė malonaus' 
isvečio kuri pakrikstino - Gerald? John, Benedict.-

Stasys Balčiūnas ir Brone Guzeviciute taipgi susulauke sūnų 
..kuriam davė vardę. - Stasio, Algirdo. ' - .

VESTUVIŲ VARPAI ;

Birželio 1 d. Lietuviu bažnyčioje susituokė Vincent Laudansky 
sū panele Brone Kartaviciute.

Birželio-8 d. Albinas Mailas su panele Angela Palubinskaite./
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Birželio 15 d. Leonas Šimonelis su panele Marijona Strymaityte.

! Linkime -linksmo, ^laimingo ir .pasekmingo gyvenimo. Jauna ve dži'aji s.

STASYS ŽEMAITIS.

Balandžio 6 d. laimingai sugryžo is užjūrio kariškos tarnybos, 
išbuvęs virs 5 metus.

Maloniai sutiko jo tevelei, broliai, brolienes ir jū seimos ir 
daugybe giminiu ir draugu. ..

Linkime laimingo ir ramaus gyvenimo sugryžus į savo gimtąjį kraštu.
• - ■ 

W

P A J I E Š KO J I M A I

- Kizyte Apolonija, Raguvos valse., Sapiu km.
- Grinskiu Jono, Ursules. r.
.- Ratkevičius Juozo-ir Ratkevičiūtės Veronikos (vedusios pavardes 

nežinoma) Biržų apsk., Krinčino valse.
- Meilūnu Stasio ir Prano-is Raguvos.
- Jurgionaite Ona, Dargiu km., Viekšnių, valse., Mažeikiu Apsk.

- Kaleckis Walter is Toronto.
- Kivero Judzo.

. .. • • . • • • r/ ■ :

- Vaitiekūno Vlado, Biržų apsk. Kuprenu. km.
- Žemelio Prano,. Kauno apskr. Vaudžiogales valse-.
- Valaitytės Rozalia ir, Ona. • •
- Vitkauskaitę Aįeksandrę (vedusi) Sodaicię. dvaro.
Kurtuvenu valse., Šiaulių apskr. • • .

- Kisienes Nastės (Stanaites) Barbenu valse., Latveliu kaimo,
Kretingos apskr. ‘

— Murinaites Klaros (Armon,) Vilkaviškio apskr. . Juorapavos kaimo.
- Sosnausko Juozo, Gelčių, km., Žeimelio valse., Šiaulių apskr.
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_ ■Rfi r> ~ v, „i-,-, nyrino 5 Stakių km • ? S imk a iciu valse.? Rase mi u apskr •

- Sargaucio Juozo, gyvenusio Winnipeg Man.

- Gudaites Jules? Papiliu km.? Kupiškio valse. Panevėžio apskr•

- Sperausko (Speroski) Frank? gyvenęs Bellevue Alta.

- Navanglausko Juozo, Ukmergės apskr. Vidiškiu miesto.

- Sasnausko Juozo? Šiaulių apskr.? Gelčių km.? Žeimelio valse.

- Weidman Herman, Kelmės, valse.

- Mishchenko Nadzezda? Toronto mieste.
•'* . ' •

- Baikausko iintano Toronto mieste.

- Kalendo buvęs Lietuvoje girininku Kretingos mišku.

- Kalendaites Kazimieros Skuodo valse.? Kretingos apsk.

- Urbšįenes (Sneiderytes) Lina? Šakiu apskr., Plokščiu valse.9
Voniškiu km. - • ....

- Mickiutes Juzės.

Jieškantieji malohckite' at"šišaukt‘i | ”N. L.” administraciją.

"N. LIETUVOS” PRENUlvERATOS.

Aciu širdingai gerb. P. Kairiui uz surinktus ir prisiųstus 
prenumeratus 26 dol. is Toronto.

Prisiuntė: J. Grube?' Kairys po 5 dol. F. Karaliūnas? F. Kun
drotas po 2 dol. P. Urboniene? P. Jarašiūnas? M. Dervinis? J. Indrelis? 
M. Uzemeckis? A. Batulcvicius? E. MatuŠaitis? A. Kuniutis^ A. Pundzius? 
J. Grinskis? J. Vitkunas? 0. Krišiunas? J. Aleknavičius is Timmins Ont.s 
0. Kazio iš Kenora Ont.? F. Cheeks iŠ Stewart Valley Sask.

Montrealieciai irgi neatsilieka: _F. Dubauskas? L. Gudas? J.vVas- 
kelis? G. Paulukaitis po 2 dol.? J. Latvenas? M.-Rugieniene? J-. Barsaus- 
kas? V. Naujokas? J. Matulevičiene? R. Žemaitiene.

LietuvįŠkę aciu tariame visiems kurie savo aukomis arba atsi
naujinimu parėmė musy/zurnalę. ...
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Lietuviai studentai Italijoje? studijuoju Bolonijos uni- 
versite? nieko nežino apie savo gimines ir artimuosius? norėtu 
susirasineti su "brangiais tautiečiais kituose užjūrio kraštuose.

1. Bertasius Stasys
2. Budrys Jonas
3. Mikalcius Juozas

,4. Paškauskas Jonas sekančiu adresu: .  • . - .. . .  ■ • ...

Displaced Persons Camp Nr.l 
Bologna? Via Cirene? 2» 
Italy.
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NEWS

On June the 2nd.? the Lithuanian colony of Montreal hold a 
very memorable commemoration in honour of those young Lithuanians 
who made the supreme sacrifice? to safeguard the freedom of our way 
of life.

••’I:.. •
The proceedings began vzith a solemn High Mass for the dead? 

held at 11:00 A.M. in the Lithuanian Church.

The day was clear and mild? blue skies spread overhead? with 
a few clouds scattered far apart. It was a perfect day for such an 
enterprise.

The people assembled early in the afternoon on the McGill 
University Campus.. Many of the women and young ladies were dressed, 
in the traditional Lithuanian costumes? their variety and beauty being 
very striking.to the eye. By three o’clock? the hour of departure? 
approximately 400 Lithuanians had convened. With a complete police 
motorcycle unit to clear the roads? the assembly proceeded through 
the center of the city towards Dominion Square. The Union Jack togethei 
with the Lithuanian three-colored flag? fluttered.in the breeze? while 
between them was carried a placard with the inscript ion: ’’Glory to 
Our Canadian Soldiers of Lithuanian Descent? Who Died for Their Country’ 
The destination was reached at 3:30 P.M. By now the number of parti
cipants together with the spectators numbered over a thousand. Re
presentatives of the press were present and they took pictures of all 
the proceedings.
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■'Six young .Lithuanian girls? dressed in national costume? 
held three large? beautiful and impressive wreaths. The flags 
stood on either side of them. Behind the girls was placed the 
placard and further back the memorial of the Unknown Soldier? built 
in 1918? of immense height and size. The Church Choir sang a few 
mournful melodies. Then Mr. Navickas? President of the Lithuanian 
League of Canada, delivered a.very appropriate speech for the occa
sion? explaining the purpose of' the gathering and the magnitude of 
the sacrifice.of the departed. 1 Then spoke Rev. Father Robinas? 
pastor of the Lithuanian St. Casimir’s Parish. He briefly outlined 
in Lithuanian? English and French? the duties of a soldier; the 
reasons why our Lithuanian soldiers so valiantly fought and died; 
the tortures Lithuania continues to undergo under the brutal Russian 
yoke.

The choir completed the program with the ’’Libera" for the 
dead? followed by the Lithuanian National Anthem, 0 Canada? and God 

. • Save the King. . " •

GOSSIP AROUND HOME

In this last mention of "Gossip Around Home" I wish to 
apologize to all of those who may have been aggravated by the in
timations concerning them? but I hope these are few as I really 
did not..mean any harm whatever - all these remarks were in fun and

* I hope the majority took it that way.

As far as the older people are concerned? I have heard that 
several of the mothers were rather peeved concerning the remarks 
about their sons or daughters? but in this connection it is easy 
to understand their viewpoint as when the articles are translated 
to them from English into Lithuanian? it seems to them as though ’ 
their children are being belittled as they are not at all familiar 
with this form of amusement. Therefore? since these items were 
meant for the younger set? I never thought of making any remarks 
to the older people explaining that this was a modern mode of fun.

At any rate? once again I would like to mention that every
thing I wrote was all in fun but if you found it hard to take?, I am 
terribly sorry but on the other hand if you enjoyed this column? I 
am glad to have had the opportunity of editing it to your amusement 
and so as not to cause any more hard feelings I am terminating it 
with this issue.



2830 ALLARD ST; Tel. WELLINGTON 4277

Mes valome ir dažome įvairius? kaip vyriškus? taip 
moteriškus grabužius. Taip pat išvalome^nuo lietaus apsiaustus? 
del^kuriiį uždedame. ’’Drex*’? kas ne perleidžia vandens ir duoda 
gražesnę išvaizda.

Taipgi valome vi Šokiausios--rūšies karpetas ir 
fotelius (Chesterfields).

“ « I

• Kiekviena orderį pajemame iŠ namiį ir pristatome į namus.

musu- atliktu darb^ garantuojame.

Su informacijomis? prašome kreiptis:

J. Kriaušeliūnas

A. Majauskas . r 

Matulaitis.
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