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Ant Neries kranto? žaliam pavėsy?

Vargše našlaite sėdėjo?
IŠ jos krutinės oro erdvoje

Liūdna dainele skambėjo.
Ji klausė tyliai9 ką vejas šneka?

Kaip medžiai iizia? linguoja?
Kaip paukščiai čiulba? kaip Neris teka?

Ašaroms akys paplūdo.
Nuo kaitrios saules veidas nudegus?
V
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Ziurį. į dangų akelėms?
Lupos prabilo? neiškentėjo9
Žodžius graudingus kartojo:

Sudiev? teveli? sudiev? močiute:

Seniai aš ją neregėjau?
Palikot vieną mane mazutą?
Vargti pas kitus turėjau.
Sveiki? paliką čia mane vieną?
Nėra man C “

gą ne jokią,

Viena našlaite vargstu pasauly?

iškenčiau skausmą visokių.
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NORIAU

RENKASI .

MIRTI?
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Is šio radinio skaitytojas jau gales susidaryti šiokį tokį
.Vaizdų"apie vokiečiu okupaciją Lietuvoje* Kai ji >1944 m., spalio
men. pradžioje baigėsi? daugelyje krašto^vietų vokiečių valdžia
buvo įsteigusi^evakuacijos punktus. Krašto gyventojai buvo suren
kami į milžiniškas kolonas.
Paimti taip pat dideli arklių? raguočių
bei kitų gyvulių kiekiai. „Visa tai buvo siunčiama į Vakarus.
Tokiu
buįu Pabaltijo kraštus turėjo apleisti didele jų gyventojų_dalis.
Pačios karo sąlygos ir arte jautieji karo Veiksmai tai vebte padaryti.
„Reikia dar taip^pat pastebėti? kad dalig. Lietuvos žmonių .
įsijungė į prievarta vežamųjų eiles? norėdami ’isgelbeti savo gyvybę
nuo užslenkančio teroro. ^Nenorėdami Sibiro? jie pasirinko katorgų
Vokietijoje. ‘ Visi jie važiavo į Vakarus? nes kito kelio .nebuvo.
Bego su viltimi? kad Vokietija greit subybes ir bėgliai gales gusijungti su vakariniais aliantais* Jie begovvakarų kryptimi?^arčiau,
demokratinio pasaulio? kur £ar nepamintos žmogaus teises. ■ Žinodami
Atlanto Čhartų ir USA., pareiškimus, mažųjų tautų reikalu? jie tikė jo"
; į-ateityje^įvyksiantį' jų valstybes^atstatymų . Ne is meiles Vokietijai tie žmones prarado savo tėviškę? seimų ir bet kokių, nuosavybę.

■ ’* "•
Šimtai' tūkstančių baltų perejo^sienų.
Kai tai .įvyko?, daugumaš ju buvo suimti? atskirti nuo savo seimų ir. pasiųsti; sunkiems
apkasu kasimo darbams? pirmose- Pronto linijose* Kiti atsidūrė fa-,
brikuose? o dar treti buvo prievarta įjungti į vokiečių kariuomenės
pagalbines tarnybas.
:‘
t

Kų lietuviai drauge su kitais užsieniečiais darb-kais iš
kentėjo Vokietijoje? tai jau ne šio rasinio dalykas.
Pagaliau tų
žino kiekvienas.
■ ?

:• Jau daug menesių?vkai nutylo paskutiniai karo Šūviui Euro
poje. Milijonai„užsieniečių darbininkų sugrįžo į savo salis*
Vienok daugeli tūkstančių baltų dar rasi UNRRA stovyklose.

- Kodėl jie negrįsta namo?v - dažnai paklausia vokiečiai?
o, taip,-pat sų junginių'kraštų piliečiai.
Gal. mes esame išgamos? spėjome užmiršti^ savo tėvynę . ir
norime pasirinkti kitų gyvenamų vietų? •
Ne? mes esame tikri savo krašto^vaikai. Mes mylime savo
tėviškės laukus? pievas ir"'akmenis nemažiau kaip amerikiečiai?
prancūzai,? olandai? belgai ir anglai. Mes mylime savo mažytį kraš
tų visa širdimi ir si^la. J$es didžiuojamės savo Tėvynę? kuri nieko
pasaulyje nenuskriaudė? neužgavo ir nežiūrint to? viena pirmųjų?
kaip ir Lenkija? tapo imueralistinio smurto auka. Nuo^tada prasi
dėjo Pabaltijo tautų kryžiaus keliai.
Okupacijos mus zudg? įrėmė ?
kankino.
Maža to paškęlbė pasauliui? girdi?„mes patys issizadejcme
savo Nepriklausomybes? atseit patys pasismaugėme save.
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Ach ponai j duokite musy kraštui laisvu išlaisvinkite nuo
Laimes netekti- gyvybes savame krašte, o mes pešti, keliais pasiek
sime savo žemęy. nors . 1500. km. kelio, be to, daug kalny ir upiy-.’ - •
skiria mus.
Deja, mūšy Tėvynė šiandien yra anapus geležines uždangos...
<
Šiandienę.'mes sustojame prie amorikiečiy - angly kariy.kapy
Europoje ir giliai susikaupę sakome: ■
.
- UŽ pasaulio laisvę mirete jūs, kad tautos gyventy.
»jūs lie jote kraujy ir uz mus mažytėlius.

Juk

Deja,' kapai • tyli. Tyli ir Balty^tautos, nes šaukti joms
nevalia.
Uz jas kalba "išvaduotojai", išvadavę Pabaltijo žmones
nuo žodžio^. spaudos, susižinojimo laisves ir nuo ty teisiy, kurias
turety turėti žmogus.

Kai vienos neužmirštamai siaubingas dienos rytą tūkstančiai
palikę savo sena lizdą.apleido ^unigaiksciy miestą, ir as, pabučia
vusi namu slenkstį, įšojai į nežinią. Tu, Mamyte, mane laiminai,
ir Tavo ištiesta ranką.ilgai magiau-tarp pakilusiy seno įssigandusio
miesto dulkiu. Tavo mėlynas, ašarom pasruvusias, akis bučiavau ir
sakiau:
"Mamyte, mes greit grįsime, mes tikrai grįsime".
Bet mes negrįžome, mus likimo ratai veže vis tolyn ir tolyn.
Kai kita naktį toli dundėjo ir padangėje blykčiojo ne Dievo
siusti žaibai ti^s mylimujniestu, niano sir^is krauju sruvo, ir visi
jausmai kūle didžiulį maistą^- grįztiL grįžti! Pasiimti ant ranky
Mamytę, išsinešti is rūkstanciy griuvesiy į tyky lauką arba ten
.
mirti su Ja kartu.

'
Bet protas nepaklauso širdies maldavimy. Rytdienos kelias
negrįžo namo, bet vingiavo vis tolyn ir tolyn į nežinia. Dienos
gimdė savaites, savaites brandino menesius. Lietuvos laukai pasi
liko toli, kažkur uz myliy dunksojo mylimi kalneliai, ir joks
pušynėlio kvapas, joks birutes dūzgimas nebedziugino nuvargusios
krūtines.
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_Gru .esi pasaulio galiūnai?^o mgs? mažieji gmogusiai? tol-1 nuo
tėvynės nublokšti, įjungti įjmilžiniškos karo masinos ratą? sukomės?
kaip tie mažyčiai ratukais užmauti ant svetimos asies9v,nuo ausros
iki sutemą vTik_toli toli tarp ūkaną besivaidindavo ašaroto s Jvlamy te s
akys ir smeksteįcdavo^jos_ištiesta laiminanti ranka. Ir tik šventu
diena Švabu krašto bažnytėlėje akys godžiai ieškojo mažytėje maldakny
gėje Tavo? Mamytėj brangaus testamento s
’’Mano dukrelei. •• Manos pa
laima. 1944 m. liepos men. d.”
Dūzgė padangių milzinaį? drebėjo kalnai.ir kloniai? griuvo
šimtmečiais statyti didingi žmonijos paminklai? _mire vaitodami tūks
tančiu tūkstančiai? Dėt Tavo dukra? Mamyte?ydėjo Tavo palaima ir
saugojo tarp sprogstančiu sviedimu ir pleisejancią sieną.

Pilkos darbo dienos ir ilgos nerimo naktys nusidabrino jaunos .
galvos p"aukus. Tai kaip Tu? Mamyt? turi būti palinkus ir balta? kaip
žydinti obelis? pasilikusi ten vienui viena?
Plieninio milžino nualintas kąnas? pasruvęs krauju? parblokštas
ant žemes vos bealsavo. Laukėme ausros? ir^kaskart labiau besiartinąs
duslus ir nerimą keliantis dundėjimas pranašavo.laisvą.- Vienos
pavakares žaibai nušlavė kryziuocią ainią likučius? o is ryto pietą,
sauįes nubučiuotas devynia-k^lbis kareivis žaidė su svabą vaikučiu ir
vaisino baikščias mergaites šokoladu. Ar tu? Mąmyte? sapnavai tą.nak
tį savo dukrą? pięmą syki po tos baisioj klajones atsikvėpusią.laisves
oru ir besišypsančią vilties džiaugsmo šypsniu?
.
-.v t

Taika nusileido baltu balandžiu zemen. Tik ną musą kunigaikščiu
mieste skamba laisves varpas. Tįk ne Tu? Mamyte? iskelei taip giliai
iki šiol ant skrynios dugrio. slype jus ią silkiną trispalvę. Ir vėl ne
migo naįctieg glūdumoje ieškau nesurasdama Tavęs. Vaidenas Rasą- kapi
nėse maža ąžuoline_koplytele ant Tevelio^kapo. . Ir noriu Tave gyvą
ar negyvą ten žiūrėti? tik ten, o ne neišmatuojamą stingstančią siau
rės plotą kelyjeNėra kelio atgal? mes^negrįžtame ir negalime Tavęs susirasti.
•Bet mes grįšime? tikrai grįšime. 0 dabar - vis ilgos svetimame krašte
dienos? ir vis nerimo slibinas slopina širdį.

Bet štai vieąą giedrią nesisygsangią^vaivorykstesvspalvomiš
pavasario dieną maža kregždute^atnese is uzjurią vieną.žodelį - Mamyte
gyvai
Gyva? vakarais tie§. Aušros Vartą Marijos altoriumi? tebelaiko
giliai skrynioje paslėpta šiltiną trispalvę^, £ik ji vienui viena?
kgip ta Baltijos pakrančių pažeistu sparną zuvedąa? vis gailiaiJsrykstaują? ngrasdamą isskridusią vaiką ir prago meldžia tos mažos uzjurią
kregždutes nunešti jai tik viena brangią žinią? kad jos vaikai gyvi.
*
:
Mamyte? .mes gyvi ir grįšime? tikrai grįsime pas Tavel

Tavęs issiilgusi Gr. S.
:Ji
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Įdomus prof. Burnham pareiškimas:
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. METĘS REVOLIUCINĮ .KOWTIZI'IA, STOJA KOVON' PRIEŠ RAUDONĄJĄ DIKTATŪRĄ

. ••
;
‘sUSTABDYTI-RAUDONĄJĮ IMPERIALIZMĄ.

.

Jungtines© Amerikos Valstybes© neseniai knygą rinkoje pasirodė
veikalas' New .•Yorko.'univė.rsiteto pįofesori'aus' James. .Burnham - ’’The
Struggle for the WOrl<į”-.'_ Kaip pačiame leidinyje’pažymima, jos autoritu
pirma buvo labai susižavėjęs revoliuciniu komunizmu,’ jį propagavo savo
straipsniais;ir net tam reikalui buvo įsteigęs specialu, žurnalą.

Tačiau gilesnes tos marksistines sistemos„studijos ir, ypač,
stebėjimas, koks gyvenimas yra’ bolševizmo tėvynęje Rusijoje, bei kaip
ji tvarko kraštus, kuriuose įsigali, jį taip atšaldė nuo marksistinio'
komunizmo, kad jis ir išleido Šia „knygą, skatindamas Jungtines Valsty
bes griebtis organizuoti tautą bloką ir sęvo pajėgas palenkti sustab
dymui raudonojo imperializmos <»

APGAUDINĖJIMAS - BOLŠEVIZMO PILIORIUS.
.

,
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Savo veikale pažymėjęs, kad megiamiausis bolševiką įrankis yra
teroras, jis toliau rašo (p. .66):
'
- Antruoju komunizmo pilioriumi, kaip teroro papildymas, yra
sąmoningas mirsiu apgaudinėjimas... Tas apgaudinėjimas vykdomas dviemis budais. ..yienas yra tiesioginis, melas:
paneigti, kad milijonai •
badauja, kai-tikrumoje milijonai miršta iŠ bado; tvirtinti, kad poli
tinis priešas ! matėsi su'. Hitleriu ar.Trockiu ar Churchilliu..• kai is
tikrąją jis 'niekur nebuvo nuvykęs ir nesimatė; ^sunaikinti surašinė
jimo davinius (kaip tas buvo ISŽY^metais) ir nužudyti statistinią
žinią sudarytojus, jei daviniaiviŠejo ne "pagal planą”...; menuo po
menesio falsifikuoti įramones, žemdirbystes, algą, finansą davinius...
kas treji metai perrasihetiJRusijos ir viso pasaulio istoriją, taip
kad pati istorija visados butą patvirtinimu partijos naujausios lini
jos
.

\

•

IŠKRAIPYMAS

TIKROVĖS.

Antru apgaules būdu' yra skelbimas abstraktinią formalią (atitrauktiniąapibrėžimą), kurios iškreiptą tikrovės supratimą.
Pagal
tą metodą teroristine komunistą partyjos diktatūra pasidaro ’’demokra
tine proletariato diktatūra”;
išpiešimas zemią, gyvulią ir valstiecią
darbo įrankią, panaudojau^ tam ne tik terorą, bet ir masinį marinimą
badu, skelbiama "savanoriška kolektivizacija”; krastutiniskas nelygumas
įplauką ir gyvenimo^sąlygą govietą Sąjungoje pasidaro "socialistinio
realizmo triumfu”; žudymas zmonią, kurie gali pasireikšti opozigijonieriais, skelbiamas kaip "likvidavimas pasaulinio imperializmo fašistinių
agentą”; prieš nekomunistinio nusistatymo žmones nukreiptieji melai,

sabotažai ir teroras nupiešiamas kaip ’’proletariato apsigynimas nuo
prieŠy”; neišmatuojami kentėjimai ir vargas Rusiįos žmonių paverčiami
’’savimi pasitikinciy socializmo žemes žmonių laimėjimu”.

KO GI PASIEKĘ PATI S.S.S.R_._
Tas buvęs komunistiniu idejy propagatorius, dabar taip apibudina
Rusijos padėtį:
- Istorijoj apie ypatingus pasisekimus ’’socialist ines ^pramones
socialistinėje tėvynė je”, istorijos apie ’’ūkiniy problęmy išsprendimu”
komynizmo salyje, suprantama, yra tik pasakos. Tikrove yra ta, kad
didžiosios mases Rusijos žmonių komunisty^vaĮdomi gyvena daug blogiau
kaip kad carizmo laikais ir kad ta§ poaukstis dar smuko per tuos penk
mečiu planus. Badas, šaltis ir nešvara, o taipgi.teroras ir vergija
yra tai vaisiai komunisty pergales per ketvirtį šimtmečio._ Sovietu
pramone yra daugumoje nepajėgi, nesėkminga ir žemos kiekybes, givsute-’
rorizuotu gyventoju mases karčiai neapkenčia ir bijosi komunistiskuju
pony” (pJ 93).
*

Tačiau Rusijos žmones iškankinę, komunistai tuo nepasitenkina.
Jy imperializmas siekia viso pasaulio:
- Galutinis komunisty tikslas ir galutinis Soviety politiko^
siekimas yra pašaulio^užkariavimas.•• Tai yra sekretas, kurio ne žino■
tik ignorantai (nemokšos) ir apgautieji, - taip dabar perspėja prof.
Burnham, patsai išsilaisvinęs is tarnybos raudonajam revoliuciniam
komunizmui.

- Dr. J. Prunskis -

MA Ž A S
Mažam namely
Ir ten jauku
Keliai pilni
Ir jie netur

NAMELIS
spinksi žiburėlis,
ramu.
zmoniy į nezinybę skuba
namy.

Kad aŠ turėčiau tokį nameliuky
Prilipusi kurjprie uolos,
Kurios viršūnėje lizdus ereliai suka Ten laukčiau laivo grįžtant atgalios.

Dabar juan rodos, kaip kregžde pakriūtėj,
Gyvenčiau, ir nebūt baisu ...
Bet,_kai audra suklups ant keįiy,
AŠ vėl ilgesiuos saules, erdves ir dausy.
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Sensacijos sąvoką keičiasi pagal laika ir Šalį. Nepriklausomoj
Lietuvoj tapdavo kaime sensacija? kad vyras isgeres litrą spirito <įąr
tris polkas susoką9 kad'vistą pragysta? arba kad ^nt alksnio kriaušes
užauga. Lenky ultimatumas Lietuvai 1908 m. buvo sensacijas bet kiti
ultimatumai - Hitlerio Čekoslovakijai9 Ąustrijai9 vėliau Lietuvai del
Klaipėdos., paskui Lenkijoj ultimatumas Uekoslovakijai del Tiesino
srities., pasidarė„paprastu dalyku. Kai vokiečiai nužygiavo iki Maskvoss buvo jau puse sensacijos? bet kai grįžo atgal9 tai9 rodos? taip
ir reikėjo. - Kad ir toli pasivaiksciojus9 juk peikia grįžti į namus
(tremtiniai tiki? kad ateis laikas ir rusams grįžti į namus T į savąjį
”rojy”.J 'Dabartinėj Italijoj sensacija? jeigu kurią dien^.laikraščiai
nepraneša nei apie banko apiplėšima? nei krautuven įsilaužimą? nei
jokio žmogaus nužudymą. Visi nustemba ir kalbasi? kad tai netvarka*
Nes tvarka? ju supratimu? yra tada? kai viena diena panaši į kitą.
Kai pereita žiemą vieną vely vakarą? gerai organizuota ir^didele ban
ditu gauja ant vieno plento sulaikė apie šimtą įvairią masinu? nuo
keleiviu atėmė.keliasdešimts milijoną lirą? daug įvairią brangenybiy?
puikiu kailiniu? ir vienam pasiskundus? kad neturėsiąs kaip narna par
važiuoti? jam grąžino 1000 lirų traukinio bilietui nusipirkti? tai
buvo irgi lyg sensacija? ir laikraštis primine? kad ’’geros širdies
žmonią esama'Italijoj”.

Tremtiniu stovykloje sukelti sensaciją yra nelengva. Visko
matę? prie visko papratę. Kai kurie pereję per ugnį ir kraują. Jeigu
paskelbiama? kad maisto'norma sumažinama? tai tas nieko. Gerai? kad
bent kiek duoda. Kitą-kartą pranešama? Jmd davinys sulyginamas su
italams skiriamu. Kas tokio. Italai išgyvena? išgyvensime ir mes.
Parašoma? kad maisto norma bus tokia pat? kaip karo belaisviu. Bet
jie nemiršta^ tai reiškia ir mes nemirsime dar. _Jeigu paskelbtą.? kad
savaitę visiškai maisto neduos? tai irgi dar nebūty sensacijos. Juk
Gandhi po keletą savaipiy išpasninkauja.
Tačiau kartais ir tremtiniai išsižioja iš nustebimo. Tiesa? .
tai būna retai. Italijoj greitai bus du metai kaip gyvename? bet tai
įvyko tik porą karty.
Pirmą kartą tai buvo aną vasarą. Tąrp kalnu9 be vėjo? nėra
kur dingti nuo karščio.- 0 vandene^nera. Vėliau atsikėlę net nu^inraimti neerauna. Gi upei vagą neisstumsi taip lengvai? kaip kams į
iŠ bonkosT Šunta vargsad' D.P. kaip katile. Stovyklos Mrs.(Welfare.
Officer) žiūri į savo globojamus individus? o jiems prakaitas taip ir

9

teka., net iki kulny. O nuo prasikišusiu kaulu taį lasete laša*
Pagailo jai tokio vargo. Ir pasklido stovykloje žinia? kad Mrs.
išduoda visiems vyrams? net be amžiaus skirtumo (..reiškia? gaus ir .
vyresnieji? pagyvenę? nestik šaunūs jaunuoliai) skrybėlės.,. Ir tai
ne šiaip paprastas? bet ciut ne cįlinderius. Daugelį ta žinia ti-.
krai pribloškė. Kaip tai? Neprašant? nemaldaujant? bus išduodama
viena aprangos dalis? ir tai pati pirmoji - nes galva dengianti.
Didelis karštis^, o „šia tol^ia sensacija? taip ir neatlaikė ^keletas.
Trenkėsi vyrai zemcn? barškėdami visais sąnariais? kaip ąžuolai be
lapiai. Guli pasliki? net akeles užmerkę.. Nei krust. Šaltesnio31
visokioms sensacijoms mėgina gaivinti pargriuvusius nelaimes brolius.
Paklebena „ko jas? rankas? juk reiketu^dirbtinį kvepavimy sukelti..
Bet galūnes sustingę? baugu kad neluzty. 0 vandens „nėra? pats vi
dudienis • Vasara vandentienis veikia tik naktį. .Mėgina vyno.įpilti.
Bet dantys taip surakinti? kad ne adata tarpan neįdursi. Tačiau ko
ko? bet jau sumanumo tremtiniams tai netrūksta. Negalima per burną?
tai lengva per ausį* ’ Tuo keliu dar greičiau symones mašinerija pa*
siekiama j. Taip ir sutekina po stiklinaitę į kiekvieną ausį kiek
vienam isgriuveliui. Gelbstintis veikimas tuo jau pasirodė. Viena
koja pakrutino? kita? atmerkė vieny akį? kitę. Pakele galva. 0 tuo
tarpu jau spėjo ateiti„vienas kitas su gautyąy skrybėlė._ Atsigayusieji juos pamatę pradėjo kvatoti. — ”Be reikalo as priėmiau.kaip
sensacija. Tas pats kaip ir visados. Kas rinkai netinka? tai Dievo
Paukšteliams pririnka. Žiūrėki? viena skrybėlės puse geltona? kita
pažaliavusi? viršugalvis gi išplysęs".

0 skrybėliuotieji Šaltai jiems^taip replikuoja:
’’Nenorėki?
kad del tavęs musu maloningoji Mrs. vaziuoty į Paryziy skrybėlę pirk
ti". 0 kad dalis skrybėlės pakaįtusi spalvy? tai tik todėl? kad .
transporto metu perdaug alyvos uzlasejo. Bet_nuo to džiovos negausi.
0 skyle nėra tokia didele? kad arbūzas ar kopūsto galva galėtu įskris
ti. Gi vištos kiausiniy juk nedesi į skrybėlę? nes neturi. O^kad
ne Šio Šimtmečio medelis? įai irgi nesvarbu. Mados dažnai keičiasi
'ir kas pusšimtis atgal^grį^ta. Palauksi metus„kitus ir^skrybele bus
naujausios mados. į isplysusiy skylę galėsi goliy puokštę įstatyti.
Bus moderniška ir galvai pavėsis* Taigi O.K. . Džiaukis? kad.yra
tokiy prekiy? kurios rinkai netinka. Kitaip ky gi tu gautumei?
■>
Dabar gi bent skrybėlę gali pasiimti.
- Ačiū? kol kas nereikia bičiulis ir nusvyravo į pavėsį.

Pratarė atgaivintasis tremties

Apie antryjy sensaciją kitę karty.

Bologna 1? 4-? 1947.

- J. Mikas. -
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Beskaitant įvairios rusies laikrascius? žurnalus? besiklausant
radio pranešimų? mes nuolat- susiduriame su tarptautiniu žodžiu ’’demo
kratija - -demokratas'1 •
Lietuvių kalboje? panašiai kaip ir svetimose
pagrindinėse pasaulio kalbose5 sis žodis nesiduoda tinkamaišverčiamas9
kad_atatiktų tikrai prasmėj, ir idėjai savo pirmaprades reikšmes.''
-Todėl jis ir įgavo tarptautines pilietybes teises visose kalbose. ■

Pokariniais įaikais? ypač nesustabdomai besipleciant^raudo■ na jam bedievįų-bolsevikų imperijalizmui? arba komunizmui? sis- taurus
žodelis pradetaringi "sukomunistinti". Mat komunistai' gyvenimo, prak
tikoje laikosi šio savo banditų gaujos posakio:
",Kas tave -^priklauso
maių o kas mano - niekad nebus tavo5 viskas komunizmo dievaičiui’.,"^
Todėl ir Šį žodį jie pertempe ant savo raudonspalvio kurpalio. ■ Tucmi
noredarni^Paslėpti savo baisius? šiurpulingus darbus nuo pasaulio akių?
o gal sužvejoti daugiau "durnelių” ant savo_nuodingos meškeres. -Bet
greičiausia.? kadangi pasaulis jau ima biauretis komunizmu ir . jo pa
sekėjų darbais? tat ir jie patys pradėjo vadinti kraugeringų .komuniz
mų ’’demokratijos - demokrato” vardu.
s/

Tebūnie čia leista bent-trumpai išaiškinti to žodžio, pirmapradę
prasmę.
Žodis "demokratija” yra padarytas is graikų kalbos dviejų
sudėtinių žodelių:
"demos” - reiškia žmones? liaudis ir "kratein’
’--Valdžių? valdymoštormų• Taigi demokratija? pilnoje to žodžio pras
mėje ir reiškia - žmonių visuomenes? bei liaudies slaptu^ liuosu ir
balsų daugumos išrinktų valdžių? jos atstovus ir valstybes valdymosi
formų.
Dabar gi "komunizmas” paeina is lotynų kalbos žodžio "communis”
reiškia bendras?-Visuomeninis ir "ismas" - valdymo tvarkų? būda.
Jei dar čia pridėsite dabartines Rusijos ekspansijos^- issipletojimo
sųvokų? t.y._jega užgrobimo? sukta•politika svetimų žemių? ar valdžios
ju vieninteles partijos valdymo forma ir su žandarmerijos jėga pri
verstino balsavimų? valdžios rinkimo komedijas? _tai pirmykštis žodis
"demokratija”šVi§ai neb^atatinka savo tikrai reikšmei? ideologijai.
Kadangi ^iuo žodžio bolševikai nori demonstruotis visame pasaulyje?
kaipo pažangieji demokratai? todėl demokratęjos sąvoką komunizmui
taip tepritinka? kaip karvei balnas? peniukslei ragai? arba pačiam
komunistui religija.
x •

Taigi? kad atskyrus tikrųjų demokratijų nuo pažangiosiom -.
raudonosios? siūlyčiau mūsų gerbiamai visuomenei? ypač laikraštijai?
pastarųjų praminti ir įteisinti "komunkratija? komunkratas. vardu.
Tas kaip tik ir atatiktų jų baudžiavos - vergijos dvasiai ir kraugeringai idėjai*
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Tas vardas kaip tik atskirtų du sau priešingus demokratę
lagerius frontus: Merikos - Lietuvos valstybių „tikrąja demokratiją
nuo demoniškosios Maskvos komunkratijos*. Ypač mūsų lietuvįę visuo
menėje ~ tikrus patrijotus? šaunius, ir garbingai taurius tėvynainius
nuo Tėvynės išgamų? jos duobkasiu ir maskoliškų purvinę batę laižy
toją - bimbakratę? mizarkratę ir“kitokię parazitkratu.....
Tat ir tikiuos^, kad sis žodis ’‘komunkratija” tinkamai .įver
tintas ir priimtas musę liet viškos visuomenes? prigytę svetimtau*-^
Šiuose ir įgautų lietuviškos spalvos tarptautinio masto? bei pobūdžio
vardą*

- Padanges Aras -

igVIBTINTIEJI ĘALTAI VOKIETIJOJ^ SAUKIASI
PASAULIO PAGALBOS^JU TĖVYNĖMS

Jau baigiame antrus metus? kai nutilo patranku šūviai?
kai nustojo raižę padangę miestus ir kaimus griaunančiomis bombomis
nešini lėktuvai.
ištisus. Šesis metus mirtis tykojo is musę kiek
vieną - prievarta apdengtus vokiška uniforma fronte? suvarytus kasti
apkasę.? apsuptose bažnyčiose ^sugaudytus ir įkinkytus į karo pramones
maŠfjaą? bei pristatytus vokiečiui ūkininkui vergais»
Besiartinant
antru kartu raudonuję idėjų nešėjams? daugelis? vedini skaudaus pa
tyrimo? paliko^savo mieląją tėviško? paliko viskęv kas taip sielai
brangu? ir verzesi^pro fronto ugnį? per bebaigiančios savo galybes,
dienas Vokietijos žemę į Vakarus '
Pagaliau atėjo Vokietijos žlugimo
dieną. Ar tai miąste? ar miest-elyje? ar kaime? ar „vienkiemyje ? visur
pradėjo burtis nužmogintieji darbo vergą i o, v Nereikė j o klausti tauty
bes? nereikejo klausti kilmes klasto? sięžmonię veidai? spindį at
gauta viltimi? pąsąke^ kad tai zniones? istisais metais yra laukę sios
dienos? kuri reiske išvadavimą is fizines ir dvasines vergovės.
Daugelio tautę žmones skubinosi namo? namo - kur laukią ję
išlaisvinta tėvynė? laukia iŠsiilgusios„seimos bei artimieji.
Išsku
bėjo namo belgai^ olandai? danai? prancūzai? italai? graikai ir dau
gelis kitę.
Ir šiandienę? baigiantis antriesiems metams nuo karo^
pabaigos? Vokietijoje? vargingose D.P* stovyklose? dar tebera virs.
700 tukstancię zmonię? kurie nusiąyle taip ilgai svajota karo, pabaiga.
Ju tagpej?andames ir mes pabaltieciaio Nevienam kyla klausimas? gal
mes issiządejome savo tėvynės? gaį mes nusikaltome jai ir. dabar?
vengdami užtarnautos bausmes? verčiau skurstame D.P. stovyklose? ęei
grįžtame namo? 0 gal musę protas tiek sumenkę jo?^kad mes nebepriimame
mums taip primygtinai siūlomos^laimes gyventi didžiausioje laisvėje
ąavo gimtajame krašte? kur viešpatauja dar niekur kitur pasaulyje iki
šiol taip neįgyvendinta demokratija? 0 gal? pagaliau? mums labai
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patinka dabartinis gyvenimas D.P* stovyklose? kur esame net po kelias
seimas susigrūdę viename kambaryje? su keliais ankstais lovų (apie
baldus galvoti ne tenka)? ir gaudami nemokamaituo tarpu) pusbadžio
maisto davinį? Ir kai nuolat ir nuolat pabrėžiama? kad^mums nėra
leista jokia politine veikla? turbūt kai kas mano? kad šia veikla mes
perdaug^ir nesisielojame? Vargu? ar atsiras pasaulyje sveikai galvo
jant i s ^žmogus? kuris sutiks su panašiais daįeidimais. Savaime per
šasi iŠvaėįa? kad yra pakankamai svarbi priežastis? ^del kurios mes
esame verčiami sutikti su didžiausiais vargais? nesame fizinį ir more
linį skurdę*

Ir štai Šiandienavykstant Maskvoje konferencijai^ kur
pasaulio didieji pasiryžo dėti pagrindus teisingai ir visos_žmonijos
taip išsiilgtai taikai? mes pabaltieciai atsisakome nuo policines
veiklos draudimo vykdymo. Neturėdami kitu kovos priemonių? šiandienę
kovo 11 diena skelbiame visuotinę vienos dienos bado streiką ir susi
laikome nuo darbo.

Mūšy 3000 iŠvietintyjy balty stovykloje Šiandienę viešpa
tauja nepaprasta rimtis ir susikaupimas. Vįenuoliktę valęndy lietu
viai? estai^ir latviai renkasi stovyklos bažnyčion. Pries pradedant
pamaldas? iškilmingai įnešamos trijy Baltįjos.valstybiy.tautines
vėliavos? perrištos gedulo kaspinais ir išsirikiuoja prie altoriaus*
Du su puse tūkstančio yusirinkusiuju Pagarbiai systoja? o daugelio
akyse sužiba asaros* Šiose tautinėse vėliavose šiandienę musy visy
viltys? jos paskatina mus_buti tvirtiems? budint del savo tėvynės
laisves ir nepriklausomybes.
u
♦
Pasibaigus pamaldoms? kreipiamės į pasaulio vadovaujančius
politikus su sekančiu atsišaukimu:
Mes? 3000 (----- ) D.P. stovyklos Pabaltijo_tautu / Estijos?
Latvijos ir Lietuvos / atstovai^kreipiames į Jus? kaip
tarptautines teises?^krikščioniškosios civilizacijos?
pasaulio saugumo ir žmonijos sęzines taurius saugotojus:

Gelbėkit žudomas Pabaltijo tautas. Niekuo nekaltos? taikę
mylinčios? esty? latviy ir lietuviy tautos 1940 m. pagrob
tos neišprovokuota agresija? šiandienę okupanto yra naiki
namos pasibaisėtinu greičiu ir žiauriausiais metodais.

Mes? (----- ) baltai?^turime galimybę ir šventę pareiga
šaukti pasaulio sęzines ir teisingumo? nes pavergtieji
broliai tevyneje nebeturi jokio balso.
S.O.S. Šaukia Pabaltos Tautos išgirskite? kol dar nevelu?
pasaulio teisingumo ir tiesos atstovai.

Prašome imtis skubiy priemoniy? kad trys Balti jos/‘valstybes
su Vakary kultūra buty išgelbėtos nuo fizinio'ir moralinio
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Prašome, darykite Jums įmanomu zygiy? kad butu įsteigta Bal
ti josvvalstybėse kontd line Komisija?_kuri padarytu galy
okupanto ir jo kontroliuojamu marionetiniy vyriausybių vyk
domoms balty deportacijoms? taip pat padaryty galy Baltijos
kolonizavimui piliečiais? kurie 1939 mėty rugsejo^men. 2 :
dieny nebuvo Estijos? Latvijos? ir Lietuvos piliečiais^
juos drauge su okupacine armija ir politine policija iš
gyvendinant? ir kad tuo buty suteikta galimybe^deportuo
tiems įr tremtyje gyvenantiems J, Pabalti jo- piliečiams grįžti
į_jy išlaisvintas tėvynės ir užtikrinti Baltijos valsty
bėms demokratinę valdymoši formy? atatinkancia UN Statutui.
Šis kreipimosi rastas 1947 ma kovo men. 11 d* dalyvaujant
3000 pabaltieciy priimtas vienbalsiai bendrame susirinkime*

Įgalioti ^uririnkimo;
(Parašai)
'

,

■

Susirinkimy baigiame Baltijos valstybiy? Anglijos. Karali
jos ir Jungtiniy Amerikos.Valstybių himnais*

- Tremtinys -

Įgaliotas Miništeris P* gadeikis?„Lietuvos Atstovas Washing
ton’s? tik tuomet patyręs7 kad s į kovo menesį jam_sueję oO^mety^.
amžiaus? kaip„pradejęs gauti sveikinimus ir linkėjimus*
Kas čia
tokio - pasakė p» Ministėris-. šios žinutes rašejuiy- nejbent^tai tik
priminimas kad iki 100 mėty beliko mažiau nei puse amžiaus’•
0 sveikinimu atėjo kaip iš čia pat? taip ir is tolimesnįujy
Amerikos miestu? is Europos? Piety Amerikos? Kanados if nei 1S
Kinijos lietuviy; pasveikinimy laiškais ir telegramomis buvę nuo
lietuviy ir nelietuviu;- nuo bendradarbiu? pazistamy ir nepazįstamy^
Buvo sveikinimai ir is tremtiniy Europoje, tik ne is ty? kurie yra uz
Sovietijos geležines tvoros*
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Sveikinimuose pareikšta linkėjimu sveikatos ir ilgiausių metų?
linkę j imu budėti.Lietuvos reikalų sargyboje? siekti Amerikos tautos
ryztingesnio susirūpinimo Lietuvos laisves byla? stiprinti Lietuvių,
siekimu vieningumų Tėvynės laisvinimo pastangose? linkėjimų sugrįžti
į išlaisvintų Lietuvų.
Žemiau seka tekstai dviejų tipingiausių linkė
jimų:
Amerikos lietuvio: '’Jūsų daugelio metų garbingas garbas lietuvių
tautai tegu buna apvainikuotas Jūsų ir visos tautos troškimų issipyldimu. Tegyvuoja laisva Lietuvai"
Sveikinimas iŠ tremtinių Europoje skamba taip:
’JPonę,; Ministre?
Jūsų 60 metų sukaktuvių proga jprasome priimti musų^nuosirdziausius
sveikinimus. Džiaugdamiesi Jūsų sukaktuvėmis siunčiame Tamstai musų
linkėjimus geriausios sveikatos ir pasisekimo darbe? kurį šiandie
tenka Tamstai atlikti? taip atsakomingose pareigose ir sunkiose sąly
gose? budint musų tautos ir valstybes reikalų sargyboje. J3iuo metu
kada musų visos tautos viltis yra nukreiptos į vakarus? Jūsų darbai
ir žygiai yra sekami su didžiausiu dėmėsiu bei simpatija.
’ Linkėdami ilgiausių metų ir jiepalaužomos ištvermes? prašome
priimti musų giliausios pagarbos žodžius."
Lietuvos atstovas dėkingas uz sveikinimus ir linkėjimus pareiškė

dabar vaišėms nelaikąs;
Lietuvos laisves varpas

simboliškai mums tebeskamba
ir kviečia kiekvienų į darbų

nustumti tirono raudonojo naštų
ir atsteigti mūs’ mylimų kraštų.

Balandžio 11? 1947.

A r

S U G-R Į S

Kaip ploni siūleliai? vilkstines įs lėto
Dykumomis slenka? ant aštrios, zol^s^
Nenukrinta lašas is, dangaus žvaigždėto Nepagirdo smėlio juros nebytes.
Ar kupriai isvargų isteses... Ir .žmones?
Saulės išbučiuotoD aukso dykumoj?
Ar sugrįš į sledį
klaikios £e_iones?
Kur sesuo prie vartų saukia juos namo...

- •

. .

•
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KANADOS BALTIEČIŲ FEDBRACIJQS PRASIMAS

Kanados BaltieČių Pederacija9 laikytame pilnumos gosedyje?
kovo 51
9 be kitų gana svarbių reikalu mutarė išsiuntinėti specia
lius laiškus? kiekvienam parlamento ir senato nariui o taipgi ir
ministerių kabineto nariams.

• Tuose laiškuose išdėstoma D.P. Baltiečių padėtis ir kokių
naudų jie duotu? jaigu butu perkelti gyventi į Kanadą.

Nėra reikalo minėti visa turinį bet galima pasakyti? trumpai
prasmę tų laiškų? tai yra reikalavimas platesnes imigracijos į Kanadą.
c
Beto?^tame pat posėdyje buvo nutarta kad kiekvienas tautos
delegatai prasytu savo tautiečius atskirai? kad jie siųstų asmenius
laiškus imigracijos minis-teriui.
Tad as ir kreipiuosi -į visus Kanados lietuvius? kuriems rupi
kad^kuodaugiausia lietuvių galėtų atvažiuot į į Kanadą. Rašykite
laiškus reikalaudami platesnes imigracijos Šiuo vardu;

The Honorable James Allison Glen?
Minister of Mines and Resources
Ottawa? Ontario?
Canada.
Rašykite kas tik galite ir kas suįdominti pabėgėliu reikalais?
o ypatingai is Quebeko Provincijos.

- J. Yokubynas -

METINE

PARAPIJOS

VAKARIENĘ.

v
_ Sv. Kazimiero Lietuviu Parapijos Vakariene įvyko 9 d. kovo
bažnytine svetaine.
Žmonių prisirinko pilnutėlė svetaines visi link
smai vakaru praleido.
• . .
Vakarienes seimininkes buvo p-les Ona ir $lzbigtą Bobinaitesj
p. Mališauskiene? p. Mikalauskisne9 p. Bashaw (Dereskeviciute) p. Lau
rinaitienėj p. Girdauskienej p. Dambrauskienėj p* Paznokieneg. P* Rama
nauskienėj p. K. žižiuniencj p» Kalinauskienėj p. Juotkuviene9 p. Ambrasienej p. Danuseviciehej Po Griskuniene9 p* Lucille j p. Strimiene.

Vyrai darbininkai p. P. Bobiriasj p. J. Mikalauskasj .p*J. Mali*
ša'uskasj p. J. Paznokas? p. J. Dambrauskasj P- J* Ramanauskas, p. J.
Juotkus.

Maistą suaukavo:
Sv. Elzbietos Draugiją kumpį -Mikalaus
kiene ausukią ir kopūstą. - Ramanauskiene du keksus? kavos ir sviesto Dambrauskiene du pyragus - P. Juškevičiene 4 keksus - Girdauskiene
(Antanas)_1 Pyragą ir kavos - Morkūniene į Pyragą -J. Bashaw 1 keksą.Paznokiene 1 pyragą ir duonos - Ziziuniene 3 keksusg, kavos, ir mayonnai
se - Grickuniene didele dezę keksuką - Mališauskiene _ausūkią - Janauskiene į keksą - Vasiliauskiene_1 keksą - 0. Motuziene 1 pyragą- _
Zubiene du nyragusj kavo§, ir del luterijos galoną vyno - Vaupsiene 3
dideles dozes ausukią — Cerniuviene sviestoj kavos ir .Carnation Milk —
M. Motuziene cukrausj kavos ir ’’Carnation M-ilk” - Burbiene 1 keksą.- _
Girdauskiene (Jonas) l^keksa — Mališauskiene ’’doughnuts”—. Bendziuniene
didelę dezę ausukiu - Šilkąuskiene kopūstą - Stankienej Šilką uskieneg_
Laurinaitiene ir Zubiene bonką dektines del luterijos - K. Žiziuniene
pasirūpino 250 svarą, mėsos del dešrą*
Vakarienes metUj buvo renkamos aukos del naujos bažnyčios
statymo. Aukotojai:
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•••' Po $100.

'
v .

KazekeviČius Antanas ir Krikšciunaitis Vincas*

Po $ 50.

Anužis J*, Dailyde'Mykolas, Verbyla Kazimieras*

Po $ 30.

Ploplis Stasis (viso davė $80), Gyvis Jonas.

./į ^Po-,$25.. Rugienius Jonas, Gegznas Kazimieras, Jokubauskas
Jonasj•Šilkauskas Kostantas, Stanulis Jonas, Juotkus Petras, Antana
vičius Jonas, VaupŠas Julius*
Po $20. Vaina Adomas, Mitchelią Vincas, Dr* Andriukaitis E.,
Mikėnas Kostus, Zaveckas Martinas,_Morkunas Juozas, Jagelevicius
Heliodoras, Talalaite Helena, Žiziūnas Kazimieras, Nomeika Vaclovas,
Laurinaitis Mykolas.

Po $15*

Senkuviene Jieva, Jonikas Jonas, Taurazas Andrius*

Po $10. ^Milius Domininkas, Stankus Kazimieras, Vaitekūnas
Albinas, Mockevičius Vaclovas, Kleiza Juozas, Kavaliauskas Juozas,
Šarkis Juozas, Bohemier Lucięn (Ambrasiutes), Mastavicius Juozas^,
Girnius Petras, Virskevicien^ Elzbieta, Girdauskas Antanas, Noruse-.
vičius Alexandras, Griganavicius Vytautas, Fedosevitch Emilija, Zubis
Juozas, Plaušinis Stanislovas, Rastauskas Jonas, Kušleika Pranas,
Kilmonis Juozas, Subačius Theofiliis, Tamkevicius Antanas.

Po $5*00. Kageneviciute Marijona, Kazenevicius Kazimieras,
Gonaitis Julius^,^Genaiciutė Vincenta, Rugienius Bronislovas, Juška
Kazimieras, KrisčiunasJincas, Skikaš Ignas, Merkevičius Konstancija,
Meškinis Pijus, Bilevičius Jonas, Šmitiene T., Deksnys Juozas*
Po $ 2.00. Masandukaite Irena, MaČeniene Malvina, Ūsas
Pranas, Kadys Juozas.
.

Po $ 1.00. Savickiute'Margaret, Savickiute Frances.
susiriktą $1,170. Vakarienes pelnas $327.31*

Viso

Visiems a t si lankus i emg, visiems rengėjams, seimin,inkems ir
darbininkams Širdingiausiai ačiū, aciu.
#
#•❖
♦
AUKOS

DEL

BAŽNYČIOS

1947 K

Klebonui aplankantį šeimynas surinktos aukos:

Po $ 50* Macijauskas Vincas, Gideon Mykolas, Klisevicius
Vytautas, Majauskas Alfonsas.
Šakinskas Benediktas $35., Malisauskas.Kazimieras $30.
f

Po $ 25.
Kazimieras*

Klisevicius Simonas, Kontautas Macislova, Vosylius
: ; .

Popieraitis Antanas $15*00.
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PO $10. Mickus Vincas? Maceviciene Monika? Girdauskas Antanas?
Backauskas Stasys? Jurkša Juozas? Mockunas.^Vladas? Mikalauskiene Ona?
Vaškelis Antanas? Rokag. Klemensas? Karpavičius Jonas?’ Vizbaras Povilas
Černius Edvardas? Varaška Kostus? Statkiene Josefa? Brule Antanas?
Šimonelis Leonas.
"
‘
‘
Po $ 5.00. Mikalauskas Jurgis? 01išauskas Antanas?Petrulis
Jonas? Tumasonis^Aleksandras? Venckiene Domicėlė? Kuprevičius Juozas?
Butėnas Vladas? Strimas Juozas? Motuziene Magdalena? Martusevicius.
Mykolas*
Vicas Aleksandras $4.00.
KITOS
*

Viso $569.00.
AUKOS

•

X

Vytayto Didžiojo Klubas
Zatirka Antanas
Kanados Lietuviu Sąjunga
Kalinauskiene Ona

$2?000
100
50
.40

30

Kane Mykolas

• Po $

25

Žiziuniene Stase ir Gargasas Jonas.

Po $

10

Bugas Kostantaswir Aleksandrevicius Stasys
Masnickas Mateusas.
Bendziuniene Marijona.

$2? 305

•1946. m.
1947 m.
194’7 m. •

■

.Viso

Aukos
9 kovo vakarienes aukos
Aukos

$ 2? 552.00
1?170.00
2? 874.00
•

Turime viso auki^.

$ 6? 596.00

Labai dėkingi esame visiems uz atjautimu ir pagelbę.

Parapijos

Komitetas

ir

Parapijos

Klebonas.

Misijęs laike Sv. Kazimiero Bažnyčioj Tėvas Marijonas Antanas
Mazukna, Velykų dienoj bažnyčioje^matėsi trys malonus klierikai: J2U
brolukai Julius ir Antanas Jutkeviciai ir Albinas Jankauskas visi is
Suv. Valstį. jy.
■ .
. ... . Tėvelis S. Kulbis laike §v. Misiąs per Velykas 10-tą ir 11-tą

valanda»

Mirė seniausia moteris mūši/ kolonijos.

12 d. balandžio atsiskyrėlis„šio pasaulio Ona Staigviliene
97 m. amžiaus. Tai buvo pirmutine muši/, parapijiete. Paliko^didziausiame nuliudyme suny, dukteris? marčia? žentą? anūkus ir jy seimas ir
kitas gimines.
Ilsėkis ramiai svetimoj žemeleji
jautą giminėms.

Reiškiame savo gilią užuo
" N. L.”

.PADĖKOS ŽODIS ONOS JASIŪNIENESj
KURI BUVO SUNKIAI AUTOMOBILIO SUŽEISTA
Pirmiausia tariu širdingiausi ačiū kur/, klebonui Bobinuį?
kuris aplanke mane ligoninėje? suramino ir„bažnyčioje meldėsi uz mano
sveikatą kartu su Mitais parapijonimis• Dėkoju mamytei Arlauskienei?
kuri parode didelę užuojauta? o taįp pat ir kitoms moterims, kurios
manęs nepamiršo. Gal jy 'maldos? užuojauta ir susirūpinimas manimi
pridavė man jegy ir„pasiryžimo kovoti ir nugalėti sunkią įr pavojingą
ligą? kuri išsivystę ryšyje su susizeidimu. 0 mano gyvasčiai buvo
tikrai didelis pavojus? nes ir daktarai nesitikėjo, kad as bepasveiksiu.
Širdingu padėką reiškiu Juskeviciy (Miller) seimai uz atlankymą manęs ligoninėje bei uz prisiuntimą graziy geliy? kurios ne tik
puošė mano kambarį? bet ir savo maloniu kvapu sustiprino mane.
Ačiū mano broliams Brazauskams is Detroito. Broliene su duk
teria net buvo atvažiavusi į ligoninę manęs aplankytu. Taipgi brolis
Juozas su^sūnum ir dukteria atvyko į Montreal? kur išbuvo dvi savaites,
- jis^su Šeima kas dieną praleisdavo ligoninėje po pusę dienos. Dide
lis ačiū broliui Pranui Brazauskui ir jo seimai? o_taip pat kitiems
giminėms ir pažįstamiems?.- kurie mane lanke ligoninėje? o vėliau ir
namie.
. ..
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Niekados nepamiršiu aš marčias? dukteris ir sūnūs? kurie?
nepaisydami fabriko ir namę darbo bei nuovargio? per tris.menesius
dienomis ir vakarais lanke mane ligonine jo* •
*
'
*'
•
Širdingas aciu ir torontieciams pp. Zizams bei Tamošiūnams
uš užuojauta bei gėlės. Aciu ir Ignui Skikui? kuris tiek'daug rūpinosi
manimi? nors ir jig, pats buvo ligoninėje kaipo nukentėjas toje pat
automobilio nelaimėje.
Vienu žodžių? didelis ačiū visiems? kurie vienokiu ar kitokiu
būdu prisidėjo prie padrąsinimo bei suraminimo manęs.v Nežiūrint sun
kaus sužeidimo? mano sveikata laipsniškai gėrėja ir as einu geryn.
Viso kuo geriausio visiems savo geradariams.
•

MARGUČIŲ

- Ona Jasuniene -

.

V A K A R I E N E.

Sv. Elzbietos Pašelpine Draugija suruošę metinę vakarienę?
13 d. balandžio Šv. Kazimiero parapijos svetainėj.
Atsilankė labai daug žmonių. Stalai papuošti su gražioms
gėlėms kurias padarę p. Zubiene? jos atrodė tikrai naturaliskos.
garbšcios^Šeimininkes navaišino visus skaniais valgiais ir gėrimais.
Seimininkes buvo_sekancios\ 0. Motuziene? E. Vaupsiene? D. Girdauskiene? J. Milįene? M. BendžiųnleneG. Lukošiene? B. Laurinaitiene?
P.. Žalenekiene?vA. Šįmkuniene? 0. Černiene? G. Venskiene? Ramanauskiene;
J», Bashaw (DereŠkeviciute). Joms pagelbėjo p. Salalas ir p. Lukošius,
įžangos tikietus pardavė L. Gudas.

< '■
Ture jo , taipgi gražu traukimą kuri paaukavo : p. Vaugsione?v
(Lukaičiute) degtines bonl^ę - ir šilkinę skarytę - p. Motuziene? paduskaitę (ranku darbo) - pe Černiene? kojines - klebonas J. Bobinas?
tuziną alaus.
Moterys.ne.tik prie vakarienes dirbo? bet ir maistę pačios
suaukojo:
Pinigais sudėjo p. Kaspariene $1.50. Po $1.00 p-les Asiliute?
Bobinaitę? p.p*-Bandziuviene? Bobiniene? Jokubauskięne? Vilemiene?
Stankięne? Popieraįtiene? Leknickienę? Mikalauskiene įr Škudiene 0.50.?
Zubiege kavos? Smetonos? 2 pyragus t Černiene didelį kekšę ir 2 doz.
fnarguciy - Motuziene (Magd.) 5 svarus cukraus - Girdauskiene pyragę ir
§ doz. margučiu - Bendžiuniene ’’Carnation Milk” ir 1 doz. margučių Šinkūniene 2 doz. margučių - Miliene 2 doz„margučių - Lukošiene 1 dide
lį kekšę ir į doz. margučių - Laurinaitiene 1 doz margučių - Stankiene
3 doz. margučių - Anužiene 2 doz. margučiu - Vaitekuniene 1 doz. margučių

Mileriene 6
. margučiu. - Nargelįene 1 doz* margučiu - ^Sadauskiene
s do£’ margučiu ir kekšę - Burbiene 2 c.oz* margučiu ir kekšę - Lykai- r.
ticne S sv. kavos -_Zalenekięne cukraus - Vaupsiene 2 doz. margucįy.
ir kekšę - Motuziene 2 doz jmęrguciu?' pyragu ir 2'keks-ę. - Bobinaite
2 doz* marguciy - Lenktiėrie koksukį - Ivanauskiene pyragę ir kopūstu*
namo.

Susirinkusieji lįnksmaį_ir’smagiai praleidę vakartį skirstėsi
§i graži vakariene atnese grąžę pelnę $190.Č9.

Sv* Elzbietos Draijgijos pirmininke 0. Motuziene i£ Valdyba^
sirdingiausiai dolęoja didžiai Ger-b. klebonui J* Bobinui uz didelęv
pagelbę sumosimo šio parengimo.
Visoms, seimininkėms ir narėms uz
pasidarbavimę ir suaukojimę įvairiu valgiu? kad ne ju duosnumas ne
būtume tokį pelnę pasiekę. Visiems darbuotojam§9 aukotojams ir
visiems atsilankiusiems į vakarienę dar kartę actui

P-le A. Jokūbąuskaite smarkiai susirgo^ dabar randasi poilsio

namuose*

Mes visi linkime gerbiamai panelei greitai sustiprėti ir

ir laimingai sugryztį mūsų tarpan*.
•• «rar

.«•

»•.

•
S1URPR

Po ilgo laukimo^ll d. balandžio, prasivėrė p.p« Jugenū duris
ir pamato brolį Juliu is Vokietijos.
(kuri buvo matę pries 19 metę.)
Tikras siurprizasvisai netikėtai? nenori tikėt savo akims? mano
tik sapnas... bet ne tikrenybe.
Štai sesuo Zabieliene išgirdus? skubę
pas brolį pasitikrintį ir randę labai mylimę ir laukiamę svecię.

Gerb._P. Julius Jurėnas yra pirm tinis Lietuvis tremtinis at
vykęs į Montreal^ iš vargstančio krašto. ^Begalo yra malonuvsu_Juo
susitiktu ir pasikalbetį apie savo tautiečius gyvenančius istrėmime.
_ Linkime didžiai gerbiamam_svęciui9 po audringo gyvenimo., kad
užtekėtu skaisti ir maloni saulute? šioj svetimoj Šalyj.
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RENGIA

Kanados Lietuvių Sąjunga.

Pelną skyria Lietuviams

Tremtiniams.

Bus paįvairinta programa su dainomis? komedijomis? taip
gi bus svečias? vietinis pianistas? kuris yra atsizymejąs.

Vakariene įvyks? parapijos svetaine j, sekmadieni 11 d.
gegužioj 4:00 vai. po p. punktualiai.

Maloniai prašome visų atsilankyti^ nepraleiskite šitokio
parengimo,, nes netankiai pasitaiko.
.t '

•

1

•

.

"'

•

- Kviečia Valdyba -

•

‘

’
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pajibskojimai
- Abromaičio, Raseinių apskr., Tytuvėnų valse*,
- Paradniko Juozo, Mažeikiu apskr., Laižuvos valse., Auksude k^imo,

- Naudužytes Liudos, Skaisgirio valse., Endriskių kaimo,

- Pulkauninko Mykalo, Ukmergės apskr., Pabaiskio valse.,Mielionlų km.,
- MonČiunskio Aleksandro, Trakų apskr., Žųslių valse., Mončiunų km.,
- Barausko Juozo ir žmonos Onos (Sakalauskaite)

- Degučio Romaldo ir jo žmonos, Kaisedorių miestelio.

-• Zastarto Juozo ir žmonos Stases (.Vilcikauskaites) Viekšnių miestelio-*
- Bagutskio Juozo (Baguckio) Kretingos apskr., Mosedžįų valse*•
Bibclisklų kaimo
- Ambrozaitienes (KriksČiunaityto) Julijos, Rasęįnių ap^kr,>Šimkaičių
valse*f Vadegirio kaimo,
- Baliuko Konstantino, Alytaus apskr,, Merkines valse., Genių kaino,
- Blauzdžiuno Kazimiero, Vilkaviškio apskr,, Pajevonio^
•

,
f

i

'

- Bujanauskaites, Kalvarijos apskr., Simno miestelio,
- Čekauskaites Agnieskos, Raseinių apskr.,Šimkaičių valse., Patalup."5"
kaimo ?
- Menkeliuno Stasio, Raseinių apskr., Šimkaičių valse., Pataluply km..
f

- Dailydes Juozo arba vaikų, Broniaus, Klemenso ir Violatf MarlJdMpolt*0

- Daubario Antano, Teisiuf
- Daugelio Paulio, Lazdijų - Soi^U ąpqkjp., šveptažerio valse,<
,
BU t® Hunu km

- Degiau, Adolf, V/ oi damoj* ir Wilhelm, Tauragės miesto.
- Dielkaus Juozo, Batakių valse., Varlaukiu km.,
- Gavėno Juozo, Žirniskių kaimo,

- Šilaičio Juozo, Eržvilko valse., Rimšų kaimo,

- Dovydaičio Juozo, Šakių apskr., Šlisų kaimo,
- Gavrilchika Aleksandro©, Kauno miesto,
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- Geneviciaus Mykolo, Trakų apskr., Žiežmarių valse. 9 Bijautonių km.,

- Jurkso Kazio, Vilkaviškio apskr., Gižų valse.9 Dumčių km.s

- Juško Tado, Mažeikių apskr., Ilakių valse., Dvaralių km.,
- KarpiČio Jono, Trakų apskr., Semiliškių valse., Kozelkiškių km.,

- Kelmicko Petro, Raseinių apskr., Girkalnių valse.5 Vengerskų km.5

- Kiliotaičio Jono, Raseinių apskr., Jurbarko valse.s Pantvardziu km..
- Zalgio Svalto, Šakių apskr., Kidulių valse.? Žilių km.,
- Sneiderytes Lienos?

apskrPlokščiu valse. 9 Voniskiij Km.,

- Klemų Karolio ir Emilio, Vilkaviškio apskr., Beržinių km.,
- Kubilinsko Jono9 Biržų apskr., Joniškėlio,
- Kulikausko Kostantino, Vilkaviškio apskr., Kybartų valse.? Stanaicii
kaimi
- Kvajauskų Vlado, Vaclovo, Vinco,

- Latvio Jurgio, Deltuvos apskr., Ukmergės valse., Šaliecių km.,
- Masalskio Prano, Kauno apskr., Čekiškės valse., Baukių km.,
- Masonio Jono, Biržų apskr., Pabiržės valse., Jodeisių km.,

- Melešiaus Antano, Marijampolės apskr., Balbieriškiu valse.,Bisiurke
Kai m
- Milerio Antano, Raseinių apskr., Raudonės valse.? Kaniulų km.,
- Neverausko Justino, Šakių apskr., Sintautų valse., Klepų km.,

- Petniuno Augusto, Ukmergės apskr., Balninkų valso.? Martnonių vienk

- Petravičiūte Leonora,

- Pūkio Augusto, Tauragės apskr., Naumiestyje,
- Purvinas Urt... (Tamosh) Klaipėdos,
- Ribikausko Leono ir Martino, Kėdainių apskr., Baisogalos^valŠc.,
Sirutiskių km.,
- Rucevicio Petro, Vilkaviškio apskr., Alvito valšc., Kiržų km.,

- Samuolio Antano, Šakių apskr., Lukšių km., Plynių km.,

25.

♦

- Sereivio Klemenso., Šeduvos valse.* Žibartu km.9
- ŠeŠnickų Benedikto., Emilijos* Mažeikių apskr.9 Vegerių valse.* ir
Vegerių miestelio*

- Simanavičiaus Kas-pero* Raseinių apskr.* Šimkaičių valse.9 Vadžgirio km.
v

V

—

' '

V

w

v

.

t

- Šimkūno Albino* Rokiškiu apskr.* Svėdasu, valse. * Puroniskių km.*
- Siriūno Jono* Šiaulių apskr. 9 Klovainių valso.* Laipuškių km.;*
- Šležiu Adomo ir Stepono* Šiaulių apskr.* Linkuvos valse.* Gaizūnų km.*

- Stankevičiūtės Onos* Guobiniskes.
- Katiliaus* Pažėrų valse.* Gudelių km.9
- Tamulinaites Onos* Marijampolės apskr.* Balberiskių miestelio.

- VaiČenų Romo ir Vlado*

.

- Vaitiekūno Kazio9 Anykščių valse.* Dvaronių kaimo*
- Viskontas Kostos* Kretingos apskr.* Kartenų valse.* Asteikių km.*

- Vysniauskaites (Virbickąites) Mikase (MaČiulaitiene)*
- Žagrakalių Kazimiero ir Vlado* Panevėžio apskr.* Raguvos valse.*
T
Taurines vnk.*
- Zaleskio Poles*

(Varnytes) Kauno.

- Bielio Antano* Marijampolės apskr.* Raudonio valso.* Mikaliskių km.*

- Cebiulskio Antano* Švenčionių apskr.*; Tverečiaus valse.* VeiksČių km.*
- Kisielio Antano* Panevėžio apskr.* Ramigalos valse.* Naujadvario km.9

- Povilaičio Kazio9 Panevėžio „apskr•* Smilgių valse.* Šimkonių km.*
t

- Šiaulio Prano* Stenplių kaimo* Šveknos Parapijos*

- Šiplauskaites Konstancijos* Kalvarijos apskr.* Liubavo valse.*
Reketijos kaimo*

Ieškomieji arba apie juos žinantieji prašomi atsiliepti į
”N. L.” administracijų* • .
#

*

.

*

sjj

'
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Juozas TumŠa pa j ieško savo "brolio Mykolo Tumso? Panevėžio apskr.
Mieziskiy valso.? Steponiškiy vienkiemio.
’l

Taipgi paįieško. savo trijy. pusbroliu: Jurgio? Simono^ Adomo
Jušku kilusiu is Panevėžio apskr.?- Mieziskiy valse.? Nainiskiy km.?
Šie asmenys randasi kur nors išvietintį.
leŠkomiejie arba apie juos zinahtiejie maloniai prašomi atsi
liepti :
.
v ■
Mr. Juozas Tumsha?
2700 Roosevelt St«?
Detroit 16? Mich.?
" U. S. A.
$

ijt

:jc

sjt

:*t

>;«

#

Anastazija Šlekyte (Venckaitiene) Vilkaviškio apskr. ir vaįŠcL?
OŠkabaliy km.? duktė Tomo paj ieško savo giminiu? kurie randasi is trė
mime. Kreipkitės šio antrašy:

'
:J<

Mrs. A. Venckis?
2414 Bourbonniere Avė.?
Maisonneuve?
Montreal? Quebec.
:įt

-£«.•$.»>'

:!<

#

.
♦

,

...

_Viktoria Žukaite (Morazienc) Pąsiliy km.? Ramygalos vaįšc.?
Panevėžio apskr.? ieško savo puseseres Brones Masiliunaites is Barklainiy km.? Ramygalos valŠc.? Panevėžio apskr.?
.

Atsiliepkite- šio antrašy:

'r '■

.
■

.

. •

Mrs. V. Morazas?
1981 Kent St.?
Montreal? Quebe c.
LAIŠKAI.

Kanados Lietuviu Tarybos Motery Sekcijos, pirmininke M. Leknickien
gavo sekantį laišku 1947? vasario 7 d.
Gerbiama Ponia:
Nuoširdžiai dėkojame uz Jusy čekį $100.00? kuris
skiriamas Lietuviy Našlaiciy Fondui. Malonėkite perduoti
Kanados Lietuviy Tarybos Motery Sekeijai^musy gilios padekos žodį uz jy atjautimy lietuviy našlaiciy reikaly.

Šiomis dienomis atvyksta iš; Vokietijos penkios
našlaites. Tada is viso sudarys jau septynuoliką.
Greitu_laiku prisiusime pranešimą apie Lietuviu Naš
laičiu’ K- to veikimą, ir tada matysite kaip Jusę
pinigai yra reikalingi ir kokiu budu jie sunaudojami.

Dar karta dėkodama? lieku
• ~
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; SIU tikra pagarba9

Salomėja
^Šerienė.
Lietuviu Naslaicię K-to Sekretore*
■
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REDAKCIJAI:

Nepriklausomos Lietuvos Redakcijai
Man tel^o sužinoti, kad Kanados vPatri jotinai
lietuviai leidžia menasinį savo laikraštuku Montreale,
kuris taip gražiai skamba ’’Nepriklausoma Lietuva”, o
k^iP visi iškrikę lietuviai po pasauli _troks ta kad
vėl Lietuva Nepriklausoma taptu9 kad vėl visi^galetę
susiburtį po lietuviška trispalve vėliava. As įstodams į ’’Nepriklausomo g Lietuvos" skaitytoju eilias,
sveikinu visus laikraštuko leidėjus_ir skaitytojus,
kartu pasįlikdams_su Jumis eilese del Lietuvos Nepri' •• klausomybes laisves atgavimo.
-/ • .
P. Tautin.

' '
Detroit9 Mich.
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"N. L.” štabas labai dėkoja u,z Velykę sveikinimus
\ įr dovanas : A. Čiruniui ($2.00) is Toronto9 Ont •
J.M»
Šalteniui ($1.00) is Chicago I11.9 ir P. Tautin uz tokius
malonius linkėjimus iŠ Detroit, Mich.9 kuriuos persiuntė
gerbiamas J. Cress.

Labai aciu nenuilstančiam darbuotojiui P. Kairiui
is Toronto Ont., uz surinkimą prenumeratę "N.L.” ir at
siuntimu pinigę administracijai.
JUOZAS TUMŠA iŠ Detroit, Mich., prisiuntė pašto
ženklelię N.L. Administracijai del pasiuntimo laišku
tremtiniams. Aciu labai uz atjautimą musę brangię
Tautiecię.
- M. Arlauskaite -

•

ATSINAUJINO "N.L.” PRENUMSRATUS
IŠ Toronto, Ont. ■: S* Balčiūnas $2*00? J. Samulevicius $2*00?
J. Kalinauskas §2.00? A. Augutis §2.00, J. Pilkauskas $2.00,
A. Pundzius §2.00, V. JaraŠunas^§2.00, L. Vekteris $2.00,_K.
Dargis §2.00, J. Kizys, M. Matusaitis, Vilkeliene, M..Motejunas
(aukų) C. Janson , M. Dervinis? K. Stasiūnas.
Is Winnipeg Man, t
L. Bartnik.
Is Tillsonburg Ont. : M. M i t r a usk ie ne, Is Straff o,r ci
vili e Ont.: P. Gindrenas, Is Pisher Home Altą.; J• L iutkev i cius•
Is G-laslyn Sask. ; P. 0 žalas.

Is Montrsalo Que.:
P.^Jokubka §5.00, A. Kontautas §3.00, J. Mikalauskas §2.00, A. Vaškelis §2.00, J. Latvenas §2.00, J. šimonelis $2.00, M. Rugieniene, V. Naujokas^. S. Stankūnas, I. Ambrasiene, V. Moraziene, V. Nomeika, J. Jurėnas, M. Zaveckas.

Širdingai ašių visiems uz atsinaujinimų. prenumeratų.
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Balsiai, Antanas, Sakių apskr., Naumiesčio valse.,
v
—
r •»
Galvydas (žmona Gaidamavičiūte) Utenos apskr., Užpalių valse
Ilciukų kaimo
Gricaite Kazimiera.

Ragelis Jonas.

Rokiškio apskr., Maldučių km.,

Zolnięriunas, Kajetonas, Švenčionių apskr., Tverečiau valse.
PetroŠiunų,
Maloniai“prašomi atsiliepti į • —
Lithuanian American Information Center?
233 Broadway Street,

New York 7,

N. Y.

2820 ALLARD St.?
Montreal 20.

••

Tel. TREKMORE 1135

Mes valome ir dažome įvairius? kaip vyriškus? taip
loteriškus drabužius. Taip pat.isvalome^nuo lietaus apsiaustus?v
lel kuriy uždedame ’'Drex”? kas ne perleidžia vandens ir duoda grazeslę išvaizdą.

Taipgi valome visokiausios rusies karpetas ir fotelius
JChesterfields?? gardinus lengvus ir sunkius.
...

•

Kiekviena orderį pajemame iš nam^. ir pristatome į namus.

UŽ musy atliktu darbq garantuojame.

Del informacijų prašome telefonuot TRenmore 1135 (galimę
Lietuviškai pasaukti yra prie ..telefono ir Lietuvaite.)

Lietuviai savininkai:

J. KriauČeliūnas o
J. Matulaitis.
Ao Majauskas.

omui

©ž

Jeigu norite apdraustį narnoj baldus j automobilįp langus^
biznį? gyvastį ir t.t.

Prašau kreipkytes žemiau paŽymety

antrašu? kur gausite TEISINGĄ ir SĄŽININGĄ patarnavimu.

( GENE R A L
2398

I N S U R A N C E )

Frontenac Street^

Montreal 24P Quebec.
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D A N T I S T A S

LIETUVYS

GYDYTOJAS
Daro peršvietimus
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