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ĮTEIKS MEMORANDUMĄ LIETUVOS IŠLAISVINIMO REIKALU

Ottawa9 Canada - Šių $etu gegužes 1 d., Kanados Lietuviu Tarybos delęga ci įa? “sus įdedant i is kleb. kun. J. Bobino, A. Navicku, Marijos Aukstaites, Jono Lekničko, Albert© Norkeliuno, ir torontiecio Įeit, ^okubyno
lankėsi Ottawoje pas vyriausybę ir įteike memorandumu Lietuvos išlaisvi
nimo reikalu. ‘
•
• Memorandume išdėstėvnepriklausomos^Lietuvos problemas; nurodė,
kad Jung. Valstybes nepripažino ir nųpripažįsta,Lietuvos užgrobimo, ir
prašė savo vyriausybes imtis vadovybes ir atkreipti pasaulio demešį į
Lietuvos,- Latvijos ir Estijos pavergimu ir jos gyventoją ziąurų perse
kiojimą, -ir minetom tautom pagelbsti atgauti laisvę ir nepriklausomybę.
Taipgi prašė, kad Kanada nors laikinai įsileistų trijų Pabaltijo vals
tybių tremtinius, kuri,© yra pasisalinę nuo komunizmo teroro ir prie
spaudos. •.
Pažymėtina, kad lietuvių delegacija buvo labai palankiai pri
imta, išklausyta, ir kaip Amerikos.valdžia nepripažįsta Lietuvos už
grobimo, taip ir Kanados vyriausybe pasisakė nepripažįstanti tokio
okupavimo•

’
Taipgi labai šviesių vilčių suteikė del tremtinių- įsileidimo
į Kanadą.

Protesto ir prašymo lietuvių Šauksmas į pasaulį
tvarkančias Institucijas ir į visa Žmoniją. .

1947 m. vašario_9 dienų Sovietų Rusijos okupuotoje Lietuvoje buvo
vel^rinkimai - is eiles ketvirtieji neteisėti rinkimai į vadinamąją
Augsciausiųjų Tarybų.
7
™
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Demokratiškuose ^raštuose rinkimai yra didžiulis politinis _
įvykis bei visuomenes opinijoj (politinio nusiteikimo ir pilietines
nuovokos) rodykle. Gi diktatūriniuose kraštuose? kaip buvusioje hit
ler ininlcų-nacių Vokietijoje ar dabartinėje bolševikineje Rusijoje bei
jos pavergtose valstybėse., kur viešpatauja vienos partijos ar vienos
visuomenes klases diktatūra? rinkimai tėra tik farsas? komedija?
vaidinimas? is anksto lapes gudrumu surežisuotas taip? kad tokie
tariamieji Rinkimai patvirtintu diktatūrine jėga paremtu tam tikros
klikos valdžių ir savivaliavimų.

Maskva tvirtina? kad pirmaisiais 1940 metų rinkimais? esu?
Lietuva prisijungusi prie Sov. Rusijos. Melas? klasta? dirbtinumas?
ir tokiu ”prisijungimu” ne tik pasaulis? bet ir patyg. bolševikai ne
tiki. Pačių lietuvių sunkiausiomis sųlygomis ir didžiausiomis tautos
aukomis Lietuva buvo sukurta sau valstybe.ir 1918 metų vasario 16
Diena Lietuvos Tarybos Vilniuje paskelbta_laisva? nepriklausoma demo
kratine Respublika. Lietuva kaip valstybe atkurta tik jau nevprie
kokios Rusijos imperijos ar sųjungog prisidėti? tik jau ne amžinam
lietuvių tautos priešui carų ar bolševikų Rusijai? kuri dar prie § 1815
metų Vienos kongresą pradėjo Lietuvos valstybę (Daug anksčiau uz
pačia Rupijų ir Vokietijų susikūrusių Lietuvos valstybę) ginklu ka
riauti? žiauriausiai nukariavo ir per 100 metų išlaikė juodžiausioje
vergijoje. Ne tam lietuvis dirbo ir kovojo? kad svetimieji vėl.Lie
tuva niokotų ir jos piliečius žudytų ar kažkur į Sibirus siuntinėtų
sunkiausių darbu? bado ir galop kankinių mirties. Lietuva nenorėjo
ir nenori svetimiems kraštams atstovauti ir nenori būti per prievartų
svetimųjų atstovaujama. Pagaliau? Lietuva? kaip ir visos Pabaltijys
(taigi? i£ Latvija su Estija) yra Vakarų Europos orbitos ir orienta
cijos kraštai? o ne Rytų_Europos ar Azijos (Rusijos ir^Sibiro) vasales? iš kurių jokių kultūros pradų Pabaltijys ne trupučio nėra gavęs
ir negalėjo gauti? nes Pabaltijys pats savo amžių istorijoje yisųv
laikų buvo nepalyginti didesnes kultūros ir civilizuotesnis. uz pačių
Sov.-Rusijų ir kitus azijinius kraštus.
Sov. Rusijos vadai Molotovo asmenyje ir rudosios Vokietijos
vadai Ribbentropo asmenyje 1939 metų rudenį slaptųja tarpusavio.su
tartimi kolaborantiskai pasidalino Pabaltijį (Lietuvę? Latvijų irv
Estijų) ir Lenkijų. vSov. Rusija 1940 metais savo tankų masėmis uz- .
plūdo ramias ir griežtai neutralias Pabaltijo valstybes? jas okupavo
ir negirdeto istorijoje suklastojimo bei politinio smurto dėka pas-,
kelbe ’’laisvai prisijungusiomis” prie Sov. Rusijos., Dabar^vel rinki
mai Lietuvoje. Atrodo? kam. dar pasaulyje_turetų būti neaišku? kokia
per tokius ^rinkimus Lietuvoje buvo.laisve ir demokratija”? kai kan
didatais išstatomi okupantų rusų krašto vadai ir ’’ministerial”? net
niekados Lietuvoje nebuvę ir kažkur gimę? augę? gyvenę ir kažkam,
dirbę.
”Piktas_pasitycioj imas iš laisvės ir demokratijos”? - taip
yra pareiškęs del dabartines Lenkijos parlamento rinkimų Jungtinių
Amerikos Valstybių senato pirmininkas Vandenbergas. Ne mažesnis
pasityčiojimas pakartotinai įvyko dabar ir Lietuvoje? Maskvos kon
ferencijos išvakarėse. Vasario 9 dienos rinkimais Lietuvoje Sov..
Rusija ir jos visagale komparija nori galutinai numarinti bet kokį,
laisvosios žmonijos ir lietuvių tautos balsų del lietuvių laisves ir

5.
Lietuvos nepriklausomybes atstatymo. Bolševikai nori veį pademons
truoti pasauliui tariamai vieningu Lietuvos pasisakyma uz tarybinę,
bolševikinę santvarka, uz didžiuosius^Sov. Rusijos vadus sugeneralissimu Stalinu priešakyje. Bolševikai čia dar kartę suklastojo ir tra
giškai išprievartavo Lietuvos zmonię valia.Lietuvos, kuri per eilę
okupacijos metu sugriauta, jos žmones išblaškyti po visę pasaulį, o
šimtai tukstanciu užkaltais vagonais išvežti lėtai, bet gąrantuotai
mirčiai į Rusijos šiaurę ir į Sibirę. Taigi, tjk suterorizuotosios
lietuviu liekanos tėvynėje, na, žinoma, ir suvežtieji i§, Rusijos į
Lietuva rusai kolchozinįnkai §.u enkavedistu armija priešakyje laisva
ir demokratiškiausiu” budu ”issprende” Lietuvos valię.

Mes lietuviai, pasirėmę tikrosios demokratijos, o ne diktaturiškai bolševikines ”demokraiijos”, par 1 amentinię bei savivaldybinię
rinkimę nuostatais, dvasia ir tradicijomis, skelbiame:
1. Tiek visi aukštesnieji bolševikiniai rinkimai Lietuvoje,
tiek ir dabartinieji vasario. 9 dienos rinkimai tėra svetimęję, taigi
Sov. Rusijos teroro vaisius.

2. Tie rinkimai nėra teisėti, nes jokia valstybe savo okupuo
tame krašte negali vykdyti rinkimę, nes okupuotasis kragtas negali
laisvai savo valios reikšti. Kas gi butę, jei amerikiečiai, britai,
prancūzai savo okupuotosiose zonose paskelbtę vokiečiams rinkimus į
Jungtiniu Amerikos^Valstybių senatę, Anglijos parlamento rumus ar
Pranzuz.ijos asamblėja. Kartojame: 1940 metę rusę okupacines jėgos .
tariamai padare Lietuvoje rinkimus prie Sov. Rusijos prisidėti, o
dabar lygiai^tomis pat klastotinemis ir teroristinėmis sęlygomis rin
kimai į Augsciausiaja Tarybę,tai kę, ar ne rusę orovimasis.į sveti
muosius reikalus.
Tokie bolseyikę—rusę klastotiniai faktai ir aktai
pasaulyje negirdėtas dalykas, isskyrus tik vienut vienę Sovietę Rusiję.
3. Bęmokratinese salyse bet kokie^rinkimai laisvi. Sov. Rusijos
kraštuose čia jokios laisves, nes piliečiai neturi teises.isstatyti į
parlamenta ar gavivaldybes savo interesę gynėję, o teverciami prievo
les balsuoti uz komunistę partijos parinktus ir daugumos piliecię ne
kenčiamus kandidatus• v Nėra ko rinktis uz kę balsuoti. Komunistę,
partija nustato piliečiams uz kę jie turi balsuoti su kortele. Čia
pilietis neturi teises nebalsuoti, negali reikale rinkimę baikotuoti,
nes uz tai tokiam piliečiui gresia kalėjimas, istremimas,.paskutinio
turto konfiskavimas, vaikę nuo tėvu atskyrimas ir išgabenimas į Rusi
jos gilumę subolševikinti ir surusinti. Tankais, agitpropais, politbiurais, NKVD, mopromis, raudonaisiais kampeliais ir visomis kitomis
neleistinomis priemonėmis piliečiai verste verčiami balsuoti,^nurodant
ir uz kę jie turi balsuoti. Nevykstanciuosius balsuoti per jegę su
renka, sukrauna į sunkvežimius ir veža grasindami į rinkimę punktus.
Per tokius ir kitokius rinkimus Lietuvoje ir kitur Rusijoje niekas
nemiega is baimes ir^nevilties, drebėdami, kad neatvyktę enkavedistai
ir neišgabentę į kalejimę ar į Sibirę. Mes lietuviai visa tai.geriau
siai žinome, kaip jau^patyre žmones per pirmęjį bolševikmetį Lietuvoje
ir kaip dabar ateinančios ziniog apie faktus paliudija. Bolsevikę^
kontroliuojamoje Lietuvoje per siuos rinkimus jokios rinkimines lais
ves irgi ne šešėlio nebuvo.
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4. Dabartiniai rinkimai Lietuvoje nebuvo slapti, kaip jie nėra
slapti ir apskritai Sov.. .Rusi jo je, nes čia visur sovietine diktatūra*
0 kur diktatūrą, ten sekhįnaš kiekvienas pilietis ir Lietuvoje kas
penktas žmogus -^vis rūsy šnipas pries ^lietuvius • . Bolševikams tokie
rinkimai tėra sužinoti bolševizmui neištikimąją procentu, kaip pilie
čiai nusistatę^ kę jie galvoja, kad po rinkimu, dar labiau reikale
bolševikai galėtu juos spausti ir persekioti* Ri£k:imy metu balsuoto
jas privalo pereiti su atdaru balsavimo lapeliu iškišę'-eilę komisiją*
Rinkikai negali ne tik paduoti balsovuž kitokį, t.y.' savo norimąjį
kandidatę, bet jie nę,t negali ir’tuščio lapelio į urna^įmesti, nes,
rinkimai vykdomi viešai, o prie pačios urnos stovi bolseviky patikeįiniy kontrole, kuri patarinėja, ir viską akylaį stebi. Taip buvo ir
siuose rinkimuose, taip, mes patys visi gerai žinome, kad_kitaip ten
ir negali^buti^ jei norima, kad diktatūrine^santvarka gaiety laikytis
kad ir ne žmoni s klausiom i s priemonėmis. Bolševikine sistema slaptųjų,,,
Rinkimų nepripažįsta-.
5» Demokratinėse valstybėse visi piliečiai turi teisę laisvai
organizuotis į politines grupes. Diktatūrinėse valstybėse,„kaip Sov.
Rusijoje, taigi ir dabar Lietuvoje, jokios kitokios^politines organi
zacijos negali būti, - tik vienintele kompartija. Čia negali reikštis
jokie visuomeniniai politiniai sįuogsniai, nes čia tik vienos partijos
diktatura^galing^i teviešpatauja, ir kitiems vietos nėra arba ta vieta
kalenime žmonių šaudomojoje citadelėje ar tolimajame sunkiyjy darby
i st remime. Dabartiniai ar ankstyvesni rinkimai Sov. Rusijos okupuo
toje Lietuvoje tik~sitokie tebuvo,-. ir tokie rinkimai ne trupučio nerodo
lietuvių, valios.
’.
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- Kastytis -

Tėvynė pavergta!
Mums priešas pančius pina!
Bet mes-laisva karta,
Mus: rankos ginklą žino!
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Mes priešui ne vergai,
. . Mums svetimos dejones,
Kova mums ne vargai,
Mes esame sau žmones!

Per mūšy skausmus,
Per krauję_pralieta,
Sugrįsvį mūs namus
Ląisvuze numylėta,
«

«
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Raeo: V* Jakaitla.
Bolsevizmag? nationalįzmag. ir buvusio karo laikotarpis lietuvių
isblaske.
Galima sakyti? kad dabar lietuviai
issisklaįde po viso pasaulio kontinentą#
Neskaitant.daugybes lietuvių
Amerikiečių zonoje 28?000 gyvena dabar Vokietijos Britų zonoje.
Gyve
nimo sąlygos Vokietijoje daug geresnes? nei išvežtiems tautieciems
Sibire ar kitose Sovietų Rusijos dalyse.? bet dabartinis gyvenimas irgi
neteikia džiuginančių vilcių?_ nes gyvenimo sąlygos kas kart blogsta? o
jokios geresnes ateities pagerejįmo prošvaistes nematyti#
Tą 2g?000
lietuvių masę sudaro. įvairiais budais į Vokietiją pateką tautiečiai.
Vieni gelbedamiesi nuo bolševizmovpavojaus jau 1941jn. pavasarį buvo
pasitraukę kartu su repatrijuojanciais^vokieciaįs? žinoma? papirką ar
pristatę repatrijacinei komisijai vokisk°s kilmes įrodomuosius dokumen
tus? o kiti Lietuvą tuo laiku jau apleido tiesiog is kalėjimų.
Sovie
tų - vokiečių karui prasidėjus buvo vežami lietuviai dirbti į Vokieti
jos fabrikus.
Vėliau, kai traukėsi vokiečiai evokuodąvo kartu ir gy
vent.© jus. Taip patjnemazai tuo laikotarpiu pasitraukė ir patys nuo
bolševikų. Tokiu budujlabartinių tremtinių Vokietijoje sudėtis labai
marga.
'įarp evakuotų ūkininkų ir prievarta išvežtų darbininkų gyvena
buvę aukšti valdininkai ir profesoriai* Tik karui pasibaigus,vkąi„
prasidarė_ 'abrikų durys ir buvusių koncentrątinių stovyklų prizlūretojąi išsibėgtojo? daugumas lietuvių pakilo is vergijos naujam gyvenimui*
Is tikrųjų anglų ir amerikiečių kariuomenių atstovui labai giliai už
jautė visus nelaimėje ir pasistengė? kad vokiečiai daug geriau aprūpin
tų svetimsalius. Buvo jiems duodamas daug geresnis maistas ir buvo
stengiamasi sudaryti tokias sąlygas? kad svetimšaliai galėtų kiek nors
pasilsetijoo sunkių pergyvenimų.
Jau vasarą atvyko U1TP1V os tarnautojai ?
kurie peremo stovyklų administravimų ir aprūpinimų. Tokia globa tęsia
si ir dabar? bet jau'tik Vokieti jos'Britų zonoje negauna amerikoniškų,
maisto^produktų.
žinoma? lietuviams sU-parama atvyko broliai lietuviai
iš užjūrio? kurie per BALF ar kitokiu būdu atsiuntė’ drabužių? maisto
ir ne. vieną lietuvį^sugebėjo pergabenti į J. A. V. ar Kanadą. ' Taip pat
nemažai mūsų tautiečių jjavo ir moralines paramos tai žodžių ar laiškų
formoje. Uz tai nuo mūsų visų nuoširdžiausia padėka.
Gyvename pris
lėgti? atskirti nuo artimųjų? 'giliai pergyvendami tėvynes netekimo
dalią? bet kartu nepasiduodame ir viską nuodijančiam pesimizmui. Nors
mūsų gyvenimas pilnas nedateklių ir skurdo? bot mes stengiamos jį pa
įvairinti ir tuo pačiu dirbti. Kas tik turi atliekamo laiko ir dar
galutinai sunkių gyvenimo sąlygų liko dar nepalaužtas? stengiasi veik
ti? kurti? dirbti.
Ir rezuntate esame„daug ko nuveikę ir jei tik kiek
būtų geresnes gyvenimo sąlygos dar galėtume būti_energ.ingesni e
Gyven
ti reikia daugiausia ten? kur karine valdžia parūpina pastogę* .
tąutą smarkiai išnaikino?
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tremtiniai daugiausiai apgyvendinami mediniuose barakuose9 k^r anks-_
ciau buvo laikomi karo belaisviai arba įgyveno prievarta atvežti svetim
šaliai darbininkai o Barakai statyti is Igntų arba sumūryti isplytų.
Vasara juose labai karsta9 o žiema labai salta9 nes del blogo jų pas
tatymo neįmanoma kaip reikiant apkūrenti. 0 tie barakai buna daugiau
sia be stiklų9 o stiklų vietoje buna specialiai vokiečių,gaminamas
popieris. Kadangi si zięma Europoje nepaprastai žiauriai siaute9 tai
daugeliui teko smarkiai salti. Del to ir ligų skaičius yra smarkiai
padaugėjęs. Kai kurie tremtiniai ir lietuviai turi laimų_gyventi ir
buvusiuose vokiškuose kareivinėse.? kurioj, jau yra šiltesnes ir gana
neblogai pastatytos. Dar mažesniam skaičiui tenka gyventi ir butų
poloni jose.? kurios anksčiau priklausė vokiečių darbininkams. Vienu
žodžių gyvenama margose pastogėse. Maistas grynai vokiškas. Gaunamav
oficialiai po 1550 kalorijų. Yra pesimistų9 kurie teigia.? kad praktiš
kai gaunama tik apie 1300 ar net mažiau.? nes ne visus mums skirtus pro
duktus vokiečiai pristato* Pavyzdžiau9 paminė s iujcokių svarbiausių
produktų lietuvis gauna per savaitę.
(4) ansus megos9 (2) ansus rieba
lų ir (2) ansus cukraus. Kitas paistas susideda is (5) ansu zuvies9
(4) ansu marmelado (15) ansu darzovių9 (5) svarus bulvių ir 1.1.
Tokia maisto norma yra^visai nepakankama. Del tokios padėties atsi
randa pas tremtinius aštrios skilvio ligos? vidurių ligos ir T. B.
Šiomis ligomis sgrga kai kuriose stovyklose 18-20% stovyklų gyventojų.
Džiovininkų skaičiaus augimas ir svorio kritimas nuo 5 iki 20%9 del
kurio kenčia apie 35% vaiku„iki 18 metų amžiaus ir^iki 94% suaugusiųjų
ir bendrasis ligotumo padidėjimas jau dabar yra aiški nepakankamo
maiįinimo paseka^ bet rimtesnes konsekvencijos„susidarys vėliau. Visos
eiles stovyklų vadovų nuomones D.P. maisto padėtis yra 30% blogesne.?
nei vokiečių gyventoJų.
*
Nors stovyklose mažos maisto normos.? ir tremtiniai nuolat kanki
nami moralinių, ir fizinių kancių9 bet stengiamasi nepasiduoti abatijai
ir nervingumui^ Vienintele priemone pries tai yra darbas. Todėl kas
is tremtinių neįa priverstas dirbti Britu kariuomenes reikalams (miško
medžiagos paruosime Londono atstatymui)9 eina kur kitur stengiasi įsi
jungtu į stovyklos darbų. Tenka tik stebėtis kų yra tremtiniai sukūrę.
Ypatingai stovyklose palaikoma švietimo sritis. Britų zonoje šiuo metu
turime 33 vaikų darželius9 kuriuos lanko 997 vaikai9 48 pradžios moky
klas su 1954 mokiniais? 4 progimnazijas ir 10 gimnazijų su 1123 moki
niais. Dviejose amatų mokyklose mokosi 219 mokinių^ mokytojų kursuose
31 klausytojas.? dailės studijoje 8 klausytojai^ aukstesniojo prekybos
mokykloje 88 mokiniai. Tai vis grynai lietuviškos Mokyklos. Be„to9
Buxtehudeje D«P. amatų mokykloje mokosi 90 lietuvių jaunuolių9 juri
ninku mokykloje Flensburge - 409 Pabaltijo Universitete Pinneberge 279 lietuviai studentai ir dar 440 lietuvių studijuoja vokiškuose
universitetuose. Susumavę gausime9„kad lietuviško jaunimo gražus būre
lis pasodintas į mokyklinį suolų^ būtent 5S198 asmenys. 0 tai sudaro
beveik^21% visų lietuvių gyvenančių šioje zonoje. Q, jei dar pridėsime
lankančius visokių rūsių kursus9 tai tas procentas žymiai padaugės.
Karui pasibaigus mokyklos buvo tik kūrimuos! stadijoje ir buvo
pradėta dirbti labai sunkiose sųlygose. Neretas atsitikimas.? kad
keturios klases dirbo viename ^kambary je. Trūko vadovėlių.? popieriaus.?
pieštukų ir t.t® Mokytojai uz savo darbų atlyginimo negavo9 bet dirbo

9.
atsidėję?' pasišventę.

•

Vėliau viskas po laipsniui susitvarkę ir mokyklos įzenge į
tradicinį lietuvišku mokyklą kelią.
. '
»
*
Taip pat labai sunkiose sąlygose^buvo'sukurta lietuviška spauda,
gpaudai leisti■reikalingi karines valdžiosįleidimai ir cenzūros prie
žiūra. -Labai sunkina spaūdos.leidimą ir.didele popieriaus gtoka.
Britu zona^turi tik vieną informacinį'-leidinį? bet Amerikiecią zonoje
yra išleidžiami'net 4 informaciniai^įaikrasciai. Vienas.is_ią.išeina
tris kartus į ąavaite• Visą laikrąšcią tiražai labai apibrėžti.
Britą zonoje išleidžiamas spaustuvėje spausdinamas "Lietuvią Žodis”?
kuris yra didelio formato ir leidžiamas 4 puslapią didumo.^ Redaguoja
buvr ’’Lietuvos Žinią”^redaktorius -J. Karfelis. Dar leidžiami spaus
tuvėje spausdinami: "Žibintas”? kurį redaguoją, kun.1. Kuzmickis ir
jis skirtas yra besimokančiam jaunimui.
Leidžiama "Saulute”? kuri
skirta paaugusiems^vaikams. Redaguoja A. Giedrus? kuris ir .Lietuvoje
buvo to pat laikraščio redaktoriumi.
"Skautą-Aidą” redaguoja A. Krau
sas. Visi laikraščiai techniškai labai gražiai yra išleidžiami.
”Skaudą Aidas” įg "Saulute” neseniai švente vįenerią metu sukaktuves.
Visi šie laikraščiai yra išleidžiami pąbaltiecią^entrę-Detmoįde.
Toje spaustuvėje? kurioje ąpausdinami sienlaikraščiai yra parūpinta
ir specifiniai lietuviški ženklai. Tik "Žibintas” spausdinamas be
specifinią šrifto gęnklą? nes jis yra leidžiamas Grevene. Dar lei
džiama daug laikrascią stovyklose rotatoriumi spausdinant.
Tremtiniai yra išleidę ir įvairią knygą? vadovelią.
Pats orįginaliasias Britą zonoje leidinys yra žurnalisto A. Vąitkąus paruosta
knyga ’’Dienos be Tėvynės". Sį knygUnlabai meniskai, išleista ir trau
kia ne tik lietuvią? bet ir uzsieniecią akį. Tai yra Plensb.urgo sto
vyklos lietuviu kūrybos rinkines. Kadangi Flensburge spaustuvėsev
nebuvo 'lietuviško šrifto? t,ai si didžiule knyga turėjo būti perrašyta
mašinėlė ir pervesta į klises. Toks darbas reikalavo daug triūso ir
vargo.; Leidyklą ’’Baltija"? kuriai vadovavo rašytojas J. Kruminas.
leido (dabar rašytojaą’susirgo) meno ir kultūros žurnalą "Gintarai"?
kurio jau pasirodė dešimt knygą. Tas žurnalasvtaip pat spausdinamas
rotatoriumi irjneniskai iliustruojamas.
Pat išleidimo pradžioje, žur
nalas buvo sukūlės tremtinią tarpe didelio susidomėjimo.
Dar yra
išleista vadovelią? vaikams literatūros. Britą zonoje knygą leidimui
nėra sąlygą. Neseniai išleista Maironio "Pavasario Balsą” X laida.
Šalia šią darbą ruošiami stovyklose įvairiausi kursai. Gausiai
veikia anglą kalbos -kursai. Paskui-veikia šoferiu? mechaniką? saltkalvią? mūrininką? siuvęją’ir kitokie kursai.Mat? tremtiniai labai
susirūpinę savo ateitimi. Kiekvienas pries išvokdamas is Vokietijos
nori pramokti kokio nors amato? nes kiekvienas žino? kad be amato
kokiame kitame krašte bus ne taip lengva įsikurti.
Be'to? kur tik yra^didesnis lietuvią skaičius veikia stovyklos
chorai? kurie dainuoja iškilmią ar ^inejim^'inetu arba gieda bažnyčio
se. ^Sudaryti taip pat ir tautinią šokią būreliai. Chorai ir tautinią^šokią būreliai buvo ne kartą pasirodė pries Britą kariną ir Įeitus
aukštus svečius. Visi nepaprastai palankiai sutiko lietuviškus seklus
ir dainas*
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Ypatingai pasididžiavimo vertas reiskinas? tai lietuviškos
operoj atidarymas Detmolde. Atidarymas įvyko vasario 24 d. Detmoldo
vokieciy teatre. Buvo pastatyta ne kiek neblogiau kaip Lietuvoje
opera -^"Sevilijos kirpėjas"•
į salą suplaukė dideli skaičiai lie
tuviu iš įvairiu stovykly. Kai kas.net su ašoromis sutiko pirmuosius
operos garsus. Juk_daugumas jau kelius metus nera_buvę lietuviškoje
operoje.
Operą sukurti buvo ne taip lengva. Reikėjo kostiumu? deko
raciją. ig daugybes kįty medžiagą. Anglijos lietuvis majoras Liudzius
atvežė iŠ Londono dažy ir artistams grimo. Londone p. Liudzius•ieško
jo ir pijanino. Bendromis jėgomis viskas buvo surankiota. Is seny
nudažyty skudury buvo'paruosti_operaivkostiumai. Artistai taip pat
vienoje vietoje negyveno. Todėl suvažiuodavo ir dirbdavo. Vokišku
orkestrą taip pat reikėjo pritaikinti prie lietuvio dirigento. ,
Detmolde susikūrė ir dramos^teatras. "Aitvaras"? kuris apyažinejęs stovyklas Brity-zonoje? i-s'vyko gastroliuoti _į lietuviu, stovy
klas amerikiėčiy zonoje. Didelio pasisekimo sulaukė A, Ruko paradytas
"Dundulis ir Burbulis". Turinyje motyvai parinkti lietuviški ir ziuro«
vus^nuteikįa gaivinamai.' ■Kiekvienas, mintimis persikelia į tėviškės
kraštu ir širdyje pagyvena Lietuvos, lauky kvapais. Tai yra grynai
vaizdelis iš lietuviy ukinininky gyvenimo.
. -

Neužmiršta Brity zonos lietuviai dirbti ir reprezentaciniuose
amatuose. Kai kur stovyklose turi įsisteigę liaudies dirbiniy dirb
tuvėles? kur* gaminamos lietuviškos dekoratyvines lėlės? įvairus medžio
dirbiniai. ’ Tokios dirbtuvėlės ypa Neustadto? Oldentiurgo ir dabar or
ganizuojasi Okerio stovykloje. . Šiuos gaminius mielai perka UNRRA
tarnautojai? Brity ir norvegy kariai. Ty gaminiu nemaži kiekiai yrą
iškeliavę į tolimus kraštus? kaip į Australija? Kanada? D. Britaniją
ir kitur. Kiekviena lele ar kitoks dirbinys turi įrašus kur ir kieno
buvo gamintas? tai kartu neblogai reprezentuojamas-, ir lietuviy vardas
kituose kraštuose.
* -• .. .

Tai tiek apie Brity zonos lietuviy. darbus._ Jei lietuviai gyventy kur nors kitur o ne Vokietijoje? tai jy buty dar didesnis įna
šas Į. bendrą'-lietuviška kultūrą. Vokieti jo je.yra nepaprastai sunkios
gyvenimo sąlygos? nes' tremtiniy vokiečiai nemėgsta. Tremtiniai jiems
yra liudinininkai anksčiau padaryty nusikaltimy. vTodel del maisto^
del demoralizacijos gyvenant stovyklose? >del neaiškios, ateities? del
mažy galimybiy uždirbti pragyvenimui? visi lietuviai nori apleisti.
Vokietija. 'Kur tik atsiranda galimybiy? tai ten lietuvia-i tuoj iš
vyksta. Jau apie 400 liętuvaiciy išvyko dirbti į D. Britanijos ligo
ninės ir sanatorijas, išjy buvo ir tokiy, kurios buvo baigusios ir
universitetus? bet sutiko dirbti paprastu -tarnaiciy darbą? kad tik
gaiety vieny karty nutra*ukti rysius su Vokietija., Dabar laukiu ir
vyrai galimybiy išvykti į D. Britaniją.
”
Visi gyvename” su viltimi kada nors išvysti savo prastą, bet
kartu norime tą pereinamą laikotarpį? kol galėsime grįžti į savąją
tėviškę,, praleisti ten, kur nereikėtą vargti?^skursti ir turėti nuo
latines baimes patekti pas dabartinius musy teviskes "globėjus".
Visu lietuviy Britu zonoje vardu tę.nka paęįekuoti tiem Kanados lietu
viams? kurie vienokiu ar kitokiu budu padėjo tremtiniams. Ar kas..gavo
raminantį laišką ar siuntinėlį visuomet nešios širdyje raminanti dziau^
smą ir padėką.
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Skrybėlių dalinimas stovyklos gyvenimu "buvo išjudinus is įpras
tu veziV* Turėjo praeiti keletą savaičių, kol viskas aprimo,^kol nutilo
kalbos apie gailestingosios širdies Mrs. Bet laikas visk^ isdildo.
Juk_nurimsta po kurio laiko ir žuvis keptuvėje spirginama, nurimsta ir
p’ele katino naguose, taip ir tremtiniu nuotaikos jau buvo nurimusios*
Tik ve į, reikėjo.įvykio, lyg perkūno is giedro dangaus, kuris is naujo
gyvenimą įaudrintu. Tai ir buvo antroji sensacija.
Skelbimu lentoje pasirodė pranešimas, kad Welfare Officer’s
raštinėje bus duodami smulkus kasdieninio reikalingumo.dalykai, kaip
tai: Šakeles, dantims šepetėliai, pasta, barzdai skusti peiliukai,
nosines? kortos ir kt.v Kuklutis skelbimas toliau aiškina, kad t^i.
esančios Raudonojo Kryžiaus (U.S.A* arba Kanados) dovanos? bet uz^jas
tremtiniai turėsią užmokėti, nors ir nebrangia kaina.Surinkti is
tremtiniu pinigai "busię naudojami ti; pacii; tremtiniu šelpimui Per sto
vyklos Welfare Committee.

Pradžioje sunku buvo ir susigaudyti.. ProtaivaĮpratę nuo nor
malaus gyvenimo ir įprastos galvosenos®
”Kaip čia išeina?” — vienas
kito klausia. Jeigu dovana? tai_galetų būti veltui. 0 jeigu tremti
niai Reikalingi šelpimo, taijkodel imti nuo v ji; paskutiniuosius skati
kus uz šias dovanas? Didesne ji; dalis ne is kur negauna nei algos
nei pinigines pašalpos. Taigi kiekvienas pats save turi šelpti*
Kadangi stovykloje ne visi pastovus gyvento jai? _o daug yra*
pravažiuojančių, vykstancii; į kitas stovyklas, tai pradėta klausinėti
jie, kaip pas juos - ar pasitaiko tokie dyvai.
- išbuvau beveik metus laiko N. stovykloje -^pradeda vienas tai ne karto nepasitaiko, kad ka duoti; ar parduoti; is panasit; dalyki;*
Tačiau visados galima nusipirkti sii; reikmeni; uz stovyklos rxbi;.
Kartais ir mažoje krautuvėje galima kEį nors gauti su užrašu ’’Gift from
the American people through the American Red Cross” (arba ’’Canadian”*)
- As iki Šiol T. stovykloje gyvenau, tai dalindavo kas menesį
višisk&i veltui panašius reikmenis* Gavau ir sias petnešas (parodo
svarkę praskleidęs)_sepetį? muilo barzdai? baltinius. Sekantį menesį
žadėjo' virsutinii; rubi; duoti.
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- Nepūsk arabų į akrą;
važiavai?

Jeigu taip gerai buvo, tai kodėl iš
,

. M

- Musų tautybes žmones koncentruojami R.^mieste, todėl išsiuntė.
0 j.eigu netikis kad viskų- veltui duoda, tai nuvažiuok ir įsitikinsi.

Kitas dar atsiliepė, kad pas juos tik stovyklos darbininkams
ir tarnautojams, tokius reikmenis duoda.
Prasidėjo diskusijos, gulėjo prieiti ir prie veiksmų, kadangi
iš įvairiu stovyklų pradėjo pasakoti keisčiausių dalykų,vneįtikimų.
Pagaliau vienas ėmėsi kita til'dymo, kadangi pats norėjo žodį paimti.

- Matau, kad jus nieko nenusivokiate apie dabartinį momentų
ir tuos dalykus, apie kuriuos tiekjiaug pritauskete.
Išguldysiu as
jums viską kaip ant delnoStebitės kodėl nevienodai įvairiose stovy
klose. Mat9 kiekvienos stovyklos gerbūvį tvarko Mrs. ar Miss kuri
savystoviai elgiasi ir pati sau nurodymus duoda. Kas būtųvjeigu jų
kas kontroliuotu arba koks driskius tremtinys skųstųsi aukštesnei val
džiai? Tai būtų pažeidimas aleatų autoriteto. Tai vienas dalykas.
Antras: yra tas? kad nevįsos Welfare Officers vienodai nusimano ekono
mikoj ir/komercijoj. As laikau pažangiausia tų, kuri nieko neduoda ir
neparduoda. ; Ekonomika sako, kad geriau apgimoka prekyba urmu negu,
detaliai, ^ūtų tik terliosimas is pardavinėjant po porų peiliukų ar
nosiniu.
Siek tiek pažengusi ekonomikoj ir sios stovyklos Mrs. Ji
žino dČsni kad pinigai turi cirkuliuoti eiti apyvarton. 0 pro kurį
pinigai praeina tam yra geriau? negu anam, pro kuri nepraeina.
Pay.
tu neturi pinigų9 bet nori nusipirkti, sakysim, veidrodėlį savo liūd
nam veidui pamatyti ir, nosinę ašarai nušluostyti.
Žiema dar toli.
Gali parduoti švarkų, už tai gausi norimų prekių.
Stovykloj vyks pre
kyba,. daug‘kas pelnys, gerbūvis pakils.
Rudeniui atėjus paprašysi
pašalpos^švarkui įsigyti.v Jei pašalpos negausi, tai vienų antklodę
tikrai išduos papildomai žiemai praleisti. Ypatingų darbų neturi.
Galėsi pralindeti po antklodėmis ir be švarko.
0 žiema Italijoj tik
apie 60 dienų tęsiasi. Prisiminki, kad meskos ismiega du menesius ant
vieno šono ir pavasariui atėjus pabunda labai patenkintos.

’
.Žinoma, pati nėpažangiausia tai T. stovyklos gerbūvio prižiū
rėtoja. Ekonomikos’ teorija sako, kad kiekviena vertybe įvertinama
kita vertybe, paprastai pinigais. Dalinimas bet kokių dalykų veltui
yra tai nesąmone, Kir. pus i žengimą s komercijos dėsniams. Tai kėlimas anar
chijos ekonominiame pasaulyje.

Po? tokių/išguldymo, padėtis aprimo. Suprato visiL kad dėsnis
palieka visados tas;'patss
”Jei duoda - imk, jei muša - bėk, ir jeigu
pigiai parduoda - pirk”.
Sukrapštę paųkutiniasias liras, kas neturėjo
iŠ kito pasiškolijo, ojome ir pirkome sias amerikiečių ir kanadiečių
dovanas.
"

•

.v •

-A'

_ j, Mikas -
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Kolcho_zai_ _įr_s o vch o za i_So v ie t i JoJe
Sovietų tikslų ir jų vykdimo klausimas domina po karo visą
pasaulį. Betapąslapties politika ligi šiol neleido svetimŠaliul^pazįnti tos plačiosios palies, atskirtos nuo likusio pasaulio geležinio
uždanga, gyvenimo. Is vienos Ruses pastebima paslaptis ir izoliacija,
o is kitos puses daugiau ar mažiau tyli revoliucija, įvykdyta agrari
nių ir kiti} reformą pavidalu, vadinamosios įtakos sferos srityse, kaip
antai, Lenkijoj, Rumunijoj, Baltijos kraštuose ir kitur.
v Akyvaizdoje uždėtos "globojamoms” tautoms santvarkos ir jos
praktiško pasireiškimo, statomas klapsimas, kaip veikia sovietine
sistema paoįoje Sovietijoje. Pavyzdžiui kokie pasikeitimai įvyko
Rusijos žemes ūkio srityje.
_Kai kurie deportuotieji, neseniaiwgrižą į Prancūziją ir Belgi
ją, galėjo atsakyti į šį klausimu įr aprašyti sąlygas, kuriose jie
buvo priversti dirbti, kaip žemes ūkio darbininkai, Sibiro ar Pietines
Rusijos kolchozuose ir sovchozuose.
' {

I I

x

Jų pastebėjimu ir asmeninio patyrįmo įsdavos nesiremia nei

propagandine literatūra, nei pravažiuojančiu žurnalistų įspūdžiais,
nesidarytais kokiame nors pavyzdiniame kolchoze ar sovchoze.

Žemes ūkio organizacija Sovietų Sąjungoje.

Visa zemq sovietų sąjungoje priklauso valstybei. Yra dvi
ūkines organizacijos: .kolchozai-valstybes kontroliuojami gamybos
kooperatyvai, ir sovchozai-valstybiniai pkiai. Pirmuosiuose derlius,
likes sumokėjus įvairias taksas ir mokesčius, t.y. nacių išgabenti į
Vokietiją darbams belgai ir prancūzai,^karo pabaigoje pately į rusu
rankas. Bolševikai parode savo "žmoniškumą", sulaikydami siuos sąjun
ginių valstybių piliečius ir versdami juos dirbti darbo stovyklose.
Kaikurie is ten paleistieji ar pabėgusieji, pasakoja, kad dar daug,
belgų ir prancūzų taip tebevargsta. Vertojo pastaba. Priklauso kol
chozo nariams, antruosiuose pelnas eina valstybei-

Ar sovietinis žemes ūkio darbininkas galį pasirinkti taip
darbo sovchoze ir kolchoze. Ar jis įstatymų verčiamas dirbti viename
ar kitame.
Jei jam leidžiama eiti į vieną ar kitą šių orgaiiizaci jų, tai
bado šmėkla sukuria darbo prievartą.
"Nepriklausomieji1*, jei teii dar
tokių yra, ekonominiu spaudimu-nusavinimu ir nepakeliamais mokesčiais
- yra privedami prie galutinio bankroto ir pagaliau jėga suko1chozįna
mi. Taigi, tėra vienas pasirinkimas: mirti badu arba įsijungti į sias
organizacijas•

_
Pastebetas reiškinys, kad blogo.derliaus atveju darbininkai
užplūsta sovchozusj tuo tarpu gero derliaus metais jie bevelyja dirbti
kolchozuose. ’’Valstybiniuose - ūkiuose” darbininkas bent gauna savo
normę ’’pajok” 400.gr. duonos dienai, tuokta r pu kolchoze niekuomet ne
šino net apytikriai kiek jis'gaus "javy uz "darbo- dieną” (trudadnie),
kadangi padalinimas įvyksta mėty pabaigoje ir priklauso nuo duokliy,
kurias uždeda valstybe. Metinis minimumas yra,.taip sakant, "nustaty
tas” kolchozininko .seimai, bet reikety jam.kasdien atlikti pusantros,
"darbo dienos” norma ir darbuotis net naktimis^ kad gaiety ismditinti
du vaikus^ tačiau dar su ta sąlyga, kad ir jo žmona,taip pat atlikty
tokią pat’darbo;normą.. y..
.

Be tiesioginiy mokesčiu yra kiti, kolchozininky "savanoriškai”
nubalsuoti, raginant priskirtam prie kiekvienos įmone_s politrukuij.
Turtingose ir ypač derlingose javais srityse, vidutine 4-5 ąsmuny šei
mos norma yra nuo
kg. iki 2 kg. javy,. .bet kaip gali išsilaikyti .ūki
ninkai Sąmarkando ir Bucharos; medvilnes srityse, pavadintose "Mirties
Slėniu”? Pavienis asmuo soviety są jungo j e. nieko. nereiškia, nestik jo
laime, jo gerove vertinama jo naudingumu, bet ir pati jo gyvybe yra
■ pašvęsta valstybei.
‘ •
■ ■ ■ ,
• '■ ■ ■■ Be to, dideli mokesčiai-gula'ant kiekvieno asmeninio tūpto' •
ir atsitinka^ kad ūkininkas įuri parduoti ..šyvo karvę ar savo vistas,
kad gaiety užmokėti už ty pačią karvę ar vistas.

Vaiky mirtingumas net derlingiausiose, srityse siekia baisiy
proporcijy.
•
'
-..
.
Technika . *.

Tikėjimas.

:

Azijos stepe atrodo puikia dirva pritaikyti plačiu mastu moto
rizuotam darbui.:’; Plovimo, kūlimo masinos, gailingi traktoriai yra gau
sūs kolchozuose ir, atrodo, ‘daro dideles ’įtdkos derliaus 'rezultatui.Bet. tas nekliudo^ kolchozininko?'.visiškai nesirūpinti. ”§ai sies bus
niekam tikusios, valstybe: nupirks mums kitas. .į” _Jau i sūrusis ko s na
tūros nereiklaus kolchozininko atpleŠimąs nuo,žemes'tikrai nėra haginas
reiškinys/kolektyviniame darbe.j■ .
■.Prisirisiitas prie žemes, be to,.^yra metodiškai naikinamas >
masinėmis deportacijomis. Taip, pavyzdžiui, beveik visas.Sibiras "yra
pilnas ukrainiečiy deportuoty įvedant kolchozus.
■

iš izbos į žemlianka. %.
Kolchozu ir, sovehozu rajonuose trobelių nerasime, bet zemliankiy,1 t. y*' ; žemeje.irį>ėngtas ;;lusnasi Pagrindinis . zemįiankos baldas
yra-.peciys .(plistų)? ant. kuriojmįėga privilegiuoti .sėimos nariai.
Jokio apsvieįįmo, .nebent maža žibaline lempa* Visa "skatina”, galvi
jai, įr/pį-jiksciai, žiemos metu buna zemliankoje.."..Per zniego’pustynus,
karves, ožkos' ir vistos.
..
.'
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KaipasukoIchozinimas vyko? galime rasti puikų atsakymo, pačių
bolševiku rašytojo Šolochovo ramane ’’Pakelta veleną”.' _Vertej6 pastaba?
tas dalinasi būtu? kur jau ir taip spaudžiasi koks desetkas asmenų.

_ ’’Nacionalizuotas” darbas prasideda gų aušra ir . elgiasi naktimi.
Ąrgi nėra vienas is sovietinių propagandos sūkių ”od zory do zory”? nuo
svytos ligi sutemos?
Pasivėlavimas į darbų griežtai baudžiamas? nuo pinigines pa
baudos ligi, kale j imo.

Sovchozo valdžia yra buhalteris ir intenderitas? neužmirštant
politruko - politinio propagandasto? šalia bendras lauko d. ’bų Kontro
lierius? girininkas ir daugelis "brigadierių”. prižiūrinčių darbininkų
brigadas.

Draugų įskundimas?. įdavinejimas Šiose darbo stovyklose yra
geriausias pinigas...
Paprastu-laiku savaite ję, yra viena nedarbo dieną. Bet per
visų karų darbininkai ’’savanoriškai” aukojo savo laisvą dienų®

H.C. pasakoja:^ ’’Mes išeidavome švintant su įrankiais rankose
nelabai ’’savanorišku” zingzniu eisena? mieguistais balsais keikdamiesi.
Vidurdienį turėdavome pusantros, valandos ^pertraukų,.
Suva?. •} savo sausa
duonų? guldavome^cia pat aut žemes ir tučtuojau užmigdavome.
Per dar
bymetį mums atnešdavo .sriubos (kokia puota)? kur rasdavome kopūstų?
bulvių ir kartais net mėsos o
Darbas tęsdavosi ligi saulelydos? po to
dar žygis į fermų”,.
■•
Pasikalbėjimuose? kuriuos .turejo šį deportuota svetimšale su
savo bendradarbiais rusais? dažnai kalba užeidavo apie 1929-52 metus?
kolchozų įvedimų, su baisūu jų palydovu badu®
pasakoja?, kad kiek
vienas jos bendrakalbis buvo įsitikinus? kad tas badas buvo dirbtinai
sukeltas naujai sistemai sukurti ir jai jėga įvesti*

Sovietine valstybe? tasai^nepasotinamas Molochas? apsuptas
paslaptimi ir jėgos religija? viešpatauja autokratiskiau? negu bet
kuris senosios Rusijos caras®
,
■ -Jau viena^zmoniu .generacija buvo paaukota ir sunku numatyti
antrosios likimų siojb terorizuojamoje ir atsilikusioje tautoje? kurios
vadai temato tik ’’masėmis''' ir paneigia didžiuosius gėrius* laisvų? ger
būvį ir net pavienio ‘zmoguas gyvybų bevardžių kolektyvų labui®
w
190 milijonų sovietų sąjungos gyventojų pasišvenčia ’’savano
riškai” ūkiniam_atstatymui 9 pranešė generalisimus Stalinas®
Išvysty
mui visų žemes ūkio resursu ir galimybių? - jis pridėjo? - reik.es
daugiau gaminti,? priimti naujus pasiaukojimus? kaikuriuos ’Susispau
dimus”. Tam užteks trijų? jei ne daugiau? piatiletkų '
pažadėjo®

15 metui Ka apie tai galvoja kolchozĮninka! ir eoychozĮninka!?
Bet? kai sakydavo vienas "politrukas”? jie visai negalvojai•

Gal but? jie nebegali galvoti?
Verte - J»
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PASIŪLYMAS

ĮŠ

VOKIETIJOS •

Amerikos lietuviai pamatuotai skundėsi .ne turi „gyvo
dvasinio rygio su Lietuva. vIs tikryjy, didele kalte krenta
dėlto ant musy ir mūšy valdziy? laiku, neatkreipusiy į tcii
derėmo „dėmesio. Nors dabar tam nėra patogus laikas, tačiau
gera būty bent_pavėluotai ta.klaidy stengtis atitaisyti.
Jauniausioji Tėvynės lietuviy karta duoda tokį pasiūlymu:
Uzmegskim bent pavėluotai gyva rygi tarp
nep^zįstamy, bet vienodai lietuviškai mystanciy jaunuoliy ar seniy Vokietijoje ir
Amerikoje!

Nesupraskites kad ryšį užmezgus, mes daug reikalautume
- ne. „Lietuvis studentas„’’affidavito” nereikalaus, kaip
nereikes jam siysti kas menesį nei^pinigy, nei daug maigto,
nei į sezony po kelis kostumus... Čia ne tame svarba glūdės.
, Jei amerikietis.? neskriausdamas savęs, norės padėti mate
rialiai - padės.? - jaunimas tars širdingy aciy: jam bus
egzistencijos ir morales paramos laidės; bet jis niekad
nedrįs to reikalauti, o ir gavęs - žino - neįstengs mate— rialiai atsilyginti.
Tacitu savo laiškais jūs ir mes užmegsime stipru
dvasinį ryšį. Stengsimės atvaizduoti musu būtį?„atsklei
sime dalele margo„dvasinio pasaulio, o giliu tikėjimu į
laisvas rytojy, Tėvynės meile.? stiprinsimu suzav^sim ir
sugebesim gaivinti net Amerikoj gimugį draugy. Šitoks „
bendravimas per Atlanta sujungę vėl sirdis, nutieg ateičiai
nesugriaunamu^ tiltus ir trupuciuky stipriau suris pasaulio
zmonesy tikinčius į pastovesnę atei.tįl

Brangieji.? tvirtai tikiu, kad„jūs nedelsdami jautriai
į pasiūlymy atsiliepsit ir kreipsitės laišku, kaip kam
patogiau - betarpiškai į mane šiuo adresu:
x Valdemaras Adamkavicius,
Muenchen 42, Lechfeld Str. 9,
Germany - U.S. Zone?

3424 VZ. 67th St.5
Chicago 29j Ill.
Jūs tuojaus gąusit nepažįstamo išlavinto ir išsiauklejusio studento adresy, kurie pirmieji padės. suvjumis
■ sį darby pradėti. Pamate.? kad mes tikrai nuoširdžiai .
; galvojam, jūs nenusivilsit. Nauji pasiūlymai bus tuojaus
perduodami,„o susiriš jus ir mes - studentai, įsitikinsim,
kokia didele bus iš to nauda. Tikiu^. kad jūsy tam išleis
tas doleris duos daugiau naudos ir džiaugsmo, negu jis
kitais keliais kartais nuėjęs duoty.
Ar mano vardu Amerikoje: -
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Siųsdamas nuoširdžiausius pasveikinimus lieku
belaukiąs pirmųjų draugiškų šauklių.
»' »

- Tremtinis studentas V. Adamkavicius.
P.S. Rašykite lietuviškai ar angliškai? jauni? seni?
mergaite ar* berniukas? kiekvenam rasis patinkan
tis jaunuolis?-e.

Stasys J. nacių okupacijos met,u? iškalėjo Kauno sunkiųjų
darbų kalėjime šesis su^puse menesio uz tai? kad buvo sugautas be—
sislapstųs nuo kariuomenesStasys JA papasakojo keletą nuotrupų?,
kaip naciai 1944 m,? evokuodami is Kauno? likvidavo buvusius Kalėjime
politinius kalinius e

Tikrasis Kauno kale jimo ^siaubas buvo gestapas? kuris su ka
liniais eįgesi pągal savo nuožiūrą. Dar teismo nenubaustų politinį_
kalinį geštapas Šuvįų į pakaušį likviduoja. Ir štai teismą^.? neturė
damas įrodymų? jį išteisina? artimieji skuba į kalėjimą? o čia ramiau
siai pranešama - sušaudytas» Panešiu atsitikimų butą ne vieno..

Pavienius asmenius likviduodayo paciųme kalėjimo rūsyje- „
Tam tikslui buvo pastatytos ir kartuves. Nužudytų lavonus nųiminėdavo keli atvaryti kaliniai sugrūzdavo į paskubom'sulcaltas dezes ir
dengtu sunkvežimiu išveždavoo

- Man pačiam? moterį. Dar jaunų? per
grudau į degę. Bet jos
keikiant? as lenkiau ją
Ir kai vargais negalais

sako Stasys J.?, - prisėjo nuimti pakartą
20 metų moterišką?^atkabinęs nuo kaklo virvę?
kūnas netilpo. ^Gestapininkui rėkiant ir
dvigubą? spraudžiau jos netelpančių galvą,
užkaliau dangtį? jos plaukai karojo lauke.
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Didesnėmis grupėmis miriop pasmer^tuę, politinius kalinius
anksti rytą? dar priešukavos isdavimy? veze^zudyti į VI forty.
Suristom rankom kniūbššius sugulėto į sunkvežimį? ant jy viršaus už
meta suolus ir atsisėda automatiniais„šautuvais ginkluoti gestapi
ninkai. vBet kuriam pajudėjusiam ar rėkiančiam - smeigdavo durtuvu?
arba buože muzdavo per galvy.
Stasys J. tvirtina? kad nors kas menesį ir likviduodavo per
300 politinių kaliniu? bet mirtininku kamera visad prigrūsta nelai
mingu jų? laukiančiųjų baisaus likimo? kai kurie mirtininku kameroj
išlaukė net iki trijy menesių. Kiekvieną išgirstu žingsnį? rakty
žvangėjimą „mirtininkai baisiausiai pergyveno. Ne vienas? panasiy
nervy sukrėtimo neišlaikęs? išėjo is proto,
Tuo laiku mirtininky kameroj bausmes įvykdymo lauke broliai
Gabrenai„su devyniais bendradarbiais.,
Jie? susitarę su spaustuve?
padirbinėjo maisto korteles ir platino_tarp„miestuose gyvenanciy
įietuviy.„ Ne vienas miestietisvturį būti dėkingas siems vyrams?
šį ty^galodamas2. prie gaunamos Šykščios normos dasipirkti.
Reikia
pabrėžti? jog mu§y maistas buvo vežamas į Reichą ir duodami mums
tik trupiniui. Si garsioji maisto korteiiy padirbinėjimo byla nus
kambėjo plačiai ne tik Lietuvoje? bet ir vokiečių spaudoje.
Šie
vyrai maisto korteliy^spausdinimu naciams padare?* berods? apie 36
mil Rm. nuostolio,
is kalėjimo jie bego net tris^kartus. Nors
bėgimai buvo apgalvoti ir paremiami laisvoje esančių draugy? bet „
nepavyko.
Po to abu brolius Leonavir JKazį Gabrėnus'likvidavo kalė
jimo rūsyje.
Pirmas šuviy į pakaušį žuvo Kazys? o atvestas Leonas?„
pamatęs kraujuose paplūdusį‘brolį? sukosi atgal ir jam suvis pataikė
į širdį.

Pirmomis 1944 m. liepos men. dienomis? evakuavųs Vilniaus ir
Šiaulių miesto kalėjimus? kalinius sugrūdo į Kauno kalej imą?„bet?
frontui artėjant? prisėjo ir sį evakuoti. Bet^dar pries kalėjimo
likvidavimą didesnę kalinių dalį sušaudė?„ Ypač šiurpį buvo liepos
menesio 6 do
Per dvi dienas is Kauno kale jimo„susaudė l?800 politi
nių kaliniu, Likusius 480 - 500 kalinius sugrūdo į baidoką ir lie
pos men. 11 d. išvezo iš Kauno žiemos Uosto Vokietijos kryptim.

- 0* Spirauskaso ~

BALF ■- RASTINE
į~,J ™' T" "7*^ V 4 -- •PERKEL
- — IAMA
- - Į 105 GRAND
■ .■■ ■ ■■■—ST.? BROOKLYN?
• »i. "> • 1 N.Y
«' 1 .
BALF Direktoriy Tarybos valdybos nutarimu? BALF Centro rastine
iš 19 West 44th Street? New York 11? N.Y,? šio menesio gale perkeliama
į savo namą? 105 Grand St.? Brooklyn 11? N.Y.
Nuo gegužes 1 d. BALF
sandelys ir raštine bus vienoje vietoje.
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BALF_namas yra nupirktas BALF Direktorių Tarybos 1946 metų spalių
17 d. posėdžio nutarimu. Namas yra 4vaukstų? mūrinis. Pirmame ^aukšte
ir skiepe bus sandelys? o antrame aukšte - Centro raštine. Tgeciame
ir ketvirtame yra gyvenami butai? kurie yra išnuomuoti dviem šeimoms.
BALF narnas nupirktas iŠ Al. Blazinskienes-Stankiones uz 109000
dol.9 bet is sios sumos BALF iki šiol yra sumokėjęs 59800 dol. Liku
siai sumai? 49 200 dol.9 yra mortgicius9 kurį turi^Susivienijima£ Lie
tuvių Amerikoje. Namas yra pirktas Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos
Fondo vardu. Begalinį namo pirkimo reikalų prižiūrėjo ir tvarkė BALF
vice-pirmininkas adv. Nadas Rastenis? adv. K.R. Jurgela ir adv. Kl.
Vokietaitis. Namo pirkimo užbaigos akte taip pat dalyvavo ir nuosavy
bes garantavimo bendroves atstovas.
Savo namo įsigijimas sutaupo BALF organizacijai dideles pinigini
sumas. 1946 merais BALĘ uz sandelio patalpas turėjo mokėti nuomos_po
250 dol. kas menuo9 o uz Centro rastines patalpas - 150 dol. kas menuo.
Nuomoms per metus reikėjo išmokėti 4?800 dol. Taigi? per dvejus metus?
turint savo name ir sandelį ir raštinę? bus sutaupyta tiek? kiekisle
kia įaiso namo verte.' ^Gausima nuoma iš dviejų butų^gyyentojų turės
padengti miesto, mokesčius ir esamo mortgiciaus nuošimčius.

Jeigu BAįF namas būtų kada nors 'Parduodamas? reikes gauti, vals
tijos vyriausio teismo sutikimų. Žodžiu? BALF nuosavybes naudojimas
yra stipria-i apsaugotas.
Visi BALF^skyriai? visos BALF darba remiančios^organizacijos ir
visi lietuvių Šalpos darbo prle.teliai nuo dabar prašomi visas savo
pinigines .ir^daiktines dovanas siųsti BALF namo adresu sekančiai:

United Lithuanian Relief Fund of America? Inc.?
105 Grand St.? Brooklyn 11? N. Y.?
■

»

•įstaigos telefonas: LVergreen 8-6203
is

BALF VALDYBA.

-
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• K, L. TARYBOS ? TORONTO SKYRIAUS PARENGIMAS*.
Balandžio 12 d.? įietuvią parapijos galeje? įvyko skyriaus
vakaras? vakarienes ir šokią pgbudy.
svečią.prisirinko nemažai
ir vakaras buvo gana smagus* Seimininkes kuriomis buvo!_E* Beinoriene? Et Matjošaitiene? V. Samuleviciene ir pagelbininke M.F. Yokubyniene? smarkiai sukos i kad svečius skaniai pavaišint i s. Mergai
tes? Jennie Grinskiute? Vanda Jarašiūnaite? G. Yokubynaite ir
kitos? gelbėjo patarnavime prie stalą. Rengimo kom. nariai: Petras
Kairys? Gudziauskas ir J. Yokubynas? gelbėjo kitais reikalais? o
M* Dervinis kad ir ną komisijoj bet daug gelbėjo sales sutvarkyme.
Tu visu darbuotoju dėka ir svečiu atsilankymu? liko pusėtinai ir
pelno kuris kaip žinoma? skiriamas lietuviu, tautos reikalams.

IS__ SKYRIAUS

SUSIRINKIMO.

Jau buvo rašyta apie K.L. Tarybos delegaciją Ottawoje valdžios
įstaigose. Kadangi ten dalyvavo ir Toronto Skyriaus atstovasjBenediktas Yokubynas? tai gegužes 18 d. susirinkime? jis išdavė issamą
raportą.

IŠ "DAINOS" GRUPES VEIKIMO

Balandžio 25 d. susirinkime? kuris įvyko pas E. Matjošaįtieną
ir dukrą^Adelą. ir vėl buvo nutarta 2 G.A.R.E. siuntiniai pasiust
vargstančiom seimon tremtyje - Vokietijoje. Musą, geraširde nare
I. Yurciene? turėjo laišką nuo sergančio studento Belgijoje? Stasio
Girniaus? kuriamoji buvo pasiuntusi maisto siuntinį dar praeitą
rudenį? b§t vargšas Stasys buvo tuomet persilpnas net ir trumpą pa
dėka parašyti. Praeitame menesy gautas nuo jo ilgesnis laiškas?
kuriame jis ne tik iŠpasakoja kiek daug gero gautas siuntinys su
teikė jam? bet kad jo sveikatą eina geryn ir jis įgavo gera apetitą
valgiui. Nares„tuojau pasiūlė kad jam siuntinį is grupes pasiusti?
bet ta geraširde Yurciene tuojaus atsiliepe jog ji jau turi viską
supirkusi ir šiomis dienomis pasius pati.

:
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^Musų naujosios nares Veros Tregienes is Delhi, prisiųsti’
drabužiai? nutarta pabalinti į du siuntinius, nes tai dvi eiles gei^iį. viršutinių drabužių* Sumanyta ir tuojaus pritarta, kadjnar.es
suaukotų kitas drabužių reikmenis, kaip tai apatiniai ir viršutiniai
balįiniaį, kojines, batai ir t.t. Netruko, kad visam_kam butų pasi
žadėtų iŠ apie 5 narių, taip kad_siuntiniai prisipildė._ Nauja nare
šiame susirinkime susilaukėm g-les Sofijos Gudziauskaites ir _ jau
minėtos V. Treigienes, kuri nėra abejones, bus svarbi atstove musų
grupei, kolonijoje kurioje gyvena. Laiškų skaityme, kaip ir visuo
met, nusišluostom ašarų ir kartais skaniai nusijuokiamu kai kuris,
tremtinys, savo vargais, satyrai pagrindus pradeda grįsti. Tai taip
ir pravedam musų smagius susirinkimus, neapsiziūrint kur vakaras dingo.

Sekantų susirinkimų užkvietė nare Petrušauskiene 270 Armadale*

VAIŠES
^Po susirinkimo, visos nares, kurių buvo apie 30, buvo skabiai
pavaisintos. ••-Panele Adele su kitom jaunuolėm narėm k.t.. HelenJZaroka,
Jennie Grinskaite, Biruta Indrelyte ir kitom, vis ruoąš ir nese įvai
rius prieskonius._ Acių-Mamytei Matjošaitienei ir dukrai Adelei uz
jų- taip malonų, mus priėmimų*

V A K A R A S.
Ostaį gegužes 10 d., "Motinos Dienos" išvakarėse "Daina"buvo_
surengusi šaunų vakarų. Buvo pastatyta i veiksmo komedi ja "Jaunystes ••
larstis," kurį smagiai suvaidino; Bronius Dervinis, Jennie Grinskaite, E. Beinorieųe ir J* Indrele. Ypač jaunuoliai, Dervinis irGrinskaite,■laurus uz vaidinimų nusinešė. .
Dainininke Uršule.Cagariene, gražiai išpildė tris kurinius,
pritaikintus "Motinos Dienai" jai akompanavo p. Liudas Pocius.

Jaunuoles, Biruta Indrelyte ir Angela Vaitkiutejpilde piano
duetus^įr paskiu solo^ o Aldona Baikus ir Aldpna Pųndziųte, sake
eilerašcius; visomis siomis jaunuolėmis,'svečiai džiaugėsi.
■
"Motinos Dienai"' pritaikintų žodį, buvo pakviesta pasakyti
grupes pirmininke-M. F. Yo.kubyniene o programos vedeja, veikalo pri
ruošė ja ir suflere Ona Indreliene.
‘
.
Rengimo Komis i jon įėjo:’
ir Indreliene.

Baikauskiene, Beinoriene,- Prenzeliene
%
.

Siame vakare, buvo dar ir netikėtas malonumas turėti tik nese
niai iš Vokietijos atvykusius tremtinius Dįmitrįevus - du brolius
ir sesutų, kuriuos į vakarų atlydėjo sesute ir svogeriaį jau seniau
čia gyvenanti. Programos vedeja 0. Indreliene., perstatė naujai atvykųsius^visiems svečiams, o p-lų Dimitroviute^pakvietė scenon, kur
viesne iš anapus Okeano, is vargų ir skurdo nesančio kpasto atkelia
vusi, perdavė sveikinimus ir padėkų nuo ten likusių, uz-teikiamų jiems
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pageįbų varge ir kovų uz Lietuvos Nepriklausomybę. Paneles Dimitroviutes kulbę palydėjo gausūs aplodismentai? o rengimo komisijos nare
Frenzeliene prisegė jai gelių.

Taip tai programa ir baigėsi o po to seke šokiai prie smagios
muzikos. . Svečiu atsilankė apsčiai? kuriems ’’Dainos“ grupeTs yardu
prašau priimti širdingiausia pądekų-.^. Jūsų Visų pritarimas irusiu vei
klai? ne tik daugiau nelaimingųjų sušelpia? bet taipgi priduoda narėms
daugiau noro- ir spėkų tolimesniam veikimui.

M.F. Yokubyniene -

un. Pranciškus M. Juras? Šv.. Prančiskaus Parapijos Lawrence?
Mass.? klebonas? mini 25 metų kunigystes jubiliejų ir 35 metų visuo
meninio veikimo sukaktį? 22 d. birželio; 19.47 m.
Jubiliatas gimė 16 d. birželio 1891 m. Bridų^kaime? Siauliu
parapijoj. Baigęs pradžios mokyklų? dirbo krautuvėse? kol susitau
pęs pinigu galėjo testį mokslų? Siauliu gimnazijoje.
1912 m., atvyko į Suvienytas Valstyjes ir mokėsi St.Charles
Kolegijoj? . Catonsville Md.? vėliau St.Vincent de Paul Universitete?
Chicago? Ill., lanke Kendrich Kunigų Seminarijų? St.Louis? Mo.? kur
studijavo per keturis metus filosofijų ir teologijų. Seminarijoj
būdamas dirbo Moksleiviu? Blaivininku ir L. Vyčiu organizacijose.
1921 m. buvo išrinktas„Lietuvos Vyčiu organizacijos centro valdybos
pirmininku. Tuomet rašinėjo į “Vytį“? “Moksleivį“? “Giedra“ ir kitus
laikraščius. Dar metus mokėsi St.John’s Seminarijoj? Brighton? Mass.
18 d. birželio 1922 m. įšventintas į kunigus vienu vienas? kardinolo
O’Connell? Bostono vyskupijos Katedroje? per Dievo Kūno Šventę.

Tų pačių dienų paskirtas į Lawrence? įjass.? Šv. Prancįskaus
parapijų? Kun. F. Virnauęko asistantu? ir išbuvo .iki balandžio men.:
1927 m. Tada paskirtas Šv. Juozapo parapijos Loxveil? Mass, klebonu?
o nuo 19 d. gegužio 1929 m. perkeltas klebonu į §v. Prančiskaus
parapija? Lawrence? Mass.? kur ir dabar tebeina šių pareigų.
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Ate jųs^ture jo įrengtų ir baigtį naujų statomu bažnyčių, kuri yra viena
is gražiausiu Lawrence miesto*

Kun.P.M* Juras turi tris sesutes vienuoles Lietuvoje’ir vyres
nis brolis kunigas, įšventintas į diakonus mirė*
Nuo 1922 m.^aktingai dalyvauju Lietuvių Darbininku Sąjungoje
(L*D*.S»)
Laikraščio ’’Darbininko” generalinio vedėjo (manager) parei
gas ėjo nuo 1935 iki 1945 m. ^aip-pat sį laikotarpį buvo L.D.S. vice
pirmininku, o nuo 1945 m. iki šiol Lietuvių-Darbininkų Sąjungos pirmi
ninkas.
1940 m. L.D*S. seimo delegatai pakele" garbes nariu*
A.L.R.K. Federacijos Centro iždininkas nuo 1939 iki 1946 ir_
dabar yra tos organizacijos centro valdybos nariu. Kunigu Vienybes
Centro Sekretorium buvojauo 1932 iki 1939 m. Dabar antru kartu yru
išrinktas Kunigu Vienybes Centro pirmininku.
Jubiliatas yra Amerikos
Lietuvių Tarybos centro valdybos narys. Lietuvos Vyčiu organizacija
yra pakalusi garbes nariu.

• Šių metų pradžioje kun. P.M. Juras tapo pakviestas eiti Amerikos
Lietuviu Kultūrinio Instituto direktorium, taipgi yra pavestų tvarky
tį .Amerikos Lietuvių Kulturinį Archyvą*
Pastaruoju metu arkivyskupas
Richard J. Cushing, paskyrė Nukryziuoįojo Jėzaus Seserų Vienuolyno
Rėmėju centro pirmininku ir jam pavedė" aplankyti lietuviu parapijas,
su pamokslais apie pasaukimus. Gerbiamų Kunigų vyskupija paskyrė
lietuviu kataliku leidiniams Censor Deputatus, kurie patikrina, kad
knygų turinys nenukryptų nuo Katalikų mokslo dogmų.

Šv. Jono Kunigų Seminarijoje,-Brighton, Mass*, kun. P.M. Juras
dėsto lietuvių kalbų. Ten jis įkūrė lietuvių knygynų ir visas knygas
patsai paaukojo.
Jubiliatas išleido keliolikų religinio turinio knygų, paruošė"
ir išvertė lietuvių kalboj: £aip tai du tomai ’’Šventųjų Gyvenimai”^
maldaknyges ”Į)idysis Ramybes Šaltinis” įr kitos.
Šiais metais baigė
parašyti ir išleido įdomių knygų ’’Pranasystes apie Pasaulio Pabaigų”
kuri yra įliustruotų.

Kanados Lietuvių Centro Tarybą ir "Nepriklausomos Lietuvos”
redakcija, administracija ir visas stabas, su^didziausiu džiaugsmu
sveikinu didžiai gerbiamų Kun. PtM. Jurų, is širdies linkime dar
buotis nenuilstančiai Dievo ir Tėvynės naudai ilgiausius ir pasekmingiausius metus. Kad sulauktumet minėt auksinių ir deimantinių
jubiliejų.
- M* A. -

24

Kanados Lietuviu Sąjungos 11-tos dienos gegužio^rengta vaka
riene visapusiskai pasiseko. Žmonių buvo pilnutėlė sale. Programą
įvairi.ir įdomi. Visi dalyviai buvo geroje nuotaikoje irvjautėsi
pilnai_patenkinti. Rengsjai-džiaugėsi kad bus atlikę gražaus pelno
ir gales pagelbsti savo tautiečiams tremtiniams•_ Taip pat dėkoja
visiems dalyviams9 kurie savo atsilankymu prisidėjo prie labdaringo
darbo. Kiek atliko pelno, dar neturiu tikrų žinių, bus praneštą vėliau.

Viekas kag buvo svarbiausia vakarienėje nuveikta, tai vien
balsiai virs 300 žmonių priimta rezoliucija, kuri buvo pasiusta Minis
ter of* IJ.in.es and Resources, Ottawa Ont. Rezoliucija sekančio -turinio,
kurią ištisai talpinu. ;
•
' •
‘
May 11 th,' 1947.

The Honorable James Allison Glen, K.C.,
Minister of Mines and Resources,
OTTAWA-,’ Ontario.

..j

Honorable Sir:
:: ;>
’ We, the Lithuanian Canadians of Montreal,
-Quebec, having gathered together at the Lithuanina Parish
Hall, located:at ••3426 Parthenąis Street, under the auspices
of the Canadian Lithuanian Association, to honour our
mothers, on this day dedicated to their honor, cannot help
but recall that many of our mothers, together with our■
brothers and sisters are biding their time in anxiety in
the L.P. camps of Western Europe helplessly seeking our
aid in alleviating their tragic plight and,
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.
Whereas Lithuania was enslaved and. absorbed,
by the Soviet Union which does not recognize rights of
an individual and,- keeps the Four Freedoms suppressed,
also,
Whereas the Displaced Persons are unable to
return to their native land due to occupation of their
country by undemocratic forces vzhich :?.nd complete
annihilation of all peace and freedom loving Lithuanian
people,!

We hereby resolve to invoke your ai'd in
helping to grant them at least temporary shelter in the
free and democratic land of our adoption.
CANADIAN LTTHlL'dTIAN ASSOCIATION

President2

A. Sakalas

Secretary;

A* Nomeikiene

Treasurer?

J. Paznokas

Ant minėtos rezoliucijos yra gautas sekančio turinio atsakymo
laiškas•

•

r

MINISTER OF MINDS AND RESOURCES? OTTAWA
May 16th, 1947•

Dear Mr. Sakalas,

My Minister, the Honourable Mr. Glen, has
asked me to acknowledge his receipt of your letter of
May 11th presenting the views of the Lithuanian Canadians
of Montreal on the subject of the Governmental policy on
immigration as it affects your people in Europe.

Mr. Glen has asked, me to say that your repre
sentations have been carefully noted and will be borne
in mind in considering the problem of the admission of
displaced persons to Canada.
Yours sincerely,

(Signed) W. J» F.
Private

Pratt

Secretary

Sis Kan. Liet. Sąjungos žygis yra gi’, t-"-, jį turėtą. pasekti
visos lietuviu organize^ v.o ’bei
asmenys, n.
tik dabar
Kanados Parlamentas svarstys tr^iiniu e™5^racijos klausimą.
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Kanados Lietuviu. S-gos 11d. gegužio
§242*00 su centais. Visas pelnas paskirtas
tremtiniams maisto pakietelių. Persiuntimu
karienes ^rengimo komisija; vėliau, kada Lūs
mėju laiškai, bus išduota smulki atskaita.

rengta vakariene davė
dęl pasiuntimo lietuviams
rūpestingai prižiuręs va
gauta iš pakieteliu priė

Vakarienes rengimo k-^ja nuoširdžiai dėkoja visiems kuo nors,
prisidėjusioms prie šio labdaringovparengimo būtent: p. P. Petroniu!,
aukojusiam §5.00, Ramanauskienei už skaniu pyragą-cake, L. Versinskienei uz lietuviškus sūrius ir grietinę.

Pel loterijoj preisusvaųkojo sekahti asmenys:, Kleb. kun. _
J. Bobinas, Paznokaiciai, K. Ziziuniene, K. Jasutiene, _0. Sakaliene,
A. Nomeikiene. Programos pildyto jai: J. Mališauskiene_ir V.Bobelis
duetas, juodu taip puikiai sudainavo, kad, publika negalėjo atsigeretį.
J. Bashaw solo, tai tikrai moteris turi žavingą balsę. Pijanistas
Joseph Godziszewski, lenkas, piįano solo, tikrai buvo ko £a s išklausyti.
V. Kajackas ir V. Bobelis, komiškas dueto, tai seni Montrealo lietu
viu linksmintojai, balsingi ir gabūs vyrai, bekuriu galima sakyti
jokis parengimas neapsieina. Uz vis labiausia publiką sužavėjo, tai
gitaristas P. Laudinskas, kurį publika visai nenorėjo nuo scenos pa
leisti .

Ponas J. Jurėnas, ka tik nesenei atvykęs is Vokietijos, iš
bandęs ant savo kailio dvi okupacijas, taip^pat ir tremtino gyvenimą,
labai vaizdiai^nupasakojo ka musę: broliai iskentejo, ir ką tebękęncia,
Lietuvoje ir istremime Vokietijoje: klausantis tikrai darosi šiurpę.,
rodos nenoretusį tiketį bet kad visi atvykusieji tą patį sako, tai
reiškia kad taip gra, ir turim stengtis kuo galim tiems nelaimingiems
padėti. Visiems čia suminėtiems asmenims, K.L.S. reiškią nuoširdžią
padėką.

Kan. Liet. S-ga taip^pat paskyrė iš savo išdo 50 doį. Bendro
Lietuviu Šelpos Fondo Našlaičiu Komisijiai, kuri yra pasiryžusi su
kelti 50,000 dol. gelbojimui moksleivių ir ligonių, kurių kaip pasi
rodo del prasto maisto, ir blogų gyvenimo sąlygų, atsirado labai daug.

Kan. Liet. S-ga nors neskaitlinga nariais, bet savo darbštu
mu pralenkia didžiausias Montrealo lietuvių organizacijas, ji yra
daugiausia pasidarbavusi ir aukojusi įvairiems labdaros darbams, negu
kuri kita lietuvių organizacija. Linkiu K.L.S. testį savo, nenuilsta
mą darbą ir toliau, o visiems Montrealo lietuviams, patariu nuošir
džiai juos remti.

SVEČIAI

IS

ROCHESTER

Montreale pas gimines lankėsi
Juozas Avižienis, Julius Avižienis ir
kelias dienas Montreale, pasisvečiavę
laimingai pasiekė namus. Buvo malonu
dalinti mintimis, bet įdomiausia buvo

N. Y.

D. Norkeliuno sesuo 0. Šukiene,
A. Spuogiene. Svečiai praleido
su giminėmis beį pažys,tarnais,
su visais pasimatyti ;ir; pasi
pasikalbėti su p. Julium. ;
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Avižienių, buvusiu Lietuvos armijos atsargos karininku ir nesanei
atvykusiu is Vokietijos D»P<>
Paskutiniu laiku jis Lietuveje_ejo gi
rininko pareigas.
Pastarasis pa pasako j daug įdomių dalyku _rūsų ir
vokiečiu okupacijos laikais =>
Buvo patekus į bolševikų kalėjimų, be
jokios kaltes, tik dėlto kad apsišvietęs lietuvis®
Is kalėjimo, jam
pavyko laikinai^issisuktį; su juo sėdėjo dar 74 toki pat nekalti lie
tuviais tai bolševikai bėgdami is Lietuvos juos žiauriausiai nukanki
no; kalbėdamas apie kalėjimų net jaudinasi, jis negalį issivaizduotį
kaip jam^is tos žiaurios pirties pavyko issigelbeti.
Jis sako, Lie
tuvoje išskyrus mažų skaičių valdininkų, daugiausia nukentejo darbi
ninkai, įpatingai komunistuojanti.
Jie visa laika darbavosi del
Stalino rojaus, .c kaip pasmagino jame gyventi, tai pradėjo raukytis
ir katras tik išdryso ką pasakyki, tai is po nakties ir dingdavo.
Jis sako geriausia komunistus išgydyti nuo komunizmb, tai issiusti
į Stalino praktikuojamą darbininkų rojų, tai jie nosis kai pasiutę,
kaip kad nešėsi iŠ Lietuvos antrų kartų bolševikams artinantes.
- D* N, -

MOTUZŲ - BELSOKI]

Pastangomis Kanados lietuvių Centro Tarybos, buvo susitartų
su Motuzais kaslink filmu®
gitas žygis buvo padarytas ir įvykdintas 31 d. gegužio ir
1 d. birželio Lietuvių parapijos svetainėj.

Montrcalo Lietuviai su didžiausiu prijautimu parėmė, daly
vaudami skaitlingai laike rodimų paveikslų, tai vienintelis būdas
isvystį brangių Tėvynę Lietuvę nors kaspinuose.
vSusirinkusiejie domėjosi, džiūgavo ir gėrėjosi gražiais
moderniškais pastatais? kurios per 22 neprįklausoniybes metus, pasiekė
tokius milžiniškus siekius o
Liętuva atsikėlusi iš Rusijos vergijos
ir iš po karo griuvėsiu pralenkė savo kaimynus.

Bet ar ilgai, publika džiaugiasi? Ne’
Po pertraukos
p^ A. Navickas kviečia tartį žodį, neseniai atvykusį svečių . ■
- -kį
iš pavergtos Lietuvos.
Savo trumpoje prųkalbelej išaiškino raudo
nųjų ir rudąją okupacijų.
Baigdamasupraso visu stebętį paveikslus,
nes tai yra‘faktai kę kentėjo ig kenčiu musų^brangi salis Lietuva.
Pamate filmose savo broliu-sesuciu kančias, žveriskiausiais budais
nukankintus, nevienam dalyviujauriedejo gailios ašaros per veidus,
ypač tiems kurie turi sengalvėlę motinėlę, žiliagalvį tevelį, sesutę
ar broluka.
C

Mums paliko širdyje? malonu įspūdį Motuzai Broliai....•
kviesdami visus Lietuvos sūnūs ii* dukras stoti į tendra Lietuvos vada
vimo dartą. Primindami kad Lietuvoj, gyvenantis Lietuvis negalį su
laukt} jokios pageltos? nes yra uždėta mirtina letena raudonojo fašiz
mo ant Lietuvos liaudės? kuri neturi teises tartį tiesos žodį* Tad
kviete nors gelteti tuos trolius ir sęses nuo tado ir skurdo kurie ar
vienokiu ar kitokiu tudu atsidūrę vakarę. Vokietijoj.

Tuom reikalu paviete kaltetį? atvykusi BALF’o atstovę gerbia
mą p. J. Valaitį? kuris savo kaltoje apitudino isvietintę Lietuviu
vargus? prašė prisidėti nors pinigine auka uz^kurios bus galima išni
kusiems tremtiniams pasiustie maisto ir drabužiu. Nebaigus_kalbet_
pradėjo žmones aukoti. Gerbiamas svečias į talka pasikvietė Montrealieciams ir Amerikiečiams gerai žinomą del uzrasimo ir sutvarkymo
aukų p-lę M. Arlauskaitę?_kuri dalyvavo visuose try juose rodymuose.
Surinkta auką $300.00 dolerią ir skute tai pasiustu. į Bendrą Amerikos
Lietuviu. Pundą ir jau gautą pakvitavimas 9 d. birželio kad priėmė ir
latai dekuoja uz aukas.

Taipgi negalime pamiršti Kanados Lietuviu Tarybos.f,kuri savo
uolumu ir rūpėstingumu? siais metais nuveiks didelius gražius patri—
jotiskus darbus. Jos pastangomis ir lesomis tuvo pasiustą delegaciją
į Ottawa.
’’Tarybos” rūpesčiu susitarta su MotuzU-BelecKą^Brolią
:£ilmomis.
’’Tarybos'' leidžiamą Ne priklausomos Lietuvos” žurnalas.
Yra gjauta apie 900 laišku nuo tremtiniu, is Vokietijos? s^tam darbą
tenką kreditasjnokytojai M. Arlauskaitei? kuri nesigaili pasiaukojimo
ir darbo del Tėvynės gero o
Lai gyvuoją Kanados Lietuviu Tarytai J;

-; zAĮKCTCOį[__ SAJdvdAS
Gerbiamas kletonas

TjgL

BALfr* 0 ~

J.Botinas

$15»00

Kadzię. seimą

11.00

Rašytoją Marija aukštaite ir Šeima

10.00

KiĮmonių Še ima

.00

P»J. Amt rasai

6.00

Gert. Tėvas S. Kultis (buvęsBALF komiteto)
Jnarys Paryžiuj)
P.Io K a e s 11i (A i igi avi c iute) Montreal©
Šveicarijos Konsole žmoną.

5.00

5.00
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PO $ 5,00 '
P. ^Bakanavičienc, V, Griganavičius, Magd, Juškevičiene^ .•
V. Mockevičiai, J* Paplauskas, Jurgis Pauįukaitis, -J, Paznokaiciai,
K«I, Starkai, P* Taurazas, Magd, Vilemiene, Povilas Vytas, P. Zabie
la,
*
.
PO &5.00

K, į, ajnbrasai, S• ^Aleksandravičius9 K. Giedraičiai, L. Guda^
E, Šmitiene, P. Stanuliene,
’ Po <32,00

B, Ambrasiene iš Merchantville N.jV, P, Baguzis, J• Baršaus
kas, Ant, Girdauskai, J.^Girdžius, P, Januška, J, Jokubauskiene,
M, Jonikiene, 0, KarpaviČiene, M, Kavalonis, K, Kazukauskas, P, Kekstįene, P. Kinderi^ne, JCiniene, M. Kirkus, M. Leknickiene, J. Mackalunas, K, Markevičiene, V, Mickus, A, Mikalajūnas, 0, Mileriene^.
O, Naikeliene, A. ^Navickas, M. Pakulįene, K. Pau^arelis, K* Radzevi
čius, 0t Sakaliene, A,- galtenis, K. Sipelis, V. Skuda, Aįf • Stankus,
T, Subačius, J, Tamkeviciai, Tumas, W, Vaicekauskas, Vaicekauskas,
M, Vaikšnoras, VaiŠkauskiene, J, Vasiliauskas, J, Vilemas, A, Yukneliai, N,N,
PO $ 1,50

J. Juškevičius (sūnus), P. Maksvytiene,
PO $ 1,00

•

' ’ 1. . .

J. Anužis^ 0, Arlauskiene, M, Bcndziuniene, A, Botyriene,
0. Babeliene j^0. Černiene, J, Danusevicius, P. Daudoriene, A. Dvylaitiene, Gaižius^ J, Gargasas (tėvas), J, Gargasas, S, Gargasas,
J. Gaurys, K, Gegznas,_Genaitiene, Genauskas, P. Girnius,^Gurklys,_
M. Hare, M, Janauskiene, P, Juodeliene, J. Jurėnas, B. Juskeviciute,
E, Kantautienej, Kavaliauskas, M, Kazukauskas, J.^Kleiza, S, KįiseviČius, st Klisis, Krumbly, J. Laurinaitis, Lukošiene^ Maceviciene,
J, Macįejūnas, Misevičius, •’K, Merkeviciute, Meskiniene, K,^Mitciulis,
V, MitČiulis, Jurgis Mikalauskas, 0. Motuziene, M, Mockevičius, Mozū
raites? Naura, V. Nomeika, Norgėla, Pauįukaitis, V. Pauįukaitis^
A. Popieraitis, K, Popieraitįs, V, Ragulis, J, Ramanauskas, L, Šar
kyte, J, Savickas, Sauruseviciene, M, Silkauskiene, J, Šinkūnas,
J, Stankevičius, A,JTalalaite, TamuŠonis, U, Tereseviciene, _J• Trumpa,
Valanti^ne, J^ Valašimas, D. ^Venckiene, Zabiela, Zavetskįene <l M,. Že
maitiene, M. Žemaitiene, J. Zinaitis, K, Ziziūniene, K. Ziziunas,
N. N., N,N.
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Tėvelis S. Kulbis, buvo pakviestas ą B^auce, parlamento atstovo5
kad aplankytu ir atlaikytu pamaldas ip apvaiksciojįmą “Dievo Kūno“
dienoj, atvažiavusioms is Vokietijos simtiu mergaičių.
7 d. Dirželio
nuvažiavo ir ją tarpe.j?ado .tik vieną lietuvaitę panelę Oną_Gaizutytę.
Tą pačia proga aplanke' stebuklingą vietą. St.Anne de Beaupre, Quebec •
miešta ir 12 d. birželio laimingai ir pasekmingai sugryzo.

Labai mums malonu tUretį. mūsą tarpe didžiai gerbiamą Tėvą S.
Kulbi, kuris kalba kelioms kalboms ir prašant gali patarnauti kiekvie
nam svarbiam reikale*

Panele Subaciute, 30 d. gegužio, St. Anzelme.mokykloje, buvo
apkarūnavotą kaipo karalaite.
Toje mokykloje j. s laike “Katekizmo“ egza
minus ir gavo pirmą laipsną.... Todėl buvo- suruoštą, graži iškilme, ku- .
rioje dalyvavo musą gerbiamas kleb. <J. Bobinąs* ir- panelei' ąte-ike labai
brangią, dovaną. ■
.
A.
J
iAv •
Yra; didele garbe,; kad. mūsą, jauno ji. kartą, taip atsižymi svetimtaučią tarpe. . • f •• ■
■ •
■'
>•
- . • •
Laimingo pasisekimo' .brangi Lietuvaite J11/ A;.-

J ..

w

.

Broliai Gurkliai sulaukė savo mylimo brolio Petro, kuris "'
gyveno istremime Vokietijoj, kaip ir, daugelis kitą mūsą brangią tautiecią.

Malonu kad pasiekė savuosios ir užbaigė tą niekeno nepageidau
jamą didelį., sunkū vargą. • Tikimeą kad gales ramiai pailsėti, po audrin
go gyvenimo.
v-.•• .■• •>
■
. A?:;
Linkime didžiai gerbiamąjį svečiui, geriausiu pasisekimą ir
laimingos ateities naujoje tevyneje.?.
.
.
f..
'

'
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A .J. E

\'a-.a

.

.

•

/.A

■

s v

/

c i- A- i:

b,

‘

‘i

■

"•

’

'

-

.
.. ’

■. : ..r •'

Lankėsi pas p. _V.^Alenskus, ponios Al.ęnskienes sūnus, duktė
ir sesute O.<’ Vilkei lene is Toronto.
.
•
_ ■ 30 d, , gegužio is Merchantville‘Ų.J.'svečiavosi ponia B.. Ambra*
šiene pas J.O.M; Arlauskus, taipgi aplanke savo draugus, nes yra gyve
nusi ilgą laiką Montreal!.
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Gerbiami p. J.M. Leknickai 6 d. birželio išvažiavo į Hamil
toną 5 aplankyti savo pažystamu ir draugiu Taipgi mano nuvyktą pas
tabako augintojus ūkininkus ir ten praleistą savo luoslaiką.
‘Linkime laimingai ir linksmai-praleistą savo atostogas ir
neužmiršti sugryžtį į Montrealą, nes pasigestą niusę kolonija savo uoliu
nenuilstančiu veikėju ir darbuotoju, nei vienas Nepriklausomos Lietu
vos” numeris nėrę isejęs be ją pagelbos*

Ponai Norkeliūnai nusipirko nuosavu namą ir į juos įėjo
gyventi* Antrašas sekantis! - 6668 Delorimier Av.e., Rosemount*
Geriausiu pasekmię naujoj miesto dalyj.

NEMALONI KLAIDA!

' ■

Rašydami praeitoje laidoje apie metine parapijoj vakarienėj..
įvykusia 9 d. kovo, paminėjome seimininku vardus* Ne is blogos^valix>s,
bet is neapsižiūrėjimo praleidome p* P* Morkūnienę kuri taipgi seimi
ninką vo.

Ponią P. Morkūnienę labai atsiprašome už padarytu nemalonę

klaidą.
- J, Mikalauskas -
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Mirė Jokūbas Lubis 2 d. birželio, kuris smarkiai sirgo perei
tais metais. Šimet sveikata buvo_daug pagerėjus ir kažin kas atsitiko
kad giltine pakirto. Paliko nuliudimę žmoną, du sūnūs ir dvi dukras.
Tame pačiame laikotarpi nemaloni mirtis uzeįo ir pas kitę
mūsų sena kolonijos gyventoją. Vinca Milių 4 d. birželio,_kuris atvy
kęs į Montreąla 1910 m., vos sulaukęs 59 metę amžiaus turėjo palikt}
savojnalone Šeimą:, žmoną ir du sūnus, brolį Domininką, Brolienę ir ją
du sūnus. ’
'
Vglionai tapo palaidotais per Šv. Kazimiero Lietuvię parapi
jos bažnyčią.

Reiškiame savo gilią užuojautą abiems Šeimoms, liūdesio valan

dose.

Lai būną lengvą ilsėtis Kanados žemele.
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Lankėsi svečiai pas p* K. J. Stankus ponai Matzuleviciai is
■v •
;■ ■
•
v
Bondiss Alberta, z. Jankūnas ir L. Jurgeliavicius is Ottawa Ont.
’ : rrr.

•
'

v

'

• ''iš'

-7

L A I Š K A I
w
Aukštai Gerb. p. Redaktoriui!

*

"Dragahn-Elbe" 2-4-47.

• Prašau būti malonus priimti mano sį padėkos
'
_Š.m. kovo men, 25_d* netikėtai gavau iš Tamstos
kurį teiketes man prisiųsti Jūsų, leidžiama žurnalų "Nepri
klausoma Lietuva" Nr. 56*- 57. Gavęs sį žurnalų ne’tik aš,
bet ir šioje stovykloje gyvenantieji lietuviai su džiaugs
mu skaitėme, kad esantieji mūsų broliai užjūryje mūsų
nepamirštų.
v
laiškų.

,J
Širdingiausiai dėkoju p. Redaktoriau ir linkiu
„geriausios kloties.
,t
Sii pagarba,'

Jonas Grigaliūnas.
2510 Assembly Centre
.
"Oxford" Camp,
’
U^TRRii, Team 63c/o (r) Det. Mil. Gov.,
Luneburg, B.A>0.R, .(Via Gr. Britain)

Montreal, 1947 geg. 9 d.
Didžiai Gerbiama "Nepriklausomos Lietuvos"
Adm inis t ra c i j aI

Radęs "N.L." žinutę (Malonus siurprizas), kuri
lyg atnaujino man tų jausmų kada sutikau po tiek laiko
nematytų brolį ir sesutę, - as negaliu nepadekoti Tamstoms
ug tų. broliškų nuoširdumų, džiaugiantis su mumis tuo pačiu
džiaugsmu^ kurį, rodos, tik pergyvenęs gali suprasti.
Taip pat Širdingiausias dėkui Tamstoms uŽ gražiausius ir
maloniausius linkėjimus man-, prale idžiant’ laikų šioje sveti
moje salyje ( Irtfsu tremtinių svajojamoj prieglaudoj).
Nes^svetimame krašte niekas taip neramina, niekag, taįp'
nedžiugina, kaip užgirstas sava kalba malonus, užjaučian
tis, ir daug gero linkintis žodis.
Didžių, pagarbų reiškiu, ..r;

J. Jurėnas.
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NE PRIKIBUS OMĄ ' LIETUVA

1 Prisiysdamas savo auką Tamsty leidžiamai ’‘Nepri

klausomai Lietuvai" 9 linkiu ir toliau su tokia pat ištverme
kovoti uz lietuvio gerbūvį ir Lietuvos laisves ir Nepri

klausomybes atstatymą.

Geriausio pasisekimo.

Suprantu? kad nėra lengva leistį žurnalą ar
Laikraštį svetur? bet Jus savo sumanumu parodėto? kiek
daug galima padaryti prie gėry nory.
Tegul Gerasis Dievas laiminą Jusy kilny darbą.
Su pagarba?

Kun. §tan Raila

Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau9
Pirmiausiai? Tams-ty Gerbiamieji? labai atsiprašau?
kad išdrįstu į Tamstas kreipeis ir trugdyti? Tamsias Brangus
Tautiečiai? savo bėdomis ir vargais* Kreipiuos is tolimos
Europos lietuvis tremtinys? kaip ir'daugelis tukstanciy dabar
bendru vardu D.P. vadinami.

D^ug galėčiau, Tamstoms Brangūs Tautiečiai? apra
šytu apie musy Tautės ir musy Tėvynės Lietyvos neapsakomas
kančias nuo 1940 mėty ir tebekenciant iki šiai dienai^
tačiau tikiu, kad įąu daug esate skaitą spaudoje irvis USA
lietuviškus laikrascius. Taip pat apiejnusy tautieciy var
gus? kuriuos mes vargstame tremtyje. As atsįduriau Vokie
tijon 1944 metais rudenį, kaip ir daugelis tukstanciy.tautieciy, traukimės-nuo baisiy_karo vyiksmy ir bolševizmo_
teroro, vokiečiai taip pat mūšy kraštą nepaprastai apipiešė
ir synaikino. Musy lietuviy troškimai buvo kaip_galima
greičiau patekti pas anglus ir amerikiečius? todėl mums,
įjito kelio nebuvo kaip tik trauktis per vVokięti ją. .Vokie
čiai visus vyrus ir moteris žiauriai sugriebė ir kaip vengus
įjungė į sunkiausius darbus, iskentejome baisiausias kančias
kol sulaukėme amerikieciy ir angly kariuomeniy.
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Kiti tautiečiai is Lietuvos 'nuo žiauriausio bolševiku
teroro bego laivais ir laiveliais per Baltijos jurą į Švedija,
tačiau čia buvo neapsakomu žiaurumą, bolševikai^baombardayo ir
skandino žiauriausiais budais,^daug musą Tauta^ziaurumą išken
tė j o ir nemažiau ji kenčia ir šiandien nuo bolševiką teroro.
>

.

•

•

•
* *

■

■
Muši/ tremtinią gyvenimas yra vargingas ir sunkus, susikimšo lageriuose gyvename sudaužytose kareivinėse^ kąunusą
globėjai ąsako tą -dirbame ir nežinome ko sulauksime, „žmones
ištroškę normalaus gyvenimo darbo l-r ramybes, jau daug laiko ‘
karas pasibaigė,. o muši/ gyvenimas beviltiškas* Daug žmonių
pasiruosusii/ visokią profesijų, specialybią, jametą ir kvalifi
kacijų trunyja lageriuose,^kad tuo tarpu galėti/ kiekviename
pasaulio kampe ir krašte būti naudingais žmonėmis ir dirbti
naudingus’ darbus ir buįą laimingi galėdami darbu atsidėkoti
juos priglaudusiam kraštui ir to mes trokštame. Tačiau mes
esame tiejegiai, viską praradę, kad savo jėgomis galėtume kur
nors išvykti į kitus kraštus, o tokią organizaciją neatsiranda
kąrio-s tvarkingai pradetą^tvarkyti muši/, nelaimingi/ benamiu,
išvykimą. Spaąda daug rašo ir konferencijos kalba, labai daug
ir gražiai, tačiau muši/ apgyvendinimo reikalą niekas nesi,įma
pajudinti. Laimingi yra tie tremtiniai kurduos gimines ištrau
kia į USA, į Kanadą, ą>APgliją ir kitus kraštus, be seimą
reikalauja į Belgiją ir Prancūziją į anglią kasyklas ir važiuo
ja „žmones kur‘tik kas gaįi, nes.lageriu skurdus gyvenimas yra
nepaprastai |grįsęsl Takiau, kurie neturi kituose kraštuose
giminią, vtie neturi kur šauktis ir daug^kreipiasi kas tik kur
gali, ieškodami ir prašydami pagelbos išvykimui. . Daugiausiai
tremtinią nori išvykti-. į USA, nes ten daugiausiai turi gimįnii/,
dąug kas turi giminią ir Argentinejė, lėbai daug, yra norinčią
išvykti i Kanadą.',, nes ten lietuviams ^klimatas tinka, į Kanadą,
jei tik galėti/, važiuotu labai iiaug žmonią visokią įpeoialybią
ir amatą, tik kad niekaip negalima tai§, reikalais uzmegsti rysią.,
kad gale tą ^pradėti tvarkyti lie tuvi 1/-išvykimą ' į Kanadą. ITėzinoiiie ■ kaip Hen .pasisekė kitoms .tautybėms ,užmegsti ryšius su
Kanada, kad .'jau- labai daug .išvyksta -?ydą ir lenką, pagal darbo
sutartis, sudaromas su:Kanados•firmom!s, fabrikais ir. žemes
ukiu savininkais, yrą-jau^Vdkietyjoje Kanados Komisijos.'Frank
furte . A/M ’ ir Munchone, tačiau kąpp’ mine jau j ie re įkalus Išvy
kimui tvarko tik tą'kurie turi is-Kanados darbo sutartis į&
a'f ideVitusis firmų,., fabriku-ar ūkią savininką. C.ia nogėčiau
paišinėti, kad mes .lietuviai del s ay,o taikaus ir ramaus bU<Įp
daznai-Visuose; reikaluose paliekamą lyg ir paskutiniai,: kitos
tautybes kaip ta.i greičiau visur užmezga rysi'us ir daugiau vis
išvyksta. Prięs porąvdieną buvo paskelbta, kad vienas Kanados
fabrikantas, is D.P. šimtą lenką pasiima pas save i Kanadą,
ątsiąsdamas jiems .darbo sutartis, afidevitus ir sutvarkydamas
visus kitus formalumus. Musą, D.P.-tremtinią, lietuvią tarpe
yra daug daugiau gerą_zmonią ir.visokią Spečialistą ir amatinin
ką, n^gu kitos tautybes turi, tik- mum nesiseka su Kanadą uzmegsti ryšio, kad galėtą pradėti organizuoti išvykimą, ą Kanadą pagal
darbo sutartis, su firmomis, fabrikais ir žemes ūkią savininkaisi
Musą tarpe yra iš daug sricią^gerą specialistą-daug metą dirbu
sią ir turinčią pritirimą: miškininkai, lentpiuvią prityrusią
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gmonių^. medžio apdirbimo? stalių? iūocb-?riku? pn ei Li*o teknikų?
žemes ūkio įvairių specialistų? *piehininkų?‘ sodininkų?.^gyvulininkystes‘specialistų? gėrių gerų, prityrusių žmonių "žemdir
bystes darbuose, taip pat visokių amatininkų? ‘statybininkių
mūrininkų ir visokiu kitų? taip pat daug yra inžinierių ir
gydytojų^ Visi pagal darbo sutartis sutiktu dirbti bet kokį
darbą? kad tik galėtų išvykti į Kanacl^j, «Tei susidarytų tik
galimumas tuojau sudarytume vien tik is musų lagerio gerų būrį
žmonių ir gerų zmonių_ir gerų darbuotojų is visokių specialybių?
kurie atvykę tikrai gėdos nepadarytų ir lietuvių vardo nesuga
dintų ir gerai ir sąžiningai dirbtų visokį darbą koks tik butų
mums pavestasMano tikslas ir yra? Brangus Tautiečiai? padekite
mums uzmegsti ryšius? pagal darbo sutartis? kad galėtume at
vykti į Kanadą? čia daug Tamstos mums galėtumėte pagelbeti*

Daug? Tamstos Brangūs Tautiečiai? galėtumėte mums
padėti per savo organizacijas? per musų Konsulatą Kanadoje?
bet kartais gyvenime daug daugiau_padaro vienas ar keli
energingi sų gera iniciatyva žmones?vsuorganizųoja ir daug.
sąvo tautiečiams padeda- Todėl? Didžiai Brangus Tautiečiai?
as ir kreipiuos į Kanados Lietuvių laikraščio redakcijų ir
leidėjus? nes pas Tamstas suplaukia visi musų tautiečiams
rūpimi klausymai ir reikalai. Ar Tamstos negale tumųte mums?
nelaimingiems benamiams D.P.? tuo reikalu ištiesti broliškai
lietuvišką pagelbos ranką? ar negalėtume ųzųegsti rysįus? su
firmomis? fabrikais ir ūkių savininkais del darbo sutarčių
sudarymo? kad ir keliems ar mažoms grupelėms is pradžių iš
vykimui į Kanada* Musų lageryje yra apie.3?000 lietuvių
tuojau sudarytume būrelį padoriausių žmonių lokių tik Tamstos
pasakytumėte specialybių> Musų lageris yra^yisal arti prie
miesto Frankfurt A/Main? US Zene, Germany :> čia yra^TjSLi. Konsu
latas ir kaip minėjau čia yra ir Kanados emigracinė komisija?
kurj veža žmones į Kanadą page i'darbo sutartis? vienas dilelis
transportas jau išeina šia savaite? tik tarno transporte neous
nevieno lietuvio? nes^lietuviai kaip minėjau niekaip negali.,
su Kanadą uzmegsti ryšio ir neturi darbo sutareiį? daugiausiai
dabar išvyksta? žydai? lenkai ir kitos tautybes? gal *s lietu-,
vių ' iks ir pateks kurs turi Kanadoje tėvus? bet ir tai šankiai?
svarbiausiai yra turėti darbo sutartis prie jos afidevitas ir
ir kiti maži formalumai*

Musų padės begalo yra sunki? tikiu? Brangūs Tautie
čiai^ suprantate kas tai yra lagerio.gyvenimas?i Nepatogu
aprašinėti... nors aprašyti butųįgalima labai.daug-.Musų^
didžiausias troškimas? kad tik butų galima kaig greičiau iš
vykti? išvyką ugjviską atidirbtume ir visiems _uz pagelbą nuo
širdžiausiai atsilygintume- Nepatogu apie musų padėti viską
smulki a i aprašyti? tik mes nuoširdžiausiai prašome pąjlPlb§k.lte
mums greičiau išvykti*»t L
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, As labai atsiprašau, Į)id. Gert). .Pone Redaktorigu,
kad išdrįsau trugdyti savo ir musu visų bėdomis ir vargais.
Mes labaliesame išbaiminti ir susirūpinę sųvo likimu, £odel
jei as bučiau Tamstų suprastas ir jei galėčiau visus musų
s&ausmųg, pergyvenimu^ ir musų skurdų beviltiškų gyvenimų
isreikšciau šiais žodžiais:
~ Gelbėkite mus Brangus Tautiečiai! Mes trūnytame,
mes nuoširdžiai atsidėkosime savo darbu kiekvienam kraštui
kuris mus priglaus kaip nelaimingus benamius D.P. vadinamus.
į pavergtų ir bolševikų terorizuojamų gavo Tėvynę
mes grįsti negalinę, nes bolševikų budeliai mus ziauriaijnukankintų arba išvestu į Sibiru žiauriausiai kankinių mirčiai.

Lageriuose gyvenimas darosi nebepakenčiamass todėl
mes kreipiamės visur kur tik galime ir ieškome pagelbos savo
tautiečių tarpe.

AŠ lauksiu Tamstųjnalonaus atsakymo Did. Gerb. gone
Redaktoriau. Dar karta nuoširdžiausiai atsiprašau, kad iš
drįsau Tamstas trugdyti ir varginti.
Linkime Tamstai ir per Tamstos^asmenyje visiems
Tamstos artimiems ir pažįstamiems Tautiečiams, geriausios
gyvenimo kloties ir Auksciausio palaimos.

- A. B. -

Aciu visiems už malonius laiškus linkėjimus ir aukas.
Gerbiamam kun. P.M. Juriui iš Lawrence Mass., tikra lietu
viškų aciu uz stambių aukų $2Q<00 del musų žurnalo. Ne pirmu
kartu parėmė musų spaudų savo duosnia auka.

Taipgi gerbiamam kun. S. Railai iŠ Philadelphia Pa., labai
dėkojam uz prisiųstų didelę paramų iįplO.OO.
P. Juozas Tumša iš Detroit Mich., nepamiršo apdovanotų visus
”N. L.” darbininkus. „Uz dovana visi labai taria acįu po daugel
kartų. Taipgi aciu už prisiųstų administracijai rašymo popierų
ir pašto ženklelius- Didele yra pagelbų šiame momente, kuomet
laiškai plauke be perstojimo is Europos.

P.M. Vaiksnorais. vietinių, už dovanotus vokus, kurie taipgi
daug prigelbsti del musų tremtinių, labai esame dekingį.

N. L. Administracija.

P.S. - Ateinančiame numeri paskelbsime vardus, kurie atnaujino
prenumeratus•
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AR NORI SUŽINOTI APIS PASAULIO PABAIGĄ? .

. _±_

Visada buvo daug kalbą ir spėliojimu apie pasaulio pabaigą
ir Antikristą, kuris turėsiąs prieš tai ateiti.

Jei norite apie

tai plačiau sužinoti? užsisakykite be galo ’’įdomią” knygą

-

"PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PABAIGĄ”.

Knygoje yra surinkta pranašu ir Paties Kristaus žodžiai
apie pasaulio artėjantį galą ir kaip jis baigsis®

Knyga labai

gražiai išleista ir paveiksluota; turi 111 puslapiu.

Kaina tik

užsakymus siuskite tuojau? nes ją neperdidziausį kiekį

$1.00.
turime.

..

'

’

•. •
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’’Darbininkas”?
366 Vest Broadvzay?
So. Boston 27? Muss.
________ 2________________________________________________________________________________________________________________

ATSIŲS T A

LIETUVA KRAŠTAS IR TAUTA

TALI SILINAS
TRYS BROLIAI

PAMINĖTI.

redagavo Dr. A. Stanys?. Augsburge Vokie
tijoj.-

noveles? paraše Pranys Aiženas? Bamberge Vokietijoj.

ir kitos pasakos? paraše Jonas ir Adolfas Mekai?
spaude leidykla ’’Giedra”? Wiesbaden Vokietijoj*

NEPAMIRŠKIME DAINUOTI

išleido leidykla ’’Ramybė”? Bamberg Vokietijoj.

redaktorius Stasys BŪdavas. Lietuviu kultūros ir visuo
menės žurnalas Vurzburgas Vokietijoj.
•
• .
ŽIBURIAI:
redaktorius Juozas Vitenas? laikraščio medinę pusę
tvarko dail. V. Ratas. Lietuviu, savaitrastis? Augsburge
Vokietijoj.
AIDAI: Red. leidėjas JonasJSakevicius? redaktorius Kazys Bradūnas.
Mėnesinis kultūros žurnalas? pirmutinis numeris pasirodėbalandžio menesi? Augsburge Vokietijoje

PĖDSAKAI:

"N.L.” redakcija visiems tarė lietuvišką acią.
a£C »J«
#
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- Alvikų Jurgio ir i».ntano? Marijampolės apskr4? Prienų valso. 9
Šiauliškių kaimo.
- Apanavičiaus Juozo, Vilkaviškio apskr.? Kybartų valso.? Daugelaicių
ka imo •

- Ashmonų Vinco ir Juozo? gyveno Montreal? Quebec.
- Karpavičių Jono ir Pijaus? gyveno Edmonton? Alta.
- Lapetos Benedikto? gyveno Medicine Hat? Altą.

- Navicko Justinio? gyveno Suffield Alta.

- Baetelio Augustino, (Bar tel io) ? Vilkaviškio apskr., Bartninkų valse.?
Geistiškių kaimo.
. *

■

•

*

- Balsiu Vinco ir Juozo? Sakių apskr.? Naumiesčio valse.,

- Bandzio Bladislovo, Šiaulių apskr-., Norvaišių km.?
- Barzdenio Petro? Panevėžio apskr.?
e

•

- Bielius Antanas? Marijampolės apskr.? Raudonio valse., MikąIiskęs km,
- Bulytes Zelmos? Šiaulių apskr.? Žeimelio valse.,

- Šurnaites Emilijos? Šiaulių apskr.? Žeimelio valse.?
- Burkausko Stasio? Panevėžio apskr.? Smilgių valse.?Sinkinių km.,

- Albušaites Marijos (Sakalienes) Šakių apskr.? Bubleįių valse.?
Kirmiskių kaimo.
- Povilaičio Kazio? Panevėžio apskr., Smilgių valse., Sinkonių km.,
- Buzunienę, Alytaus apskr., Krakialaukio bažnytkaimio.

- Čeponių Vito (Vitaliaus) ir Albino? Seinų apskr.? Šventežerio valso?
Nema j unų ka imo•
- Marciukonio Vinco? Seinų apskr., Šventežerio valse.?

- Černausko Prano? Vilkaviškio apskr. ir valse.? Kisiniškių km.?

- Dargio Konstantino? Mažeikiu'apskr.? Viekšnių valse., Maigų km.?
- Drukteinio Telekso? Raseinių apskr.? Eržvilko valse.,
- Dudeno Jono, Zarasų apskr.? Kemnianys - Salaikų km.?
- Džiaugto Juozo, Raseinių apskr.? Šimkaičių valse., Pavidaujo km.,
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- Simanavičiaus Prano, Raseinių apskr., Šimkaičių valse., Bliūdzii/ km.,

- Baršausko Petro, Marijampolės apskr.,
- Bložes Prano, Baisogalos valse., Skėmių km.,
- Galvaso, Rozalimo valse., Gacionii/ km.,
- Gašlūno. Romualdo, Rokiškio apskr., Stasiai (Gašlūnai) km.,
- Juozo Mačiulaičio, Kybartu, valse.,

- Juška Justina iš Penevezio.
- Gecio Kazimiero, Telšių apskr., Plunges valse., Stalgi/ km.,

- Girdauski/ antano, iš Philadelphia Pa.,
- Girdauskaite Ona, iš Philadelphia Pa.,

- Traskausko Jono, Vilkaviškio apskę., ir valse., Suvalki/ km.,
(Gudeliy km.,) is Waterburio Conn.,
- Grinių Joną ir Onas (Matijosaitiene) Vilkaviškio apskr. ir valse.,
Pavembrii/ kaimo.

- Matijošaicio Petro, Šakii/ apskr., Sudargi/ valse.,
- Gorodecki/ Zigmu, Mykolo, Polikarpo Šiluvos valse.,
- Šideiko Stepo, ir kiti/ giminii/ iš Getaucii/ km., Platelii/ valse.,

Grebiiuno Antano,
- Grigaičio Antano, Kretingos apskr., Salanti/ valse®, Laivii/ km.,

- Gustainio Kazimiero, Sakiu apskr., Griškabūdžio valse., Bliuviskii/
*
kaimo.
- Jackų Jono, Raseinii/ apskr., Jurbarko valse., Valucki/ km.,

- Jociučiu Juzės (Kauneckienes), Onos (Radzijauskienes^, Antosęs,
Juozo, Raseinii/ apskr., Lygii/ Nemeikscii/ valse.,

Radzi jauski/ Antoses ir Vinco, Lygii/ Nemeikscii/ valse. ,Raseinii/ apsk«

- JuozapaiČio Jono, Kedainii/ apskr., Grinkiskii/ valso., Pasus vii/ km.,
- Jurgaičio Prano, Taureges apskr., Skaudvilės valse., Ypynos,
- Kasiulio Stanislovo, Vilkaviškio apskr., Giži/ mst.,

- Kalinkos Jurgio, Utenos apskr., AnykšČii/ valse.,Šeiminūskelii/ km.,
- Karlonu Klimo ir Pranę,

(Žemaitytę) Alytaus apskr.,Varėnos valse.,
Mergazerio kaimo,

40.
- Meksraičio Antano, Vilkaviškio apskr., ir valse., Alvito kaimo,
- Karpavicio Jono, Šakių apskr., Kudirkos Naumiesčio mst.,
- Matiušaicio Mykolo, Šiaulių apskr., Radviliškio valse.,Šniūraišiųkm.
- KasulaiČio Juozo, Šakių apskr., Kudirko Naumiesčio mst.,

- Kičinio Juliaus, Tauragės apskr., Eržvilkio valse.9 Raupynes km.9
\

N

- Zilaicio Juozo, Tauragės apskr., Erzvilkio valse., Rimskiy, km.,

- Kleizo Juozo, Marijampolės apskr., Prienų valse., PačiudiŠkių km.,

- Kreivėno Juozo, Marijampolės, apskr., Javaravo valse.,Raisupio km.,
- KrisČiuniu Jono ir Onos.

- Kuolo Juozo,

- Kūles to Stasio, Tauragės apskr., Šilalės valse.,
- Letukaites Kaziunes, Tauragės apskr., Šilalės valse.,Rudaičių km.,
- Literskio Kazio, Vilkaviškio apskr., Gudeliu km.,
- Lopeta, Šakių apskr. ir valse.,
- LukoŠevicio Antano, Marijampolės apskr., Veiveriui km.,
- Tamuleviciu Jurgio ir Juozo, Marijampolės apskr., Veiverių km.,

- Marijonaicio Jeromino, Papilio mst., Biržų apskr.,

- Mitraites Olgos, Papilio valse., Biržų km.,
- Mikalajūno. Jono, Panevėžio,
- Mockunaites Genovaitės, Biržų apskr., Vabalninku valse.,RaČgalių km«>

- Miliūnų Jono, Petro', ir Juzės (Dereškevicienes^Marijampolės apskr.
• .
Krosnos valse.,’ Seštakavo kaimo.
- Noreiko Stasio, Tauragės apskr., Šilalės valse., Panerožių km.,
- Petraičių (PetraČio) Jono ir Marijos, Tauragės apskr.,

- Pranckaitį Antanu, Jurbarko,
- Pe.rnaravičiutes Elena ir Uršule, Utenos.

- Puodžiūno Klemenso, Utenos apskr., Anykščių, valse., Kiaušų km.,

- Pusch Gustav, Šakių apskr., Burgaičiu,

41.
- Puskinalio Juozo, Radviliškio,

. . v

- Rally Vlado ir Bronio,

* Rickio Petro, Vilkaviškio apskr., Klausučiu km.,
- Otto Rudolfo,

- Kisielio Liudviko, Ukmergės apskr., Panoteriy parapijos, Pasodos km.

- Saladzio Vaclovo, Utenos apskr., Uzpaliy .valse., Bekinčiy km.,

- Šalčiu Broliy (Antano) Marijampolės apskr., Prieny valse., MaČiuny
kaimo.
- Samoškiy.Petro ir Vinco, .Tauragės,
' J
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- Samalio Vaclovo, Preikapiy km., Pernaravos valse.,
į
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- Sauleikos Mykolo, Malachi Ont.
- Šniuika Juozą, Ukmergės apskr., Kurkliy valse., Pilviškiy km.,

••

- Stanevičiūte Wilhelmina, Mažeikiy apskr., gyveno Liepojaus mst.
Latvijoj.
- Stelnionytes Antanina ir Ona (Žečiuviene) Kauno.
- Svetiko, Kauno, dirbo Lietuvoje, Amerikos Lietuviy Akcinėje Bendrovėje
Kaune Kęstučio gve 44-A kaipo prekybos skyriaus
vedėjas ir Angly^kaįbos korespondentas.
1940 - 41
su savo metiny išvažiavo į Kanada.

- Sviderskiu Julio ir Onos (Černiauskaitės) gyveny Vancouver mieste,

t Švolkaus Henriko, Utenos apskr., PaŠiliy valse., Bijeikiy km.,
- Tamošiūno Juozo, Utenos apskr., Debeikiy valse., Surdegio sodž.,

- Tiknytes Elzbietos, Šiauliy apskr., Joniškio mst.,

-"Turky Mykolo,' Mataušo ir Antano, gyveny Suv. Valstijose.
- UrbanavičiyJono ir Marijonos (Raulinaitienes) Marijampolės apskr.,.
Antanavo valse., gyveny Mew Jersey.

- Urbieciu Stepono ir Vinco,

- Vasiljevo - Vosiliaus Juozo, Utenos apskr., Anykščiu mst.,
- Verbliugevičiaus Gabrieliaus (Gabri), Panevėžio apskr.,Šeduvos mst.,

- Žebraityty Marijy, Vilkaviškio apskr.* Pajevonio valse.,
- Ženkeviciy Juozą, (Zink) Šakiy apskr., Naumiesčio parapijos,
Krykliy kaimo,
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- Kalvaičiu J* S.?

- Žliobo Juozo, Ukmergės apskr.? Deltuvos valse., Kreiviu km.,

• •

- Mikalauskaitės Onos-? Pažaislio valse., Neveronių km.,
- Daukšaitės Marijonos? Kaišiadorių valse., Budos kaimo,
- Jankausko Aniceto, Jurbarko, .

.

- Linkevičiaus Juozo, Vidiškių mst., •

- Bublaicio Prano,. Šakių apskr., Barzdų km., Miknaicių,

- Paurienė’s Emilijos (Pranckunaite) Zarasų, Paupynes valse.,
- Puzinas Jeronimas, Biržų mst.?
- Norutis Antanas, Šiaulių apskr., Pašvitinio valse., Rimdziunų km.,
- Radzvilas? Pašvitinio valse., Rymsokių km.,
- Zuokių Juozo ir Stepono.

- Poliliuno Juozo — Ramingalos Valse., Povilauskių kaimo,
- Gustainytęs Marijos, Griskavudzio valse.? Bluviskiu kaimo,

- ygLivadiu Antano .įr Prano?
- Abraziejo Juozo, Marijampolės apskr'., Krosnos valse.,Tediškiu kaimo,
-

s•

- Vyldziuvienes Ursulas (Peciaraite)? Utenos apskr., Anykščių valse.,
•
Uzuozarių kaimo?
- Pilipaviciutes Valerijos?
- Dabpsio Jono,

- Vaišnorytes Tekles.ir Genes? Utenos apskr., Tauragių valse., Stucių
. '-i •
kaimo,
- Stasanausku Antano iš Alytaus. apskr., Simnio valse.,Tnuckauskiu km.,

leškomiejie arba apie juos žinantieji prašomi atsiliepti į
”N. L.” administracijų.
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Vienas ”N» L.” ‘bendradarbis ieško geros širdies tautiečiu,

kurie pagelbėtą įvažiuotu į. Kanadą.

Del antrašo kreiptis į redakciją.

StepŠys Kestutis sūnus Jono, gimęs 1911-12-18, Slenii/ km.,

Kalvarijos valse*j Marijampolės apskr., buvęs Tauragės ir Kelme s
Apylinkes Teismo Teisėjas, ieško Kanadoje gyvenančiu draugi/ ir pažys

tami/.

Adresas s

33/130 B. Camp,
33/130 D.P. Assembly Centre,
800 Control Unit,
B.A.O.R. (Via Gt. Britain)

)’
Lietuvii/ tremtini!/ grupe, susidedanti iš 4 nevedusiu vyri/

25 - 39 m. amžiaus ir 4 asmenį/ Šeimos (du vaikai 9 - 10 m., tėvas
38 m. motina 39 m.) ieško asmens? kuris išrūpinti/ garantijas į

Kanadę.

Kreipkitės šio antraši/.
Pranas Bersenas,
(16) Hanau A/M. Hessen, Lamboystr. 84,
U. S. A. Zone Germany.

■
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Jeigu norite apdraustį namą? baldus, automobilį, langus,
Prašau kreipkytes žemiau pažymety

biznį, gyvastį ir t.t.

antrašu, kur gausite TEISINGĄ ir SĄŽININGĄ patarnavimu.

INSURANCE )

( GENE R A L

2398

Frontenac Street,

Montreal 24, Quebec.
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m. 7268
z^ZlY\Z>.z\Z\AZ^Z>Z<Z>ZXAZVzV\ZV'Z'z1„,v

5020

Tel: Ofiso - CH.

Tel:

”

Nes. -

AM.

9324

OH

5020

><

fe.
D A N T I S T A S

LIETUVYS

-

GYDYTOJAS

Daro peršvietimus

2540

( X - Rays )

Sherbrooke East, Montreal
(Ant

Frontenac

2540

Kampo)

Sherbrooke East, Montreal
(Ant

Frontenac

Kampo)

«
Į

.

. .............
WVx/ \ZV >A ZW -AzYz- xz \z w>A/Vi.AAL

Zfcjt^ws-Z’^wt^y ^zc.'.azv'1azW^v^WozV1^|zw\z\

jM

