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- Vytautas Peseckas -

Tu buk ramus nežemiškos gyvybes laive?
Kaip vakar nežinios miglas šviesa perskroskl
Dar musę širdys plazdančios jėga ir gaivios;
Dvasia tautos didvyriu slepiasi kur nors - - -

Tu buk ramus nežemiškos gyvybes laive?
Jūreiviu milžinu krūtinėj gyveni -
Ne vienę kartę kryžkelėj rytojus blaivės?
Ne vienę kartę plaukdavo laivai vieni • • •

■ • -S f į

Dar ateitį sukūrsim Tau, audringas laive?
Ir grįšim tėviškėn, kur vakaro rasos
Ir nerimę paženklino Giedraicię gaires?
Kur kraujas - vieškelis saulėtas ir tiesai

Tai būk ramus nežemiškos gyvybes laive?
Kaip vakar nežinios miglas šviesa perskroskl
Dar musę širdys plazdančios jėga ir gaivios;
Dvasia tautos didvyrię slepiasi kur norsl»»

1947 m. 8-19 d.
Regan? Ontario.



Kanados Lietuvių Tarybas ’’Nepriklausomos Lietuvos 

redakcija ir visas štabas^ sveikina brolius ir seses Lietuvius 

atvykusius iš Vokietijos į niusų kraštų Kanadą. Dzugu matyti5 

kad uzbaiget didelius skausmus ir rūpescius3 nors is karto sunki 

gyvenimo pradžia., bet tai menkniekis palyginus kų, jau esate pra

leidę* .
z

Visiems linkime9 kad Augšciausias suteiktų kiekvienam 

atvykusiam geriausių pasekmių atsiekti savo tikslų ir pradėti 

gyventi normalu gyvenimu kaip gyvenote savo laisvoj ir nepri

klausomoj Tėvynėj Lietuvoj. .

Dirbkime visi vieningai., bukite mūsų bendradarbiai s $ 

o tuomet pamatysime plevėsuojant musų, trispalvę vėliavų musų 

protėvių krašte.
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Sėdžiu as prie atviro savo varganos buveines lango ir stebiu 

grazed į pavasarį.
Staiga.) mano mintys atsipleŠia is slegiančios tremtinisko- 

sios aplinkumos ir jos skrieja_per kalnus, per klonius, per saitas 
akmenines uolas Vokietijos zemeje ten toli, toli... Tėvynės link...

Pagaliau, jos pasiekia mano Tėvą Seme, mano gimtąją pas
togę... Ir ką as mintyse ten randu, ką matau?...

Matau bežengiantį grąžę, pavasarį ir Lietuvos laukais, 
girdžiu bepįasdantį^padangoje vyturėlį, stebiu tas pačias pempes, 
beklykaujancias virš Kelmytės raisto... Girdžiu tuos pačius upelius 
Čiurlenant, stebiu tas pačias upes betekant ir viską, viską, taip 
lygiai kaip pries trejis metus...

Žinoma, jausdamas tą viską savo vaizduotėj - as ne kiek 
neapsirinku: taip is tikrąją yra...

Juk žinau, kad niekas: jokie brutaliski sieną apsaugos 
įstatymai, jokie kalėjimai, jokie šiaurūs krašto prispaudėją, siau
tėjimai, nei, pagaliau, Sibiro baime, juk negali uždrausti menkam. 
vyturėliui ar vikriajai kregždutei sugrįžti į tą kraštą is tolimąją 
dausu.

Taip pat niekas gi negali uždrausti upeliams čiurlenti, ar 
priversti upes teketi atgalion...

Jeigu^ušklausciau as savo svajones: ar mate jos ten tarpu- 
varty berymancią mano_senutą mamą, bevaikštinėjant tais pačiais 
takeliais mano mazystes draugus, deja, į tai nebūtą man atsakyta.•• 

, • ' -Tą reikia jau pamatyti ir įsitikinti savo fizinėmis akimis, 
ne svajonėmis, ne vizijomis...
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Ir suhku juos’ būtą bepamatyti toj^pacioj vietoj. Juk 

’’didžioji tėvyne” plati? erdves daug, ypač apie Kazakstaną, Altajų, 
ir kiturg'erf'

^Šiurpas mane nukrecia„apie tai’ pagalvojus ir as vėl at- v 
bundu iŠ svajonių pasaulio, vėl bepalieku tik fizinis žmogus.. Is 
svajonių - pargrįžtu į realybę ir vėl žvelgiu blaiviomis akimis į 
kietą gyvenimo tikrovę...

^Štai, jau treji metai praslinko nuo to laiko, kai mes 
nebejaučiame savosios žemes po kojomis, nebegirdime savąją girią 
ošimo ir- savo artimąją krutintą malonaus alsavimo. • • Baisus Ikaras 
ir žiaurus okuj^antai atplėšė mus nuo savojo kamieno ir atbloškė į 
nesvetingą mums padangę - Vokietijon...

Ir čia begyvendami^ veltui šaukiamės ^pasaulio teisingumo, 
bet niekas, o niekas musą šauksmo negirdi, isskyrus „tik musu t i- ■ 
kruošiu^ brolius Amerįkoję,' Kanadoje ir gituose užjūrio kontinea- 
tuose» Tik jie mus užjaučia, jie mus sušelpia, jie sielojasi musą, 
ir musą Tėvynės bendrais reikalais.

Su dideliu dėmėsiu mes sekame ją spaudą, gaudome kiekvieną 
žinutę apie musą uzjurįo brolią veiklą ir, tenka pasakyti, . ją dar
bas musą neapvilia. Musą ir ją siekimai bendri, tikslas vienodas — 
iškovoti musą Tėvynei laisvę ir suburti vol visus lietuvius į 
bendrą seimą, po vienu ir tuo pačiu Tėvynės Lietuvos sparnu..•

Štai, su džiaugsmu sklaidau ka tik gautą Kanados Liętuvią 
Kultūrinio žurnalo ’’Nepriklausomoji Lietuva balandžio-gegužes men., 
numerį ir matąu kiek sielos jan įdėta, besisielojant vienais ir tais 
pačiais rūpesčiais kaip kad ir mes sielojamės.

Benešdamas sunkią tremtinio naštą, kai minutėlė i ^.as sustoju 
grubiame musą gyvenimo vieškelyje ir pasiklausau plasdancio vėjelio 
šiurenimo, tartum užgirstu klaiką.šauksmą musą brolią ir.scserą, 
atklystantį is tolimo ir salto Sibiro, išgirstu aimanas ir graudą 
verksmą tremtines motinos, gyvenančios ištrėmime Vakaruose, kurią 
dažna nežino koks likimas ją vaiką, vgrą ir kitą artimąją, isb_as- 
kytą po visą žemes rutulį ir vargstančią be Tėvynės..*

Tuomet as pagalvojus ”Ak, Viešpatie^ kur gi i^asaulio galiū
ną Širdys, kur ją sąžine? Kodėl jie nęleidzia mums gyventi savoje 
zemeje. kodėl jie neleidžia murns vaikščioti tais takeliais, kuriuos 
maži išbėginė jom, kodėl neleidžia melstis tose bažnyčiose^. kuriose, 
baltais rūbeliais aprengti, Pirmąją Komuniją priėmėm, kodėl.•.kodėl „„,

Kuo užkliuvo be sąžines diktatoriams tas mažytis kraštas 
Lietuva, kuris, tartum mažytis rasos lašelis? prigludęs pric„Ba - 
jos krantą, no vienam is didžiąją kaimyną nieko blogo nelinko jo, 
jokią agresyvinią tikslą neturėjo. •• •
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Šiuo metu kenčia kankinama ir kalama prie kryžiaus mūši; 

Tevy.Zemej, Jos gyventojai šimtais tūkstančių, tremiami klaik-ion 
Sibiro nezinion. už kų? - Tai klausimas kuris mums dienų naktų 
neduoda ramybes. .Jie buvo ir yrajkalti tik tieky kad mylejo ’savo. 
kraštų ir troško laisvi gyventi. •

Dar nespėjo_užželti musu brolių kapai? kuriuos žiauriausiu 
budu nukankino sužvėrėję raudonieji pirmosios okupacijos' mętu_Pra- 
vieniskese? Rainiuose?^Panevėžyje.ir kitur. v0 dabar ir vėl musų, 
brolių kapais-, sėjamas- šventasis Lietuvos kraštas ir tolimasis Sibiras

v -Purvini okupantų batai_žiauriai niokoja ir mindo musų sven-
ciausįas relikvijas? niekina musų Šventoves?" žudo Ir naikina^musų 
dvasiškius.

• Tepasako žiaurieji okupantai už kų jie dabartis trėmė į • - : -j 
Sibiru mųsų ankstuosius dvasiški jos hierarchus: Telšių vyskupų 
Boriseyicių? jo pavaduotojų vysk. Ramanauskų'ir anksčiau^ jau ./buvusį -'•> 
jų kankinu Kaišiadorių vyskupų Matulionį. Ar dar per maža vysk^' 
Matulionio jie kraujo išgėrė nuo 1926 iki 1933 metų laikydami jį 
baisioj’ katorgo j.. Solovkuose ir kitose kalinimo vietose? 0 kiek jau 
tais 'pačiais keliais jie pasiuntė kitų mūsų dvasininkų ir pasaulie
čių? / Stat! stiksųbutų baisi ir dangaus keršto saukianti... ■

'■ ■ '•i J,'- .-v' '■ ‘ \

S^ais...žodžiais mes nesiskundziame -ir’nemanome .verkšlenti? 
nes t virt‘ai* 'tikime? kad atsibus gi? pagaliau? kada r>o-rs pasaulyje 
teisy'Ue^p^tuomet jį tars teisingų ir griežtų savo žodį.., .

.7’ .Nprs mos;-..eSiaiĮįe? jau kelinti metai naikinami ir teriojami „ •_ 
pirmiau raudonųjų? vėliau rudųjų ir? pagaliau? vėl pirmųjų ekzekuto— 
rių? bet mūsų ryžtingumas’ ir viltys 'į laisvų rytojų dar nėra palauž
tos įr mes nenustosime: tedsingumo durų klabenę ligi tol? pakol pa
saulyje bent vienas gyvas lietuvis egzistuos, t,. Tepadeda toje kovoje 
mums Aukščiausiasis Dievas.ir padekite mums Jus? Užjūrio lietuviai.

Siųsdamas nuoširdžius linkėjimus Jums? brangūs Kanados lie
tuviai? pasilieku su gilia pagarba? ,

Jūsų brolis tremtinys lietuvis 
■ P. Ališauskas.

: ;' 1947-6-12. Bamberg? Vokietija.



„ Gegužes 25 d. buv. KZ^lageryje Flossenburg’ f) ruošiamos dideles 
iškilmes, kurių metu bus pasyeutintas žuvusioms už tautu laisve KZ 
{kankiniams paminklas, koplytėlė ir.mau3.pl ejus. 1 . ’ * *

Iškilmių ruošimo ir paminki!'. nių-> kurinių statymo komitetas su
darytas is lenkų, buv... KZ kalinių, gyvenančių Flossenburge• Į komitetų 
įeina: 1) E.-Wegielski. - pirmininku, 2) St.Oborski - sekretoriumi ir 
5) St.Siekierski - komiteto nariu. 

. ■ y . — ;■ ■■ ~

Be to, komiteto garbes nariais pakviesta aštuoniolikos tautų 
atstovai, kurie atstovauja sįvb tautybių aukas kalintas ir nužudytas 
Flossenburgo KZ lageryje. Is lietuvių puses, garbes nariu pakviestas 
Lietuvos Antinacines Rezistencijos buv. Politinių Kalinių Sųjungos 
Pirmininkas p. Prof. St. Yla.

Maugole jaus rajone, taip' vadinamame ’’Mirties Slėnyje”, bus 
įrengta aštuoniolika paminklinių lentų ir akmenys pagerbimui įvairių 
kraštų nužudytų piliečių. Kiekvienoje lentoje bus išgraviruotas tos. 
valstybes ženklas ir gimtųja kalba užrašai, kurių tekstai negali būti 
ilgesni kaip 10 žodžių.

IŠKILMIŲ PROGRAMA.

9 vai. 50 min.-Amerikiečių komendantūros namuose rankas!: 
Užsienio valstybių, -Kariuomenes, Bavarijos vyriausybes, UNRRA-os, 
Spaudos ir Vokietijos delegatai.

9 vai. 45 min. Išeinama prie Paminklo ir uždedami vainikai.
• y''

Į0 vai.50 min. "Kristaus Kalėjimo” koplytėlėj iškilmingos 
Šv. Misios ii* koplytėlės pašventinimas.

a) Po_Sv. Mišių'įvairių tautybių dvasininkų trumpos maldos
"Mirties Slėnyje". . . ..

b) Atsitiktinos kalbos amerikiečių, užsienio valstybių, Bava
rijos valdžios atstovų ir dviejų komiteto narių.

c) Uždėjimas vainikų.ant kapų nuo įvairių valstybių atstovų.
d) Bendras nūsifotografavimas.
e) Amerikiečių, Užsienio valstybių, ^avarijos valdžios? UNRRA-os 

Parlamento ir Spaudos atstovų bendros vaisęs.
16 vai. Komiteto issamus pranešima s apie nuveiktus darbus 

statant paminklų ir kitus komiteto siekius.

ir.mau3.pl


KAS IŠKILMĖSE ATSTOVAUS LIETUVIUS.

Lietuvos Antinacines Rezistencijos buv. Politinių. Kalinių. 
Centro Komiteto atskirais įgaliojimais lietuvius atstovauti yra 
pavesta Bambergo buv. politinių kalinių seniūnijai* Is čia vyksta 
kaipo atstovai buv. politiniai kaliniai1 p. Leskauskas Juozas ir p. 
Vasiliauskas Vacys9 o taip pat yra pakviestas dalyvauti kaipo sve
čias Bambergo Lietuvių Tremtinių Bendruomenes Komiteto pirmininkas 
p. P* Tamulionis.

Lietuvių spaudai atstovauti Centro Komitetas atskirais įga
liojimais yra pavedus žurnalistams? buv. polit. kaliniams Pr. Ali
šauskui ir Henrikui Blazui.

Be to? iŠ Bambergovdar vyks dvi lietuvaites tautiniais rubais 
kurios uždės vainikų ant žuvusiųjų kapo. .

Bambergieciai lietuvių atstovavimui jau yra pilnai pasiruošę 
ir palaiko ryšį su Flossenburge esančiu lenkų lageriu? kur ir ran
dasi iškilmių rengimo komitetas. Pagal to Komiteto nurodymų? jąu 
yra pristatyta į’Flossenburgų dvi lietuviškos tautinėj vėliavos? 
vytis? kuri bus įgraviruota paminklinėj lentojvir įrašo tekstas? 
kuriam bambergieciai rudo tinkamiausia paimti siuos Maironio žo
džius:

0 vienok Lietuva
Tik atbus gi kada...
... Ne veltui ji tiek iskentejo.

* ** ’ s

Taipogi į Flossenburga bus pristatytos nup Baltijosvalsty
bių trys urnos. Jos bus_p&s‘t£'ty'tos koplyčioje ir1 jose turėtų būti 
laikoma tų valstybių žeme? tačiau^ kaip Iškilmių Rengimo Komitetas 
rašo: "genies mes šiuo metu neprašome? ries žinome? kad laikinai tas 
yra surista su sunkumais.” -

Lieįuvįų vainįkas bus perrištas su tautiniu kaspinu ir jame 
bus toks uzrasas: ’‘Žuvusioms uz Laisvų ir Tėvynę”.

Apie ruošiamas iškilmes ir jų įvykdymų? iškilmių Rengimo 
Komitetas prašo plačiai informuoti Baltų spaudų ir tuos spaudos 
numerius pasiųsti jų Archyvui. . •......  <

Baigiant tenka pažymėti? kad prie Šio kilnaus darbo ir musų 
tautos reprezentavimo'daug prisidėjo Bambergo Lietuvių_Tremtinįų 
Komitetas? kuris buv. politiniams kaliniams padėjo parūpinti vėlia
vas? urnų? kaspinų irkt. Padėka ir garbe jiems.
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Andrius Vilkaviškietis -

Pro kedro palinkusią saką • '
Matau as rudens karaliją?
pageltusio lapo ataką? • .
Žuvėdrą? kur skrisdama, ryja. ■'' ’

r • . • .
Pageltasis vaizdas - ariena •- 
Į širdį įkopia ir ... tyli. 
Gamta9 tarsi liūdną naujieną? 
Man mintį vis perša įkyrią:

’’Atminki lietuviška mišką?
Jo ryską geltonspalvį veidą9• Geltonkases sesers obeliskas ■
Jos skausmo- išvargintą dalią”. 

....... »’• 1
Ir vieniša darosi žmogui?

1 Rudens melodramą pajutus?
Ir norisi šaukti pasauliui? 
Tarytumei būtum pasiutęs:

’’Kodėl mane verciatįgyventi benamius 
Kai mano namuos plėšikauja?
Argi .jus ir ;tikįt‘kreivu , ją žodžiu?
Kurs jus paslapčia prievartauja”.

Bet kurčias pasaulis negeras? 
Vilties kibirkštėlę nužudęs. 
0 rudenio lapas visvmalas9 
Gelsvumu alėją nudažęs.

Clarenss 1946 m. XI. 21 dv

i



BELGIJOS LIETUVIAI ŠVENČIA RUBIES IR SUSIKAUPIMO DIEĘĄ. .
*•*. ** »’ / j • « ‘ ’ ’’

Atsiliepdami į Pabaltijos moterų. Tarybos prezidiumo atsišaukimą, 
Belgijos lietuviai, vadovaujami BALE'o- įgaliotinio kuri. J. Danajiško 
ir lietuviu kultūrinio komiteto pirmininko p. J. Maliskos, birželio 
15 d. surengė susikaupimo dienos iškilmes su pamaldomis ir iškilmingu 
posėdžiu. ......

Per pamokslą kun. Dr. Gaidamavičius nurodė skaudu_mūsųvramios 
ir kūrybingos tautos likimą del dviejų- vilku kaimynystes, išreiškė 
viltį, kad bandymų laikas baigsis, ir vergija žlugs, kaip žlugo dauge
lio ant vergijos pamatų, kurtos galingos valstybes. 0 dabartiniu lai
ku visiems reikalinga kantrybe ir ištverme, ypač broliams kenčiantiems 
Sibiro ištrėmimą ir tiems, kurie su ginklu rankoje gina nelygioje 
kovoje tėvų žemą. Buvo.pasimelsta uz nukankintuosius bei žuvusius.

Minėjime dalyvavo ir.prie programos prisidėjo Belgijoje gyvenan
tieji lątyiai ir estai. Posėdį atidarė ir jam pirmininkavo pu sįud. 
J. Maliska. Pakvietus susikaupimojninute pagerbti mirusius uz musų 
tautų laisve, atidarymo kalboje nušvietė musų tautų per s,į karą 
pereitą kančių kelią: 1939 metų nacių-bolsevikų susitarimas,^kari
nės bazės, viąiska okupacija, ’’rinkimų” komedijos, ūkinis kraštų 
alinimas ir išnaudojimas, baisiosios^1941 birželio men. £eportacį.jos 
dienos, vokiečių okupacija ir vėl .’’išvaduotojų” rusų grįzimag - štai 
didieji etapai tarną, kelyje. Dabar, 'karui‘pasibaigus, visi džiaugiasi 
laisve, o musų kraštai paliekami baisiausioje priespaudoje^ Žinios, 
ateinančios is Lietuvos, baisios^ gyventojai išvežami^ krašto likis 
naikinamas. Galiūnai, kurie neužmiršta buvusių vokiečių satelitų ir 
jais rūpinasi, turi atkreipti_akis ir į mumsįdaromą skriaudų. _Jų 
apakimas butų tamsi gėdos deme ant demokratiško pasaulio sąžines. 
Bet reikia tikėtis, nes jąu matome, kaip Amerika imasi vadovauti 
Europos suvienijimui pries Rytų pavojų.

Tas pačias mintis pakartojęs prancūzų kalboje, pakvietė į gar
bes prezidiumą visų trijų tautų atstoves:' estą ponią : 1LI, latvę, 
panelę BERTINA ir lietuvę panele' Dr. 0. MIRONAITE. _Seke visų trijų 
kalbps. P-lė pr. Mironaite gražiai nušvietė lietuvėj moters vaidme
nį musų^tautineje kovoje. Tai jos vargo mokykloje^išmokė savo vaikus 
lietuviško rasto, jos knygas gabeno is Prūsų, jos šiandien aktyviai 
prisideda prie partizanų kovos, neatbodamos kankinimų ir mirties. 
Lietuvėj išeivijoje'irgi_neužmirsta senosios tėvynės. Jų veikla ypač 
pasireiškia parama pabėgėliams. Politinėje veikloje moterys irgi 
neatsilieka. Štai dienomis Pabaltijos moterų Tarybos Prezi
diumas išleido atsišaukimą į viso pasaulio moteris kviesdamos ir 
prašydamos jas per spaudą ir parlamentus kelti į aikštę mums pada
rytą skriaudą ir padėti atgauti laisvę.'

Tada deklamuojami visomis trijomis kalbomis „eilerasčiai. Lietu
viai sudainuoja ’’Lietuva brangi” ir ’’Leiskit į tėvynę”.
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BALE1o^įgaliotiniui kun. J. Danauskui ir lietuvių kultūriniam 
komitetui uz minėjimo surengimų padėkojo estas p. Tai1 lp latvių 
vice-konsulas p. Racenis. Sugiedoti jų himnai, 

sz- V . » .
Uždarymo kalba pasakė kun. J. Danauskas: Šiomis dienomis is 

Lietuvos atvykęs vienas belgas papasakojęs apie baisių lietuvių 
tautos padėtį., Lietuvejevbelikę vos puse gyventojų. Siaučia bai
sus teroras, žudymai ^/ir išvežimai naikina lietuvius,, bet neįstengia 
palaužti jų pasipriešinimo dvasios ir noro gyventi laisvais. Eina 
apie^lO slaptų laikraščių. Slaptoji armija visu smarkumu veda kovę 
pries okupantus ir y^ac^pries kolonizacijų. Rusai kolonistai neiš
drįsta apsigyventi išvežtųjų lietuvių ūkiuose, nes partizanai tokius 
įsibrovėlius tuojau sulikviduoja• Visos lietuvių viltys USA ir 
Anglija.? visi laukia jų kaip išvaduotojų_is nepakeliamos vergijos.

Ta pačia proga, ponas J. Mališka pasveikino lietuvius, atvy
kusius darbams į Belgijos anglių kasyklas. Jų keletas buvo atvykę 
Briusclin ir dalyvavo šiame minėjime o Iškilmingas posėdis baigtas 
Tautos himnu.

Pastaba: Minėtas Pabaltijo^ moterų atsišaukimas prancūzų 
kalba yra kun. J. Danausko rūpesčiu plačiai paskleistas po Belgijų. 
Tarp kitų, po keliasdešimt egz. buvo nusiusta Belgių moterų libera
lių pirmininkei, poniai senatorei Georgette CISELET, Tarptautines 
katalikių moterų Sąjungos pirmininkeijp-įei de HĘMPTINNE ir socia- 
lišcių moterų pirmininkei, kurios prižadėjo parašyti atatinkamus 
straipsnius kiekviena savo spaudoje.

Juo z a s LE LI UITAS

M ŪSŲ STOVYKLOJE P A S I Z V A LGIU.S

Musų stovykla randasi malame Bavarijos miestelyje - Schein- 
felde^ Pati stovykla susideda is dviejų dalių, kurioje gyvena apie 
1500 žmonių. ^Viena dalis tremtiniij. gyvena mediniuose barakuose, 
kuriuose anksčiau (nacių laikais) buvo darbo tarnybos vyrų stovykla. 
Antroji dalis stovyklos yra truputį toliau kalne-pilyje, kurios 
vardas yra Scwarzenbcrg.

• v Čia pilyję mes turinj, bažnyčių, kuri savo didumu nėra didele, 
bet užtat yra gražiai išpuošta. Čia kiekvienų dienų ir šventadie
niais, bei sekmadieniais yra laikomos Sv. Misios. Be klebono ir- 
dviejų kunigų, musų stovykloje gyvena Jo Ekscelencija Vyskupas 
BRIZGYS.
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'■ Stovykloje veikia drožimo dirbtuve, kurioje pagaminama daug 

gražiu dalykų? kurių jau ne vienas yra pasiekęs Amerikoj Australiją, 
Angliju ir kitus tolimus kraštus. Be drožimo dirbtuvėj turime ir 
stalių dirbtuves turime batsiuvių dirbtuves? siuvėjų? šaltkalvių? 
skalbyklų, kirpyklų? kurios pilnai patenkina stovyklos gyventojų rei
kalavimus. ; .

Be minimų dirbtuvių stovykla turi savo ambulatorijų, ligoninę, 
kurios nelaimingų atsitikimų atvejais, pagal visas savo išgales pade
da susirgusiems ar susižeidusiems. ..

Stovykloje taip pat veikia daugelis įvairių kursų? kuriuos . 
lanko nemažas skaičius tremtinių? nes tiek'mažas? tiek.suaugęs?^visi 
stengiasi įsigyti kokių nors speciųlybę? kad^ateityje iki sugrįš į 
Tėvynę? galėtų būti naudingu piliečiu to krašto? kuris jį priims. 
Be minimų amatų kursu? veikia kelios grupes? anglų kalbos kursų, 
kuriuos, gausiai lanko ne tik. jaunimas? bet ir suaugę. »

Sportas pas mus yra irgi neužgirstas. Musų stovyklos krep
šininkų komanda ’’KOVAS” yra amerikiečių zonos nugaletojasj ne tik 
lietuvių -tdrpe, bet ir kitų tautybių. ,

1 • ■ • . < . . ........ .. 'V

Švietimo srity j e irgi esama neatsilikę. Be vaiku' darže -į ib? 
pradžios mokyklos,^turime ir gimnazijų, kurio jo veikia visos* nstuo^-'- 
nios klases. Nemažas skaičius musų stovyklos jaunimo studijuoja- ir- 
Vokietijos universitetuose? nors ir vokiečiai labai nenoria i '-priima •? 
bet musų jaunimas musas vis pirmyn, kad įsigytų mokslų? galėtų vėliau 
paaukoti savo brangiai Tėvynei Lietuvai.

Stovykloje yra leidžiama? rotatoriumi spausdintos dienos in-. 
formacijos? kuriose talpinama naujausios dienos užsienio žinios, bei 
stovyklos gyvenimų liecįantie j i. pranešimai^ Be ^minimų informa ei jų, 
kiekvienų dienų gauname ir kitų stovyklų_isleidziamuš laikras,cius® 
KĮaip pav.« ”giburiai? Musų Kelias, Teviskes Garsas? Lietuviu Žodis”. 
Šie laikrasciai_yra savaitiniai, o laikraštis Mintis? išeina kas 
antra diena. Musij turimoje spauda? pilnai aptarnauja visų tremtinių 
reikalus. - ■

Meno srityje irgi nemįegam? Turim gan gražų ir stipru mišrų 
vyrių-moterų chorų, kuris turėjo daug pasirodymų, netik lietuvių sto
vyklose? bet- ir vokiečių visuomenei, bei dainavo keletu kartų per 
Stuttgarto radiofonų. •.

Visa musų stovykla valdos! savistoviai jau nuo pereitų metų 
rudenio. Stovyklos direktorius yra lietuvis, kuris palaiko ryšius 
tarp I.R.Oo Areaos Centro ir stovyklos komiteto. Pačių stovyklų 
administruoja? gyventojų rinktas penkių žmonių komitetas.

Stovykloje gražiai susiorganizavę skautai? kurie savo pavyz
dingais darbais? nors ir sunkiose tremties gyvenimo dienose? nepa
miršta savo brangios Tcvyres. Jie kiekvieno šventadienio bei sekma
dienio rytais, iškelia trispalvę Lietuvos vėliavų, stovyklos aikštėje 
su atitinkamomis gražiomis iškilmėmis. Vakare esti vėliava vėl nu
leidžiama, su tokia pačia pagarba, kaip ir iškeliant.
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Sį moment a susirenka didele -minia stovyklos gyventojų, vka<j,. 
dalyvautu vėliavos pakeline bei nuleidime. Skambant giesmes žodžiams 
Manijas Marija ir Tautos Himnui^, mūsų visų mintys, tiek jauny tiek 
suaugusių, -skrenda ten-toli į Tėvynę, ..į Karo‘Muziejaus sodelį, prie 
nežinomojo Kareivio Kapo ir į musų krauju bei ašaromis apslakstytus 
Tevyrūs laukus ir pievas.

-< Kazys AMBRASAS ,
15. VIII, 47. ’ / ' ’• ?
ScheinfeIdas. •• . ■ . . . . ,

AKTYVĖJA . RIETUVIŲ KULTŪRINIS . GYVENIMAS - D. BRITANIJOJE ‘ 
___ '   - - * —.*   ■   Į —Į— ■■■■ 1

■ Rašo: V. Jakaitis .
. V- — ’.J'/>v- '

.Buvęs cacistinis cezimas privertė daugelį lietuvių iškeliauti. J’ į J.A.Vi- Dalis del pigesnes ir nepavojingos keliones jura atke’liąvo į 
D. Britaniją. 'Jiems D. Britanijoje tekdavo daug blogiau įsikurti,' nei 
tuo laiku kiti lietuviai įsikurdavo J.A.V. Atkeliavę išeiviai.daugiau
sia D*; Britanijoje susirasdavo darbo : spigi ių kasyklose. To-dū'l ,ir jų 
daugiausia įsikurdavo Škotijoje. .Ir'šiuo metu skaitlingiausios lietu
vių" kolonijos yra Skėtijoje. Tuo laiku D. Britanijoje darbininkų pa
dėtis Vuvo labai sunki, nes, kai kieno -teigimu, daugiau... darbininką i' 
buvo isnaudojamį,akai carjstineje Jlųs Įjoję. Todėl lietuvių material 
line pa^detiš buvo ir_yra sunki. _ Čia .ne s is va is tomą svarais, .'ką..i/mūsų ■ 
tautiečių' J.A.-V. doleraisž.^ Mete žvilgsnius į D. Britani jos kultūrini 
bei visu'o.menį gyvenimų turėsime pripažinti, kad'jis dabar -tvarkomas ; 
ir rikiuojamas dpug'aktyviais. Škotijoje darbuojasi kun. J.Gutauskas, 
kuris' yra visos Škotijos'lietuvių dvasinis vadovas-.ir laikraščio'--. p 11 Išeivių Draugas” redaktorius. .įaikrastis is prenumeratų negali is- 
siversti ir turi būti--paremtas aukomis. Kiekviename laikraščio -pirma
jame puslapyje spausdinama ^sekmadienio, evangelija. Laikraštis--Pb si rodo 
kiekviena savaitę. Techniškai labai silpnos išvaizdos,'nęs spaustuve 
sena ir jau atsiranda norinčių įsigyti naujų spaustuvę. Jau laikraš
tis paskutiniame numeryje įsivedę''jaunimo kertelę-, kuriųapsiėmė vesti 
St. Prapuolenytc, kuri yra. Lietuvoje baigusi Kauno Universitetų, o 
D. Britanijoje baigė Readingo Universitetų.^ Tų proga Lietuvos'Minis- 
teris Londone B.K.^Balut,is. savoj-sveikinimo, žodyje pageidauja, kad būtų 
jaunimo skyrius, misrus, vt.y. angliskai-lietuviskaš, nes daugumoje 
jaunimas neinoka lietuviškai rašyti- ir .^kaitytį. Kadangi D. Britani
joje lietuviui inteligentų yra. labai: mažas nuošimtis, nes %% ten esan
čių lietuvių :yba darbininkai, tai. lietuviai, daugiausiai yra susibūrę 
į įvairias katalikiškas darbininkų o'bįąnizaęi jas.Paminė tino s is/jų 
’’Lietuvių R.K. Darbininkų Šų junga”, ”Ev. Juozapo Darbininkų Sų junga”, 
”Gv. Kazimierio Darbininko Sųjunga”,'b moterys yra susiorganizavusios 
į Lietuvių katalikių moterų draugijas. Šiose organizacijoje ir vyksta
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visas D. Britanijos lietuvių kultūrinis gyvenimas* Kai kur lietuviai 
turi savo klubus, o neseniai Londono lietuviai įsigijo klubui patalpas. 
Išlaidos padengtos iŠ gautų aukų, o kiti skolino pinigus. Dabar vyks
ta klubui patalpa remontas. Bevto5 prie didesnių kolonijų yra suorga
nizuoti chorai, kurie įvairių iškilmių ir minėjimų proga viešai pasi
rodo. ' ' . • >" • •

Tenka pažymėti, kad dabar lietuvių kultūrinis gyvenimas pagy
vėjo. Atsiradusi tremtinių banga Vokietijoje uzlejo ir D. Britanijos 
plotus. Jau„kuris laikas kai į D. Britaniją kas menesį atvyksta dirb
ti lietuvąįtcs ligoninėse ir sanatorijose. Atvyksta pavienių asmenų. 
Visi gyvu žodžiu papasakoja apie lietuvių vargus įvairių okupacijų 
metu. 0 kiekyienas^ar sen ar ten turi ir giminių. Atvykstančias 
lietuvaites iš pradžių D. Britanijos lietuviai labai veržėsi pasitikti. 
Dabar lankytojų skaičius apibrėžtas. Londone gali kas vakarų^susto- 
jimo vietoje aplankyti tik 8 asmenys. £el tokio lietuvių veržlumo 
buvo nustebintos ir kitos tautos, nes i§ pat pradžių lietuvaites pasitikti veržėsi dideli- būriai lietuvių. Šiaip, kaip tenka nugirsti, 
D. Britanijos lietuviai naujai atvykstantiems padeda ar tai nakvynių 
reikalu ar kuo kitkuo. Materiališkai paremti jiemg. yra sunkiau^ nes 
ir jų tarpe yra tokįu, kuriems reikia padėti ir sušelpti. Nežiūrint 
visu nedateklių neužmirštami ir „bendrieji lietuvių reikalai. Neseniai 
įsteigtą Londone Lietuviam Gelbėti Draugija. vJi renka auka s Lietuvos 
išlaisvinimo reikalams ir lietuvių tremtinių šelpimui. Atsirado ir 
tokių lietuvių, kurie sutiko kas savaitę skirti po vieną peną sios 
draugijos„reikalams._ Ypatingai aukų rinkimo akcija buvo suaktyvinta 
pries praėjusias Kalėdas. Tenka pažymėti, kad gaunamos aukos skirs
tomos labai atsargiai ir tik būtinam^reikalui esant, nes tie gaunami 
pinigai yra labai sunkiai lietuvių uždirbami. Veikia Londone ir Lietu
vių Taryba, kurios sekretoriumi yra M. Bajorinas. S. m. sausio men. 
Londone taip pat sudaryta ir Baltų Taryba į kurią įeiną po 3 asmenis \- 
iš kiekvienos Pabaltijo tautos. Liętuvių^Taryba jau išleido nedidelę 
knygutę apie dabartinę Lietuvos padėti. Šį knygute bus „siuntine jama 
britams nemokamai. Ypatingai bus stengiamasi išsiuntinėti įtakinges
niems asmenims. Lietuviams’si knygute kainuos 6 penai. Vienu laiku 
Vokietijoje Hanoverio studentai buvo nusiuntę D.^Britanijos'lietuviams 
prašymą juos sušelpti maisto produktais. Jų prašymas buvo isspausdin- 
tąs ’’Išeivių Drauge”. Jau atsirado keletas asmenų, kurie sutiko kas 
menesį Hanoverio lietuviams studentams pasiųsti po maisto siuntinėlį.

Kaip žinoma, visą laiką Londone veikia Lietuvos Atstovybe, 
kurios Ministeriu-yra p. B.K. Balutis, o pasiuntinybes patarėju V. 
Baleckas. Dabar jau Pasiuntinybe yra naujuose patalpose 17, ]įss&x 
Villas, London, V78. Jau kuris laikas, klebonauja lietuvių bažnyčioje 
atvykęs iŠ Italijos kun. J. Sakevicius M.1,0.

Šiuo metu Anglijoje gyvena būrys lietuvių karių, kurie, karo 
inetu kaątu su lenkais Anderso armijoje kariavo Italijoje pries vokie
čius. Šie kariai yra buvę Lenkijos piliečiai ir karui prasidėjus buvo 
mobilizuoti į Lenkijos armija. Vėliau įvairiais budais pateko pas 
sąjungininkus ir buvo įtraukti į Anderso armiją. Dabar likviduojant 
Šiai armijai,- lietuviai kariai atsidūrė Anglijoje, kur dabar įšviečiami > 
įstoti į Lenkų pertvarkomąjį korpusų. Korpurse jie bus paruosti būti
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amatininkais. Išmoką kokio nors amato gales būti panaudoti korpurse 
arba pradėti civilinį gyvenimą* Pasiruošimo laikas truks 2 metus bet ? 
pasiruošę anksčiau būti amatininkais? gales is korpuso ir anksčiau 
pasitraukti. Be to9 korpuso nariams bus padėta kur nors emigruojant. 
Dabar lietuviai lanko lietuvių kolonijas* Neseniai buvo jie nuvykę 
į Škotija? kur Bellshill_ir Glasgow miestuose su choru? orkestru ir v . 
vaidintojų grupe pasirodė tenykštėms lietuviams* Choras sudarytas is . 
23 asmenų ir jį veda ČerniauskasChore dainuojamos dainos^daugiau- ■ 
šia kariško pobūdžio? kaip ’’Gaudžia trimitai” ’’Karas”? ’’Vieskeleliai 
dunda” įr kt. Vaidintojų grupe suvaidino vaizdelį įs lietuvių par
tizanių gyvenimo. Buvo ir deklamuota. Ypatingai visiems patiko kario 
A. Pesio kupletai. Šio karių būrelio vadovu jyra leitinantas Z.Mockus. 
Šie karių pasirodymai nepaprastai patiko Škotijos'lietuviams.

Atvykusios lietuvaites diųbti ligoninėse jau pradeda naujoje 
padėtyje ausiprasti. iš pat. pradžių ne visos buvo atvykimu patenkin
tos., bet nugirsdamos apie.pablogo jusia tremtinių padėtį Vokietijoje? 
nežada atgal sugrįžti į‘Vokietijų. Iki šiol jau yra atvykusių apie 
300 lietuvaičių? kurios yra^isskirstytos po įvairias D. Britanijos 
ligonines. Esčių ir latvaiČių atvyksta apie 3-4 kartus daugiau.v 
Atvykusias lietuvaites, daugiausia vargina nauja aplinka? nes jaučiasi 
išskirtos iš savo tautiečių mases. Su valgiu ir patalpomis yra paten-; 
kintos. Taip.pat jos yra pasiilgusios lietuviškos spaudos? kuri yra 
leidžiama Vokieti jo je • ■- '

’’Perleidau metų apie šimtą kolei d^tyriau 
būdų moterų visokių. Septynias pačias 
vedžiau iki šios dienos? daugiau nebevesiu 
jau nei vienos”.

(Liaudies daina)

Seniau lietuviui buvo reikalinga apie šimtas metų pažinti _ ; 
’’būdų moterų visokių”. Dabar daug greitesnis tempas visame gyvenime. 
Jeigu seniau (keli šimtai lietuvių pėsčiomisvpaslėkdavo Sibiru per 
keletu menesių? tai dabar dešimtimis tūkstančių traukiniais nudarda; 
per savaitę ar dvi.) Pradžioje šio paskutinio karo apie l?000 bombų 
numestų ant Berlyno sulikvidavo įik 20 vokiečių (pagal jų pačių? ne 
užmuštųjų? tik išlikusiųjų pranešimų^? o pabaigoj karo viena bomba 
nuleista ant Hiroshima beveik visus šio miesto japonus perkels į 
dausas.

Taip ir su moterimis? ir bendrai^su žmonėmis. Nereikia 
suvalgyti druskos centnerį kartų? kad pažintumei žmogų? kaip anksčiau 
lietuviai sakydavo, užtenka mažos šokolado plyteles ir tai nebūtinai 
kad nats valgytumei? betvtik matyti kas jų valgo is moters? esančios 
valdžioje? malones ir pažįsti jų.
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Kiekvienoje stovykloje salia vyriškos galvos? dede vadinamos? 
yra ir moteriškoji? vadinamoji teta* Dede rūpinasi tvarka? discipli
na? tremtiniu priėmimu ir pavarymu. Jis nedrausminguosius baudžia? 
įmeta keletą dienų ’^bunkeriu" ? ^policiskai vadinama ’’dabokle"? o trem
tinių. žodyne _"karabūzu" arba "šaldykla". Tetos uzdaviniai^daug pla
tesni* Ji rūpinasi sveikais ir ligoniais? dideliais ir mažais? vy
rais ir moterimis. Be jos nei batų ne pasitaisysi? nei Baud* Kryžiaus 
dovanų nenusipirksi? nei kelionėn valiuodamas maisto negausi* Jos 
rankose įvairūs piniginiai fondai. žodžiu? tetos valdžia ir įtaka 
didele*

Per netrumpų "viešnagę" stovyklose daug matenje šių. tetų. 
Vienos buvo is Kolumbo atrastojo kontinento? kitos is didžiosios _ 
salos* Jeigu nera^dviejų vandens (nede^tilinoto) lasų vienodų? nėra 
dviejų žmonių visiškai panašių? tai ir sios tetos~buvo gan skirtingos 
viena nuo kitos.

Pirmųjų pažinomu pries du metus* Tai buvo pradžia musų 
"stovyklavimo"L tik po žlugimo dviejų diktatorių*. Teta buvo gan 
įauna ir didelę, sporto entuziaste. Greit pastebėdavo kiekvienų gra
žių sporto pajėgų. Šukiu pasirinko "viskas sportui". Kas susiorien
tavo padėtyje? tas laimėjo. Susižvalgė vyrai tarpusavy? lyg klausda
mi "ar sportininkas?" Bet kadangi toje stovykloje profesionalų spor
tininkų nebuvo? tai pradėta improvizuoti ir visiems urmu sportan _ 
veržtis* Sudaryta po dvi komandos beveik visų sporto sakų ir pradėta 
įvairios rungtynes ir pirmenybes. 0 viena komanda visados turi lai
mėti. Teta susižavėjusi sporto^pajėgomis bėgioja aplinkui? fotogra
fuoja. Po rungtynių laimėjimo šventes.* ^Sporto pa jėgoms ugdyti pas
kiriamas nuolatinis papildomas maistas is šokolado? mesog, ir kitų 
gerybių* Ir sportas stovykloje bujojo. Nesportavo tik slubas stovy
klos batsiuvis? stovyklos kapelionas? vaikai iki 2—jų metų ir vienas 
žydas perkrikštas. Klausiamas jis atsakydavo: "Ui? kam manedaug 
begtil Begau tik vienų kartų mano gyvenime .nuo Hitlerio._ As is 
lengvo eidamas daugiau laimėsiu? negu jus bėgdami". Taigi? paten
kinti ir gerai maitinami buvo beveik visi* Atliko tik moterys? 
keliolika ligoninėj ir pustuzinis vaikų* Teta taria sau? kad moterims 
tai nėra reikalo geresnio maisto? nes nei sunkaus fizinio darbo nedir
ba? ^nei nesportoja* 0 kam ligoniams?^ - Nei šokoladu? nei sviestu jų 
neisgydysi. Reikia jiems^vaistų ir išgulėti lovoįe gydytojo paskirtų 
laikų. Tas svarbu.. 0 maži vaikai isviso dar neišmano gero dalyko 
skonio. Taip prabėgo keletą menesių. vVienų kartų sušaukiami visi 
sportininkai ir teta praneša? kad išvažiuojanti tarnybon į kitų pusia
salį. Gaila? bet kų padarysi.••

Atvažiavo kita. Ši davė suprasti? kad_prie jos nelįstų su 
menkniekiais? kaip papildomo maisto prasyti? rūbų ar avalynes. Ji 
atvažiavusi sauleton šalin ne driskių dengti? bet pailsėti. Visiems 
reikalams tvarkyti yra jos ir dėdės tarnautojai ir padėjėjai. "Laisses 
passer". Kad ramybe nebūtų man drumsčiama. Greitai sios_tetos ’atos
togos" atsibodo ir aukštesniems pareigūnams ir jų išsiuntė vėl prie 
darbo" į rūkų šalį.
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Praėjo nemaža laiko stovykloje begyvenant, . Pries Kalėdas 
atvyko vėl nauja teta. Jaunieji sportininkai numojo tik ranka, „”Nu, 
ir atvažiavo teta”. Tikrai, tai buvo pagal pareigas ir pagal amžių 
teta.

Sekantį rytų įeina šeimų kambarin teta. Vaikai^nusigųsta, 
nes teta., savo kambary buvo matą tik vienų kartų, darančių inspekcijų 
švaros reikalų. Šioje atėjo su portfeliu. Sušaukia issigandusius 
vaikus, paglosto, pakalbina ir kiekvienam po rudų plytelę duoda. 
Trijų metų Petriukas bėga prie motinos ir klausia: ’’Mamyte, kas čia?’ 
- ’’Valgyk, sūneli, tai šokoladas.” - ”Ar tų patį ir sportininkai val
gydavo?” - jis buvo girdėjęs tik kalbant apie šokoladų - ’’Taip, tokį 
patį. Valgyk ir tu būsi sportininkas.” - Petriukas abejodamas para
gavo, o tada jau nereikejo daugiau beraginti.

Tų dienų ir ligoniai buvo nustebinti.Teta visus„maloniai 
paklausinėjo, paguodė, pajuokavo, 0 maistas žymiai pagere jo „nuo to 
laiko. Sporto pajėgos išneša sprendimų: ’’Matyt, kad suvaikėjusi 
ir nesveika, jeigu su vaikais ir ligoniais užsiima”. Nuo tos dienos 
mažai skyrėsi ir sekančios. Tetos pirmiausiai lankomos patalpos buvo 
seimų kambarys ir ligonine.„ Jeigu kurių dienų tik po marytį saldainį 
vaikams, teturėdavo, tai žadėdavo kitų kartų didesnį atnešti. „Ji pas
tebėdavo ir basus ir apipįyšusius vaikus, kas nuo kitų tetų domesio 
lengvai pasprukdavo. Neužmiršdavo ir kitų tremtinių, visus lankydavo 
ir visais rūpindavosi.

0 kalėdoms vėl vaikams nepaprasta švente. Graži eglute su 
dovanų paketėliais. Juose tai batukai, švarkeliai, tai kas nors 
gomuriui pasmaguriauti• Atsiprašinėjo, kad vaikams^paketeliai neper
daug turtingi. Mažai laiko tebuvę. Velykos busiančios linksmesnes. 
Tačiau Velykų nesulauks - turėjo keltis į didesnę stovyklų ir su 
paaukštintu laipsniu.

v Čia atvyko vėl kitų pareigūne. „Amžius ir „figūra tai tetos, 
bet širdis - jaunos seserėčios. Mažam ūgiui paslėpti galva visados 
pakelta ir besisypsancios akys. Pirmomis dienomis vaikai irgi bėg
davo pasitikti ir pasveikinti,„bet kartų per nepastebėjimų pagriuvusi 
ant tokio vieno ’’pipiro”, įsake stovyklos policijai tvarkyti vaikus ir 
neleisti, kad ant tako maisytųsi. Jos domesį patraukė stalo tenisis- 
tai ir akademinis jaunimas. Ji visados gerbdavusi mokslų, o stalo 
tenisas jos silpnybe esanti. Ji atsigabeno ir savo nuolatinį paly
dovų - didžiulį šunį.^ Patenkinta didžiuodavosi, kad jos buldogas iš
karto sukertus_dvi dėžutės mėsos, isgeriųs tris bonkas alaus ir su
kramtus plytų šokolado. Tas dar gal ir pakenčiama butų, bet kad 
paskui reikia moterims valyti koridoriuose paliekamas žymes to bul-. 
dogo, tai jau perdidelis malonumas. Spėjusi aprūpinti naujais kostiu
mais stalo^tenisistus ir vienų kitų studijuojantį gražiuosius menus, 
išvyko ir šitoji.
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Susilaukcme senos pažįstamos® Jaunoji teta? atlikusi tarnybą 

kitame pusiasaly? grįžo naujomis idėjomis persiemusi® Atsisakė savo 
įuršto obalsio: ’’viskas sportui51? o paėmė naują ’’viskas ^bizniui” ♦ 
Žydas perkrikštas tano jos dešiniąja ranka® - Atsigavo žydelis? veidai 
paraudo ne’jo 9 įgavo išvaizdą savimi patenkinto asmens® Buvusiems pa
žįstamiems sakydavo£ ”Ui? ar ne mano tiesa? kad geriau eiti is lengvo, 
negu ’bėgti?" Čiulbėjo Dievo Paukšteliai? kad buvo gabenamos odos is 
vieno sandeliu į kitą? b,e t antrojo nepasiekė ir pakely žuvo? kad_daug 
butą, nuo karščio išrūko? kad cukrus is stovyklos į miestą' perbyrejo? 
bet kas tą supaisys? Dabar niekas nesiskundė? kadangi visą padėtis 
tapo sulygintą - liko tas pats pagrindinis maistas? vienodas kasdie*- 
ną ir nepakeičiamas? kaip ir pačią tremtinią gyvenimas • • •

J® Mikas

L A I Š K A S I Š A U.S T R I J 0 S.

Musą' bendradarbio - J® Vacekiecio®

lo PASKUTINIS JI UNRROS PATARNAVIMAI KOMUNIZMUI.

.... Nors buvo užtikrinta žymią Jungtynią Amerikos Valstybią parei
gūną? BALF ir ALT pirmininkams? kad^DoP® tarpe daugiau politinią. 
tikrinimą nebus ir be prieząsties is lagerią nebus mėtomi? bet tikru
moj UNRROS pareigūnai tą Vašingtono direktyvą nesilaiko® Nors UNRROS 
kadencija yra pasibaigusi? bet jos komunistuoją pareigūnai išnaudoja 
paskutiniąsias galimybes paterorizuoti tremtinius? kad tik daugiau 
pasitarnauti Maskvai? kad teroro priemonėmis priversti tremtinius 
grįžti į suvietą vergiją®

. Glasenbacho lagery? netoli Salzburgo? prieš kąletą dieną įvyko 
vėl D®Po tikrinimas® Per tikrinimą is D»P0 tarpo išmėtė 120^tremti— 
nią? ją tarpe 53 lietuvius? kas sudaro apie. 30%® Jie visi išvežti 
į Maxglano lagerį? kur gyvena buvusią priešą valstybią įvairią tauty- 
bią karo pabėgėliai?^kuriais visai nesirupiaa, UNRRA? ^nesirūpins IRO. 
ir jie atiduoti visiškai austrą maloniai®_ Is^visą.Įsmegtąją atimti 
dokumentai? D.P® korteles įr neturės teises išvykai į uzjurį. Išme
timo iŠ D.P. tarpo priezascią daugumas nežino? bet yra aišku? kad tas 
daroma■ vykdant duotus seniau Maskvai pažadėjimus.? kad tuo privertus 
grįžti į Sovietą Sąjungą arba tik tam? kad^ sumažinus D®P® skaicią. 
Suprantama? išdraskant dar vieną lietuviu seimos vienetą suduotas 
labai skaudus smūgis tėvynės? turto^ artimąją ir žmogiško gyvenimo 
netekusiems tremtiniams? bet visos sios.priemones nepakeis tvirto . 
lįetuvią nusistatymo ir neprivers grįz/oi į komunizmo vergiją? kur 3uos 
ištiktą neįsivaizduojami kankinimai iki būtą ištrauktas paskutinis
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gyvybes siūlelis. Tuo žygių bergždžiai didinamas neįaimingųjįj trem
tinių skausmai? o UITRRA baigdama savo misija dar padėjo 120 gėdos 
anspaudų ir vietoj dėkingumo užsitarnauja vi^ų tremtinių ir dar mora
liai nesusmukusio pasaulio pasipiktinimą. Išmestiesiems vėl nauji 
rūpesčiai? nauji klausimai: kaip įsikurti.naujose ir neįprastose 
gyvenimo ^alygose^ kur susirasti darbų? kaip užgydyti žaizdas vėl 
išardyti; seimų smūgių ir t,t. ir 1.1.

2. PRIPAŽINTAS KOLABORANTU UŽ DIRIGAVIMĄ BERLYNE

Vienas Austrijoj^lietuviu komiteto pirmininkas? P.M. buvo.pri- _ 
pažintas kolaborantu už tai? kad 1941 metais dirigavo.simpfoniniam 
koncertui Berlyne. Jis uz tų ’’nusikaltimų” buvo atleistas is lietuvių 
komiteto^pirmininko ir atleidimo rastasJbuvo taip parašytas? lyg ko
kiam didžiausiam kriminaliniam nusikaltėliui. Tik įrodžiuskad jis 
ne savo noru vyko į Berlynu diriguoti? bet buvo siunčiamas Kauno Vals
tybines Operos Vadovybes ir kad tuo pat atveju jis dirigavo Pragoję 
ir kitose sųjungininkams draugingose valstybėse ir? pagaliau? kad 
muzikos menas nieko bendro neturi' su karo politika po didelių pastan
gų pavyko p. M. ”issiteisinti” ir apginti D.P. teises. Bpt norėdamas 
ateity išvengti panašiu? neužtarnautu? nemalonumo p. k. . is „ie tuvių 
komiteto pirmininko pasitraukė. Jo■ pasitraukimų lietuvių kolonija 
laba į apgailestauja? nes jis lietuvių tremtinių labui buvo visa sielc. 
pasisventes? savo autoretetu? gabumais ir demostemsku iškalbingumu 
sėkmingai apgindavo savo bendro likimo tautiečių.garbų_ir reikalus? 
o savo reprezintacinų išvaizda bei intelektualiniu pajėgumu imponuo
davo užsieniečiams, lo nuopelnai uzstojant ujamus tremtinius? rasi 
ir buvo vienintelis pagrindas_priskirti ji į baisiausiųjų kolaborantų 
kategorija. Čia reikia pažymėti? kad bendrai pabaltiečiai čia yra 
nemalonėj Amerikos žydu tautybes pareigūnei? kuri skreeninguose.yra 
vadovaujamose pareigose. Ji daro_įtakos net Kanados? Anglijos.ir . 
kitose tremtiniams verbuoti į Užjūrį komisijose. Anglijos komisijų, 
net pagrųsino imti vokiečius darbams? jei si darys kliūtis sujungimu 
ir neutralių klastų tremtiniams išvykti darbams į.Angliju. Isviso 
žydai amerikiečių zonose yra labai pręyi’legiruoto j padėty ir tas 
neigiamai veikia į santykius su krikščioniais tremtiniais kas suke
lia dažnai nepageidautinus ekscesus.

3. SUTINKI GERIAU 10m._ KALĖTI? BET NE GRĮŽTI KOWHSTINEN LIETUVON

a T remtiniems _grųzint i į kilimo vietag, yra vartojamos visox<ios 
skatinimo priemones. Net dovanojamos didžiausios bausmes uz tai? jei 
sutinka grįsti į Rusijos okupuotus kraštus. Taip pora Rigdo koloni
joj gyvenančių lietuvių darbininkų buvo teismo nuteisti uz pirkimų 
pas ūkininkus maistų po 6 menesius kalėjimo. Teismas paskelbęs kal
tinamiesiems sprendimų pastebėjo? kad bausme bus dovanota? jei nu
teistieji sutiks grįžti į sovietų okupuotų Lietuvą?.bet kaltinamieji 
į tai atsake: “Mes geriau sutiktumėm 10 metų sėdėti demokratinių _ 
kraštų kalėjime? negu grįžti į komunistų rojų." Ola reikia pastebėti 
kad amerikiečių karįnių^teismo instrukcijoję^yra vienas paragrafas? 
kur sakoma? kad uz žmogžudyste tikslu apiplėšti? tai yra £&tį sunkinu
sį nusikaltimų? skiriama didžiausi bausme - prievarta grąžinimas į 
savo tėvynę? kuri yra rusų okupuota. Rusai šia amerikiečių instruk
cija yra labai pasipiktinę? bet žinoma nepatogu del to kelti protestą?

■
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nes perdaug dalykas issiafisuotą? o antra rusai labai vertina kiek
vieną pas juos^grįžusią auką ir tam tikslui visas priemones jie pa
teisina. ‘Keisčiausia yra tai? kad uzjury yra dar lietuvią? kurie 
patys savanoriškai remia komunistinį sąjūdį ir rengia patys sau kar
tuves. Taigi-, komunizmas yra išgydomas tik komunizmu.

'4. MASINS S D. P. SAVIŽUDYBES ITALIJOJ.

Belgąjlaikraštis Briuselyje ”Libre Belgique” paskelbė Šiurpu
lingą pranešimą apie sunką susirėmimą Italijoj D.P. lageriuose 6? 7 
ir 11 Pisoje? Riccione ir Bolognoje? kuris įvyko_tarp Rytą Europos 
valstybių D.P. ir Britą kareivią. D.P. turėjo būti grąžinami į savo 
tėvynes? kurios yra okupuotos Soviątą_Są jungos • Vos ta paskelbus? 
tuoj pirmą dieną 20 tremtinią nusižudėPer smarką susirėmimą? kada 
D.P» v$nge lipti į paruoštus vagonus? žuvo daug britą kareivią ir 50 
D0P0 Šią baisią^zinią paskelbė daugelis Europos laikrascią ir beveik 
visi_Austrijoj išeiną dienraščiai. Rusą tremtinią laikraščiai dar 
įsidėjo išsamesnius pranešimus su komentarais. Tarp kitko pažymėjo? 
kad to transporto vagonai buvę) atidaryti Austrijoj?_ ir vagonuose kartu 
su gyvais rąstą sumestus nūs i žudžius iiį ir persusiremimą žuvusiu lavo
nus^ čia komentarai nebeturi vietos. Tik norisi paklausti: Quo 
vadis? demokratia? Kodėl taip niekinami tie idealai? uz_kuriuos mili
jonai kovojo ir savo gyvybes ant demokratybes aukoro sudėjo.

5o RUSŲ KOMUNISTAI NUSIMETA KAUKĘ

Rusai Austrijoj lyg šiol laikėsi palyginamai santūriai^ bet 
paskutiniu laiku komunistu metodu pasireiškimai pradeda _dazneti ir 
bolševizmo veidas austrams vis daugiau isrįskeja. Pradėjo dažnai 
žmones dingti gatvėse. Ypač daug dingsta žmonių su rusiškomis pavar
dėmis? neziurįnt kokios^valstybes pilietis jis bebūtą. Taip dingo _ 
keli amerikiečiu laikrascią_korespondentai? amerikiecią karią sužadė
tinės? vien tik kaj jos turėjo slaviškas pavardes. Pora tokią dingi
mą yra pavykę išaiškinti. Suimtieji? kaip rusams įprasta? paprastai 
apkaltinami spi jo'nazu? kurią gyvenimo dienos? tikriau tariant? kanki
nimo dienos? suskaitytos. Spijonazo paragrafai taikomi ir uz susizie- 
davima su amerikiečiais kariais. Del dažnu dingimą Vienoje? rusą sek
toriuje? žmonos labai yra įVaigįnti ir nors judėjimas gatvėse nėra už
draustas? bet nakty.šioj zonoj zmonią gatvėse nesutiksi. Anglą kores
pondentai iš Austrijos praneša? kad rusą zonoje visi komunistai yra 
apginkluoti. Rusą zonoje veikia propagandistą komunistu kursai ir 
kad į juos patraukus kandidatu? jaunuoliams duodamaįdėsimtoriopai dau
giau cigarecią? puikiausias maistas ir geriausias išlaikymas. Turinį

‘ » * usiškais vardais? pasisavinimą austris-
kad rusai visai nemano iš Austrijos

______ su jais^susitarti del okupacinią dali-
nią~a t i traukimo iŠ Austrijos ir kitą užimtą kraštą yra tik laiko ir 
pinigą aikvojimas.

dar galvoj gatvią krinstmimą 1 
ką įmonią ir dvaru viskas rodo? 
i L-inpXri r-nt-i . Visos pastangos
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Komunistinis elementas pasaulyje eina vienu frontų? gi^demokra- 

tai dar vienas kita gnaibo ir ieško ne draugų? bet priešų. Cia^yra 
mažiausias nesusipratimas arba patamsių gaivalų suktos veiklos išdava.

Pasaulyje bręsta dideli .įvykiai. Turės išsispręsti gyvenimo _ 
padiktuota dilema: pasaulį valdys arba nepažabota komunistų diktatūra 
arba laisvu žmonių demokratija. Be rungtynių vienas kitam_vietos.ne-. 
užleis. Tose rungtynėse nepaliks nuošaliai ir D.P.? bet kilus gaisrui 
į juos bus paleisti pirmieji šūviai. Tad visi tremtiniai į ateiti^ 
žiuri su baime ir susirūpinimu^ir laukia geresnių vilčių patekti už
jūriu. D.P. yra perdaug jau iškankinti? išvarginti ir yra pasiilgę _ 
normalaus žmoniško gyvenimo ir darbo. Tad kur tik atsiranda galimybe 
kur nors išvažiuoti? tremtiniai daug nesirenka ir stoja į ilgas eiles 
prie^emigracijos biurų durų. ^Emigruodami tremtiniai tik vienu pasi
guodžia: Kaip bus9 bet gal uzjury neteks nors badauti.•• Tie bent 
pramato kiek geresnes Perspektyvas,? kurie turi vilčių patekti į Jung
tines Amerikos Valstybes? Ijet ir siems daugeliui teks mokytis naujo 
amato.) nors galvos jau pražydusios baltai.

Komunistai rauda? kad Anglijos ir Amerikos? vard,as labai nupuolęs 
Europoje? girdi: '‘'Jeigu Anglija ir Amerika nenustos sialpe Turkijos? 
ir kisiasi į Graikijos vidaus reikalus? tai ju vardas Europoje? nupuls 
iki žemiausio laipsnio”. Kas kisasi į graikų vidaus reikalus? jei ne 
rusai? Jie ne tik visa komunistinių spaudą atsukįa pries graikus? bet 
jis iš Jugoslavijos? Albanijos ir Bulgarijos siunčią ginkluotu banditu 
gaujas? terorizuoti ramius Graikijos 'gyventojus. Graikija? būdama is 
trijų pusiu apsupta komunistų? nevalioja nuo ju apsiginti. Tad JaV 
ir Anglija? nutarė teikti graikams^moralinę ir materialinę pagelbą. 
Ir kad tai matydami Kremliaus tėtušiai? nedrystu jos tiesioginiai uz-

į graikų vidaus
Tai visai nepalyginamai rusai 

ą? Latviją ir Estiją? 
Istybes^savo noru 

išvesdami jų gy- 
istikimus savo

Tai yra mielasirdingas darbas^, o ne kišimasis 
reikalus’ Nes graikai patys to prašo. 
ilgėsi pabaltijos kraštuos. Jie įsiveržė_į Lietuvą 
sugalvojo klastingus rinkimus? paskęlbe buk tos va. 
įsijungė į S.S.R... Dabar tuos kraštus kolonizuoja? 
rentojus Rusijos gilumon? o jų.vieton atvezdami rusus - 
tarnus. •

0 komunistai visa tai užtyli? arba teisina rusi/ naudai? jų 
šeimininkavimą Lietuvoje. Tai yra biauriausia izdavyste? kokia žmogus 
jali atlikti pries savo tautui
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jęo.2 lirik vardo nupuolimo 5 tai "tikrai niekeno žemiau negali 
nupulti kaip rusu* Jų vardas netik Europoje? _bet visam^,pasaul^._nu
puolė s žemiau_nolio. Tų mums puikiausia įrodė masinis. žmonių bėgimas 
nuo rusu. Bego? seni? jųuni? dideli? maži. Jie garai žinojo kad 
Vokietija bombarduojama is visų pusių?,. bet jie pasiryžo^. geriau mirti? 
negu patekti rusams. Didesne dalis*bėgančiųjų nepasiekė vakarų i^uropų* 
Kelių užsikimšimas ir vokiečių persekiojimas? sulėtino jų pasitraukimu 
ir jie pateko rusams. ^,Jų likiijas apgailėtinas. Dabar rusai visokiais 
budais stengiasi tuos žmones gražintis atgal. Komunistų spauda begė
diškais apgaudinėjimais ragina juos grįžti atgal? bet visos ju Pas
tangos veltui 5 tie žmones karta patyru ant savo kailio komunistišku 
režimų? geriau sutinka svetur mirti? negu patekti į tų tariamų rojų.

”L. B.” įrodinėja jugoslavu drųsų grįžti į gavo tėvynę? sako: 
’’Jugoslavų reakcine spauda jų neisgazdina del grįžimo į savo tėvynę? 
jau antra grupe rengėsi išvažiuoti”. Matyt jugoslavų komunistai drą
sesni už lietuvių. Lietuviški komunistai tik reke kad kiti važiuotu? 
o jie patis bijosi pagekti į Stalino Kojų. Prastas pavįzdys.

Komunistai labai apgailestauja atzagereiviskos spaudos? sako: 
’’Matyti kaip jei sunku gyventi nusistaciusei pries^Sovietų^ųjungų' . 
(atžagareiviškų jie vadina visų?, kuri ne komunistiška). As nesupran
tu? ko taip bedavoti del kitų bėdų? Rodos kad tai jiems^kenkia. Bet 
tikrumoje? ne viena spauda nematyti tiek_verkiant ir is žmonių pinigų 
kaulinant? kaip komunistų. Tik jus pažiūrėkite į "L.B.” puslapius _ 
ten jus matysite kiekvienų savaitę skalinant tas gats - kas kaip rėmo 
”L.B.” Kas kiek aukojo ”L.B.” Krikštynose parėmė ”L.B.” ^Vestuvese 
tiek suaukojo ”L.B.” Tlesiok? įkyru tų patį skųlįtį per istisas sa
vaites. Uz mažiausių patarnavimų taip pat turi mokėti? kur kiti lai
kraščiai tokių menkniekių savo skaitytojams nieko^neskaito. Ir kiek 
vienavpasįtaikiusia proga rėkia? kad kitų laikraščių redaktoriai ųri— 
sįplose iš žmonių^pinigų. Lietuviška patarle sako: žydas muša? žydas 
rėkia. Patys piešia? patys rėkia.

Paskutiniu laiku komunistai susiriesdami nori įtikįnti tikin
čiuosius? religijos laisve Rusijoje. Kad kremliaus papuskos religijos 
link gavo nusistatymą pakeitė? tai tiesa. Bet jie ta nedaro delei 
tikinčiųjų naudos. Jie tai daro gavo propagandos skleidimui. vPerse
kiodami religija? jie tik susidarė sau jaugiau priešų, o tikinčiųjų 
skaičius^nemažėjo. Tad jie sugalvojo įseiti. Išmokino savo^agentus 
eiti dvašiškių pareigas?vir jiems leidžia laisvai agituoti uz Stalino 
politikų. Bet kurie dvasiškiai atsisako tarnauti Stalinui? tokius 
tuojau sulikviduoja.
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Man teko kalbėti su viena įpata nesenei^atvykusia is Lietuvos^ 
ir štai ka jis ^tokiu-klausimu papasakojo. - Užėjus bolševikams? praš
ina tnii;'vie ti; ujsidard ir gyvenimas pasidarė labai niūrūs? tai tankiau 
nueidavau į bažnyčia. Ta tuojau pastebėjo budri komunistų akis? irv 
ji vienas perspėjo? girdi; "Tu esi įtartas?. pertankiai lankaisi baž
nyčioj, jei nesiliausi? busi deportuotas”. Vot?vtau ir tikėjimo lais 
ve. Tikėjimo atžvilgiu? jie netaip paiso tu prasčiokų? bet labai 
saugoja inteligentus.

— Algis — _

STALINIS SUMOKĖJO HITLERIUI ”30 GRnSIŲ”.

UŽ LI71TUV0S IŠDAVIMĄ.

NEW YORK (KtlC) - Amerikiečių spaudajaepastebejo tūlų Papildomų, 
davinių apie Stalino dalybas suJIitlerius švedų spauda paskelbė tam v 
tikrus dokumentus? kuriuos apibudino tremtinių laikrašty Tėviš
kės Garsas” (Schweinfurt? Mr. 76? s.m. birželio 12 d.).

Autorius rašo:
”(1940 m. birželio 15 dienų) sovietų kariuomene sustojo rytinėje 

Nemuno pusoje ir ne viename taške Nemuno neperzenge. Pirmųsias tris 
dienas po Lietuvos okupacijos.Suvalkija nebuvo mačiusi ne vieno rusų 
kareivio. Anuomet tas iššaukė visokių spėliojimų. Dabar reikalas _ 
visiškai aiškus. Lietuva į vakarus nuo Nemuno sovietų įtakos sierai . 
nepriklausė. Užėmus Suvalkiją vien jėga grėsė konfliktas su Vokietija. 
Tfiii i o q t r v0 ti j c >no ° i r bu^^o skirtos su Voki e f i ja s us i teirti» vlu s ve < i 
spaudoje neseniai pasirodžiusių dokumentų aiškėja? jog vokiečiai Suval
kiją rusams- pardavė už tam tikrų pinigų sumų. Pagal vienus šaltinius 
rusai uz Suvalkija sumokėjų Vokietijai 100 milijonų.dolerių?.pagal 
kitus tik 30 milijonų dolerių. Kaip ten bebūtų? dvi didžiosios^vals
tybes prekiavo nepriklausiusiomis joms žemėmis ir kiekviena is jų aiš
kiai žinojo? jog sis prekybinis susitarimas tora tik laikinas? kad jį 
ateityje turės pakeisti realių jogu santykiai._ Po trijų dienų nuo 
Lietuvos okupacijos pradžios sovietų kariuomene perzenge I-iemunų.

KODĖL į JŪS NEVA.4IAVQ1 NAMO ?

Rašo: Leonas Gi ri n i
išgirdau Tave kalbant lietuviškai geležinkelio stoty. Puoliau 

su džiaugsmu paspausti gesinę apiberdamas šimtais k_ausimų. . Be? 
manęs nesupratai._ Neaiški Tavo laikysena ir skaudus k_ausimas ma e 
nustebino ir atstume.
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-Kodėl jus nevažiavote namo?
Kągi galėjau tada aį^akyti tau, gerasis tautieti? Suskausta 

širdimi laukiau traukinio išėjimo.. Nors ir po daugiau laikoL šiandie 
rašau keletą žodžiu. ^Žinau, kad šiuo trumpu laiškeliu negalėsiu pil
nai atsakyti į Tavo užklausimą, taip pat nesiimu pilno išnagrinėjimo 
mano cia^atsiradimo priežasties. Tenorėjau paprašyti Tavęs, nebe
klausti šio taip skaudaus klausimo kitų, bendrojo likimo tautiečių, 
pravažiuojančių, pro Tavo stotį.

Atvažiavo_jie _cia ne nuotikiu ir lengvo-gyvenimo ieškodami. 
Ne vienas iš jų tėvynės neįsižadejo ir neįsizades.

Kasau Tau, bet ar Tu mane suprasi?
Didesnioji musų dalis buvome priversti ’’parduoti” tėvynę 

savo noru. Kiti ją ’’pardavė” 1940^metais, ir dabar J’ tebe parduoda” 
išvykdami į Sibiro taigas be^sugrįzimo. Bet ar Tu žinai gerasis 
tautieti, kaip jie ir mes ’’issizadejome” ir kokia kaina ’’pardavėme” 
tėvynę? Gaila, nebegale jau tacįa Tau stoty je^daugiau kalbėti, ^krutinę 
spaude kartus nusiminimas, o asaras akyse slėpiau nuo Tavęs, žmonių, 
ir savęs.

Atsimenu 1940-tųjų metų karštas birželio menesio dienas. 
Prekiniai traukiniai riedėjo įs Lietuvos į Rusijos gilumą. vPro 
geležimis apkaltus langus veržėsi verksmai moterų ir mažamečių vai
kučių. Vyrai buvo vežami atskirai ir su didesnėmis apsaugomis. 
Traukiniai stotyse tesustodavo, kai daugiau uztroškusių žmonių (la
vonų) tekdavo iškelti is vagonų. Tokių budu raudonieji "išvaduotojai1 
norėjo sunaikinti tautą, balsavusią uz savanorišką prisijungimą.

1940 metų karas laikinai sustabdė "išvadavimą”. Bet naujie
siems, rudiesiems^okupantams taip pat mes pasidarėme reikalingi ats
tatyti j u griūvančiam karo ūkiui. Pasipriešinome;, Jiems tepasisek
davo mus pagauti po vieną ir tai tik miškuose, bažnyčiose, netikėtai 
- namuose. . •

1944 metais vįską naikinantis karas vol ėjo per Lietuvos 
žemų. Atsimenu kaip^šiandie. Aplink dundėjo patrankos, dege kaimy
nines sodybos. Stovėjau nedideliame numylėtos teviskes. kieme. Prie 
kojų mažas keliones ryšulėlis, rankose prilaikiau verkiančią jaunąją 
sesutę. Senute mama per asaras žegnojo ir laimino:

-Bėk vaikeli, vbek. Tu dar^turi gyventi;, tu dar grįši, tu^ 
juk niekad neužmirši šio kiemo. AŠ, aš liksiu čia. Čia musų gryčia, 
ten kryžius... AŠ kasdien melsiuos uz tave. Būk geras visiems žmo
nėms... Bėk vaikeli b...

-Mamyt juk aš tik trumpam, baigsis.„^AŠ vėl. Vėl skambės 
mųno dainos beržyne ir lankose... Ir jei būčiau tada jos veide ir 
ašarose žinojęs, kad tokie laiko ir ploto laiptai mus perskirs ...

Prie beržyno_vel sustojau. Kulkosvaidžiai tratėjo dar arčiau, 
genute mama tebestovejo kieme. -Gerasis tautietį, ar galėčiau tau 
žodžiais pasakyti, kad tada darėsi mano krutinėję ir kokia kaina as 
pardaviau tėviškę.
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UŽ ’beržyno įsijungiau į bėgančiųjų masę. as ir šie žmones 
begame palikę viską, viską kas yra brangiausiu. .Ar_Tu. suprasi nematę 
[bėgančių žmonių jurą? Jie bego, kaip romėną\senoveje nuo baisiojo 
Atilos laukines kariuomenes gaujų. Poetas rase:

Maciau kaip minios_dare kryžiaus ženklą prie Eitkūnų 
Kaip senelis spaude zpmįų saujų- prie krutinės 
Motina sužeista dar 'nssesavo suni^•-
C sieloj kažkas gailiai skundės; juk liekam be tėvynės*

?;< s,'< # • s.'J »!* fjt

Tik ^aeinei Vokietijai pelnytai pralaimėjusvkarą turėjau 
galimybes pažinti tikrąjį demokratinį teisingumą. Sianaio neįsivaiz
duočiau, kas butų^įvy^ę jei neųU.S.x-« , Didz* Britanija, Canaaa ir kiti 
demokratiniai kraštai nebūtų ištiesę mums, benamiams skubią pagalbos 
rankų.

Du metus išgyvenau yokietijos benamių stovykloje x^Qženklintas 
D.?, raidėmis- Kasdien v troškau kiek galint greičiau išeiti, dirbti, 
būti naudingam tautai, žįonems ir sau. Uz tai ir nenuostabu, kad bet- 
kuriam demokratiniam kraštuiv pravėrus durys veržiausi į ju komisijas 
visada save girdamas. Pasirinkimas didelis, o durys^pradaromos mažam 
skaičiui. Laimingieji atsisveikinę, liekantieji prašo jų nepamiršti.

Nedidele mujų saujele pasidėjo skurdžius savo keliones ryšu
lėlius ant Ganados žemes kranto. Laisvoje kramto spaudos atstovai 
mus fotografuoja, stato klausimusp o vėliau rašo: "Jįe . mazai kalba " 
11 Bloga i aps Įrengę " "I Įiidsų klausimus jitsakyne ja santūriai" Įį^.9. 
grįžti atsisuko". Kągi galėjo šis išvargintas^, apiX-dostas, benamis 
atsakyti spaudai^ir Tau, gerasis tautieti, geležinkelio stoty? Tik. • 
viena: Kas nepažįsta sovie tines' santvarkos, kas, klauso jos penktosios 
kolonos, vedamos melagingos propagandos, kas nežino ųj.-ie Sibiro^bili
jonines koncentracijos darbo stovyklas, tas ramia sąžine gali klausti: 
"Kodėl jus nevažiavote namo".

VĖJELIS KYL 1

Vejails kyl’, bangeles uzT,
Kilk Lietuvon, laiveli:

Ton my1imoji te vįske,
Ten lauk manęs tėveliai.

C jūron, mergužėle, žvelk,
Ar nematyt laivelio? •

Tik bėk, laivei’>. pl^uk Lietuvon
Ten lauk manęs tėvynė.

Sparneliais lėkčiau Lietuvon
Per tolimąsias jūreles.

- Varijuntas is Traviatos.-
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^Geležiniai laiptai net skambėjo nuo busimųjų lumber menų 
skubių žingsnių? visi kiek įmanydami skubėjo į. denį-laivo kapitonas 
garsiakalbiu^paskelbe? kad uz pus-vaįandzio busime Halįfaxe. Laivo 
denyje mus ištiko nusivilimas? neg. įura denge taip tiršta migla? kad 
nuo laivo borto vos buvo galima įžiūrėti ir vandenį*

Bet saule kilo vis aukštyn ir miglas greitai sklaidėsi. 
Netrukus saules•spinduliai akinanciai^tviskejo vandenyno bangose. 
Sumišusiais jausmais stebėjome vis ryškėjantį Kanados krantu: charak
teringas siaurės reginys? vaigdingaę uolas^stačiai besileidžiančios į 
jūrų? virš jų tampus spiglinocių miškas. Sirdię virpėjo - argi tai 
musų naujasis Kraštas? koks likimas mus laukia šiame melsvuose toliuose 
paskendusiame krante?

Laivo komanda veike^mikliai ir greitai ir netrūkus mūsų laivas 
stovėjo prie krantines priės^pat impozantiškų muitines pastatų. Virs • 
jo didžiulėmis .raidėmis parašytų "Welcome in Canada". Bet tai-tik 
saltos metalines raides? viskag sakyta sakes, kad atvykome į tolimų ir 
visiems mums labai svetimų kraštų. Krantinėje nebuvo matyti nei vieno 
žmogaus.-..

Toliau viskas vyko taip greitai? kad panašiems svarstymams 
nebebuvo jau laiko. Daugybe dįdziuleje sale je susodintų .imigracijos/ 
komisijos valdininkų.skubiai užantspaudavę, musų dokumentus. Uz muiti- 
nos.pastatų jau stovėjo du kelionei paruosti traukiniai. Vienas jų : 
turėjo pušų čia atvykusių vyrukų nugabenti į Abitibi? gi kitus visus 
likusius į Valorų? kurioę žemėlapyje mums nepavyko rasti. As patš? 
kartu su 149 savo tautiečiais patekau į Valoros traukinį.

Bežiūrimejant.traukinio įrengimus? kurie daug kuo skyrėsi nuo 
Nuropoję įprastųjų? mūsų traukinys taip energingai pajudėjo? kad dauge
lis vos neišvirtome iš kojų. Prilipome prie langų - kaip atrodo toji 
Kanada? Taip maža iki šiol §pie jų tebuvo girdėta ar skaityta*

Pradžioje - nusivilimas. Mediniai ir dugnai sukrypę telefono 
linijų stulpai? gęlezinkelio linija menkai teprižiūrima? niekur nema
tyti to smulkmeniško rūpestingumo? su. kuriuo Vokietijoje kiekvienas 
darbas padaromas iki pat galo.v Namai - visur tik mediniai is oro puses 
apkalti lentelėmis? visai panašiu būdu? kaip daug kur Lietuvoje yra 
dengiami stogai.
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Bet tolyn bevaziuo jant keičiasi nuotaikos ir pradedame vis 

Įauginu pamilti "bėgantį pro mus kraštą? pastebime svarius ir jaukius 
įiestukus? spindinčias bažnyčias,. Daug kas naujo? dar daugiau naujai 
jtatomo - stipriai kylančio krašto vaizdas.

|
v Montrealyje musą traukinys stovi apie pusvalandį. Kaz kas 
az kur girdėjo? kad Montrealyje yra lįetuvią ir mes pasipyleme pov. 
toties peronus tikėdamiesi? kad gal but kas nors is. vietos tautiecią 
tvyks musą pasižiūrėti. Deja? nieko nėra. ' Mane_uzkalbino gražiai 
psirengąs nonas? klausdamas ar musą transporte nėra latvią., Paais-V 

tinau? kad sį transportą, sudro tiktai lietuviai ir ukrainiečiai ir uz- 
tlausiau ar jis nieko nėra girdėjęs apie lietuvius Montrealyje.

- 0 kaip negirdesil - nusišypsojo latvis. - Čia ją yra virs 
penkią^tūkstancįą? jie turi savo bažnyčias? organizacijas? rodos ir 
Laikraščius. AŠ girdėjau? kad^vietos lietuviai rengėsi jus sutikti, 
ir negaliu suprasti? kodėl ją čia nėra. Greičiausia? jie yra suklai- 
iinti traukinio atvykimo laiku.

Traukinys vėl rieda pirmyn? gi mes apgailestaujame sį nesu
sipratimą - taip butą buvę įdomu pamatyti Kanados lietuvius.

Į,Ko toliau - vis mažiau matyti gyvenamą vietovią. Abipus 
zelęzinkelio nepertraukiama^zalįa juosta tęsiasi miškai. įJet nematyti 
eia“'tos vešlios?, linksmai ošiančios lietuviškos girios? važiuojame per 
skurdžius šiaurės miskus.

Ketvirtą keliones dieną? 10_valandą ryto? mūsą traukinio 
Lokomotyvas paskutinį kartą sušvilpė - Vaįora. Linksmai sviete mums 
iar nežinoma didele ir balta Kanados saule? net akys raibo po triją 
iieną traukinio sutemą. Pasirodo? Valerą sudaro keturi ar penki 
lailūs^mediniai namukai? iš visą pusią apsupti mišką. Bet tai dar 
nėra mūsą keliones galas? laukiame transporto masiną? kurios mus^nu- 
frabeno į Great Lakes Paper Co.? 307 miško kirtėją stovyklą? esančią 
15 mylią atstu nuo Valoros.
( BUS DAUGIAU).

Dainuok? linksma? jaunyste?
Dainuok? dainuok? dainuoki
Gyvenimas negrįžta?
Žinok? žinok? žinok.

K. Bradūnas.
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KUNIGAS KULBIS GRĮŽO APLANKUS LIETUVIUS KANADOS MIŠKUOSE.

Sekmadienį? rugsėjo 7 d.?_liet. parap. salėjo buvo^suruošta 
parapijiečių, kun. Kulbiui arbatėlė. Jisai ka tiktai grįžo aplankus 
3 kempes? kurioje randasi nemažas skaičius lietuvių. Kunigas Kulbis 
labai smulkmeniškai apipasakojo savo įgytus įspūdžius? kurių klausėsi 
didelis būrys lietuvių. Kada pasakė? kad naujai atvykę žada po trijiį 
menesių gauti atostogas ir atvažiuoti į Toronto sykiu su torontieciais 
Kučiaš valgytu tai visi saloje pradėjo smarkiai ploti. Jisai taipgi 
papasakojo? kad atvažiavę lietuviai visiškai pakeitė barakų vidujinę 
išvaizdų. Kur pirma buvo nešvara, dulkes ir bendrai apsileidimo 
žymes? tai dabar vaizdas visai kitas!

Naujai atvyįję lietuviai pasidirbo stalelius ir pasistatė juos 
tarpe lovų? papuošę juos tautinėmis vėliavėlėmis; kiti gi šventųjų 
paveikslais. Darbininkai? kurie pirmiau gyveno tuose barakuose? ne
gali atsistebėti jaunųjų lietuvių sugebėjimu ir svaros palaikymu.

- 0 kai man misiąs laikant užtraukė "Pulkim ant kelių?1' tai 
net Kanados miškai tarytum verkt pradėjo? - sako kun. Kulbis. Pamal
das baigė sugiedodami Lietuvos himnų.

Kun. Kulbis aplanke 2 kempes prie Valoros 305 bei 307 ir 
Regan 24.

Vienoje iš minėtų kempių senieji darbininkai (.jau paraudę) 
matyt? norėjo išprovokuot naujokus? sakydami? kad bule toj ir toj 
kempej naujai atvykę "sukilo?" reikalaudami geresnių sųįygų ir t.t. 
Bet lietuviai raudonukų triksus tuoj suprato ir nesidavė suklaidinami. 
Bravo jums? jaunuoliai? nz jūsų apsukrumų!

- J. Yokubynas. -
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LIBTUVIAI TORONTO JUSTIVALYJE

Nuo birželio 8-tos' ir iki 15-tošį Toronto Art Gale'rbjoj? vyko 
įvairių? Kanadoje gyvenančių tautų? liaudies festivalis? į kurį9 per 
Lietuvos Gen. Konsulų? gerbiamų G.L.P. Grant-Suttie? buvo pakviesti ir 
lietuviai-. Toronto patriotinę lietuvių visuomenę? festivalyje atsto
vavo ’’Aušros” choras? vadovaujamas Pr. Motiejūno ir pianisto Liudo 
Pociaus; gi lietuviškų rankdarbių' meno parodėlę suorganizuot? buvo pa
vesta Genovaitei Yokubynaitei.

Tautų liaudies festivalių sumanytoja?^organizatore ir_vedeja 
Kanadoje? yra ponia J.T. McCay? kuri ■ jau. prieš kiek metų pradėjo juos 
ruošti Vancouyery B.C.? ir įen berods kas'me t dabar ruošiami? bet 
Toronte? tai siais metais is viso pirmutinis*

Ponia McCay? aukštai vertindama paskirų tautų menę? papročius 
ir bendrų tautų sugyvenimų? lankosi_ir Jungtinių Amerikos Valstybių 
ruošiamuose festivaluosė ir tokiu budu9 jai tenka susitikti su plačiai 
Amerikoje žinoma ’’Ateities” šokėjų grupe iš Chįcagos? ir su jos puikiu 
mokytoju Vytautu F. Beliajum? kuris yra giliu žinovu įvairių tautų 
šokių? jų tarpe ir■orientalių. Taigi? ponia McCay? taip susižavi 
chicagiecįaisvšokcjais Amerikos festivaliuose? kad ruošdamos Toronte, 
ji užkviecia šių grupę čia dalyvauti ir p. Belįajui sutikus’su savo 
grupe atvykti - ji kręj-Pesi prie G. Yękubynaites?. prasydama kad gal 
Toronto_lietuviai? grupes narius priimtų-į.savo namus svečiais ir 
tokiu būdu suteiktų jiems malonesnio jausmo ’būnant svetur o taipgi 
palengvintų finansinę naštų.

Ir taip? besiruošiant Čia vietoje ir besikeičiant susirusinę-; 
jimais su besiruošiančiais_chįcagiešiais? galop sulaukiame paskutinių 
žinių? kad ’’Ateities”‘ grupes šokėjų tegali atvykti 12 ir mokytojas 
p, Beliajus? su prašymu? kad vietoję parinkti 2 vaikinus ir 2 mergai
tes? kurie turesvpapįldyti nekuriu šokių sųstatų. Viskas sutvarkyta; 
torontieciai su žingeidumu ir nekantrumu laukia tų taip garsių ir my
limų šokėjų ir birželio 6 d. vakaro? sulauktai p. Beliajaus; akordio— 
nisto ir programos vedojo p. R.-Brazausko ir studento Viktoro.Kaupo. 
Sis ankstyvesnis atvykimas buvo del to9 kad p. Bieliajus susitarė su 
savo pusbroliu montrealieciu p. Skrupskiu ir malonia ponia? čia Toronte 
susitikti pirmam pasimatymui po 25 metų. Rytojaus dien^? pasimatymas? 
jautrus ir malonus įvykoo vakare? jau apie pusiaunaktį? važiuojam, 
stotin? likusių dešimtį šokėjų, pasitikti. Liūtis baisi? vairuotojai 
veik namato kur važiuoti? bet kas čia paisys kai is taip toli ir tokie 
brangus sveteliai atvažiuoja’. Traukinys :vėluoja veik visų valandų oet 

j galop pamatom krūvon susispietusį būrį jaunų dailių vyrų ir merginų; 
tartum'bijotų jie ko? 0 juk nenuostabu^ jie gi -svetimon salin^. 
Kanadon atvyko? kuri kai kurių amerikiečių vaizduojamas! kaip siaurės? 

i pusiau indėnų apgyventu kraštu ir t.t. Net ir.mums?- tikriems lietu
viams prie jų priėjus? jie-vis dar tartum netiki kad tai Kanada... . 
tik kdi pamato savo majestro-- Vytautų Belįajų? tik tada jų visų vei
dai nušvinta. Maįestro džiaugiasi kad jo šeimynėlė ^laimingai atvyko 
ir ta džiaugsmų išreiškia kiekvienos mergaites pabuciaviinu veidan ir 
rankos paspaudimu kiekvienam vaikinui. Gražų? tėviška? širdinga -
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kaiĮ) norit manykit? bet tikrai gražu? kai pamatai būrį jaunimo taip 
gražiai susiklausantį? taip disciplinuotų ir tai Amerikoje! Paslap
tis - pamaniau^, kur nors paslaptis to viso susiklausymo yra. Nenoriu 
Čia„Amerikos įze'isti nes disciplinos pamėgimo atžvilgiu Kanadų lyge- 
grečiais beveik reiktų statyti^, bet išgyvenusi čia 20 metų? visvien? 
negaliu pripažint_kad jį čia mėgiama ar jos čia visai nereiktų; ir., 
del to? sios grupes elgesys? sužadino many, nepaprastų žingeidumą?, 
kurį? jiems čia bebuvojant? tik dalinai patpnkinau? bet kad galutinai 
tų paslaptį„sužinojus? matomai turėsiu Chicagon kai kada nusibelsti 
ir gerokai šian ir ten pažvelgti. Taip mokytojo? kaip ir šokėjų 
psichologijų pagvildenti. ~

Bet jau perilgai vargšus svečius, stotyje laikau... Taigi 
susėdam- į automobilius ir visi traukiam vienon vieton - pas P*P. 
dervinius kur ponia„Dgrviniene? paruodė pirmas ir labai puikias? sve
teliams? vaišes. Is Čia? visi buvo isskirstyti nuolatinio apsistoji
mo yietosna? būtent: V. Semaška ir Petras Daųzvardis - Kudrevcevų ir 
H. Žarškos namuose; Stella ir Julia Kaupaitės — Bernatonių.gįobon; 
P. Brazauskas ir R. Trejonis - pas Dervinius; B. ir T. Samaites - pas 
Gru.beviČius. J. ir F. Jania - pas Gudziauskus„ir S. Samaite - .pas 
Beinortus. Visų jaunuolių pasitikimui ir isveziojimui po buveines? 
taipgi dažnam reikalui pasitaikius per ištisų Festivalų - transporta- 
ci j a ^aprūpino: g. Samulevicius? A. Kudrevcevas? J. Gudziauskas? J.Gru- 
bevicius ir A. Šimonis.

Sekmadieny? birželio 8 d. 3:00 vai. p.p. buvo oficialus 
Festivalio atidarymas? su kalbomis ir muzikale programa? bet regu- 
leri visos savaites programa prasidėjo tik pirmadienip popiety. 
Sakau reguleri nes joje buvo nustatyta tam tikra tvarka? sulyg? ku
rios? tam tikros programos dalys? buvo kartojamos kasdien. į jas„ 
įėjo: Chief Oskenontoh - Mohawk kilmes, indėnas? kuris būdamas aukšto 
isimokslinįmo žmogus ir turys gerai lavintų ir gražų baritono balsų? 
sudarė gražių pradžia kasdieninėms programoms? kurios buvo skirtos 
pradžios mokyklių vaikams ir buvo pildomos 4_kart kasdien? 2 kart 
ryte ir du kart po pietų; Seka. Quebeco prancūzų jaunuolių grupe 
"L’Ordre de Bon Vieux Temps'1 kuriai vadovavo jaunuolis Jacques Ar
chambault? jie pildė dainas-ir tautinius prancūzų sokius; keli mažes
ni pavieniai numeriai ir tada? komentatore ponia Smėlinė Chong? (kuri 
nuo mikrofono neatsitraukdavo dienomis ir vakarais) perstatydavo lie
tuvius? kaz- kodėl apsistodama prįe jų ilgiau?„apibudinant lietuvių 
tautos savybes? meilų menui? ypač dainoms ir šokiams ir kad jie net 
go sunkaus darbo dienos? „mėgsta susirinkti ir šokti? „dainuoti. •. Ir 
štai čia jie? lietuviai šokėjai! - pakeltu balsu sušukdavo ponia 
Chong? o pro prasiskleidusius portierus gilumoje scenos įžingsniuo
davo £ora už poros? ratu^ su Ronaldu Brazausku - akbrdionistu ir 
pranešėjų priekyje. Šokėjai susiformuodavo pirmųjam šokiui? o 
R. Brazauskas? prieidavo„prie mikrofono? (scenoje) pasveikindavo 
publikų ir apibudindavo sokįjkuris seke. „Ronaldas turi įgimtų talentų 
scenai ir mikrofonui? jo jiidesiai artistiški? jo balsas švelnus? kal
bos dikcija nepaprastai aiški ir maloni? taip lead Ronaldas? pasiimda
vo visų publikos domesį ir nukreipdavo ten kur norejotiesiog į 
sekėjus! 0 šie gi taip įdomūs... tautiniais rūbais? šiaudinėm skrybė
lėm? mergaites„įvairiaspalvem pakalkom ant galvos? o jų rūbų spalvin
gumas ir taip švelniai suderintas. Apatninkaį apmegzti„plačiais mez
giniais ir ypač gauna gražaus pasirodymo kai šoka "Rugučius"? nes
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sijonu vienas šonas būna pakeltas ir užkištas už juozmens.

Kanadiečiai, ar kitaip sakant Toronto- angliškoji publika, 
•pirmų karta išvydo lietuvius tautiniais rubais ir šokant tautinius 
Šokius ir Jie buvo taip sužavėti, kad lietuviai gaudavo didžiausias 
ovacijas, ir gražiausius atsiliepimus vietinėje skaudoje. Bsų lietu
vių šokiai atsižymi originalumu ir meisteriskai išpildyti.

Dalyvaudami dieninėse programose, ateitiegiai pildydavo po 
5-6 šokius, 4 kartus pep dienų,tas sudarydavo virs 20 šokių kasdien; 
be to, pirmadienio, trečiadienio ir penktadienio vakarais, jie irgi 
šoko. Is to galima spręsti kaip atsidėjusiai ir sunkiai jie savo rolę 
pildė, o jeigu dar paimsim domėn karstų orų tai visiškų atsidavimų aų 
pasiimtai rolei turėtum pripažinti ^Neveltui Festivalio vadovybe, 
skyrė po 15 dol. dovanų kiekvienam šokėjui p. Beliajaus grupele ię 
taipgi prancūzų grupei, kad bent tuo prisidėti prie jų keliones išlai
dų ir parodyti nepaprastų pasitenkinimų jų pildytais šokiais.

Ohicagieciai Šokėjai pildo sekamus šokius: "Rugučiai” "Mikita” 
’’Kubilas” "Malūnėlis" "Dzūkų Polkų” "Voveraitę” "Lenciugelį" "Blezdin
gėlę" ir "Ozelį”.

"Ozelį” šoko Petras Daužvardis ir Vincas Samoska, Sis sokis 
sukeldavo ypatingo susidomėjimo ir entuzijazmo vaikuose ir programai 
užsibaigus,.kada vaikai eilėmis sustatyti.turėdavo eiti per pavilijonus 
kad peržiurę jus dailės parodų, kurių įvairios tautos tikrai puikiai^ 
vaizdavo - atrodė kad jų visų didziausis susidomėjimas buvo, kaip iš
mokti "Ozelį” šokti Ir taip, prie lietuvių pavilijono, kur ir šokėjai 
susirinkdavo, vaikai sustodavo ir užduodavo įvairių klausymų apie 
"Ozelį" o mergaites, reta kuri praeidavo nepalietusivp—les Sofijos 
Samaites kasas, kurios jai šokant kabodavo priekyje žemiau kelių. 
Taįp, ta žavi gentonplauke, buvo savotiškų papuošalu scenoje! 
0 čia vėl sulaikydavo rainiais vaikų ir užblokuodavo eisena tolyn ir 
jau po pirmo seanso^lietuvių pavilijonas gavo pastabų, kad vaikų nevi
lioti". o. Ir taip ištisų savaitę, tukętancių vaikų aky§ buvo labiause 
atkreiptos į lietuvius šokejus ir jų širdeles virė didžiausiu pasiten
kinimu jie klausinėdavo apie tuos niekad nematytus rubus, kas juos 
padare ir pagaliau neatsitraukdavo, kol negaudavo autografijos. Pasi
taikė nemažai ir lietuviukų, jię su pasididžiavimu, prasiskverbę per 
minia vaikų, persĮstatydavo: _As irgi lietuvis ar lietuvaitei 0 neto
liese pasitaikę mokytojai^prieję pastebėdavo, jog lietuviukai yra jų 
geriausiais mokiniais. Is^Šalies tų viskų stebint, aiškiai galįraa. 
buvo matyt, jog šių jaunų žiūrovų^entuziazmas, žymiai sumažino šokėjų 
nuovargį ir suteikė jiems naujų jėgų.

Džiaugėmės ir mes Toronto lietuviai, kad toli nuo tėvų šalies, 
gimęs jaunimu^, taip gražiai Lietuvos vardų garsina, o taipgi suteiks 
gražų lietuviško meno pavizdį musų Toronto jaunuoliams.

Iki šiol čia lietuviškus šokius suko tik mergaites, vaikinai 
buvo sunkiai įkalbinami, bet pasitaikius ęiai progai, kai ’’Ateities" 
grupe ne visa galejo_atvykti tai keliems šokiams buvo pakviesti pagel- 
bon: Vanda Dervinyte, Jane Grmękaite, Meldazis ir B.J. Yokubynas. 
Šie du jaunuoliai buvo sužavėti šokimu, o kiti kurie tik stebėjo — 
gailėjos lead ir jiems neteko šokti. Taigi tik geros progos reikia o 
mūsų jaunuoliai bus gerais šokėjais.
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Kaip pradžioje minėjau., ’’Austos” choras irgi dalyvavo, pir
madienio ir penktadienio vakarais. Abiem vakarais pildė po_tris daigas 
ir gražiai Toronto lietuvius atestavo. Visos choristes dėvėjo tautiš
kus rubus ir tas suteikė labai graži; vaizda. Vietinėje spaudoje apie 
chorą keliais atvejais buvo gražiai atsiliepta.

v ’’Austos” choristai, buvo surengę susipažinimo vakarę chicagie- 
čiams šokėjams, kuris įvyko pas p.p. Liudą ir Petricią Pocius, trečia
dienio vakare, o Festivaliui usibaigus, šokėjai dalyvavo ’’Austos” choro 
koncerte, kuris įvyko birželio 15 d. vakare, o rytojui,.t.y. sekmadie
niui, buvo pakviesti_garbcs svečiais choro hankietan;vgi.to pat sekma
dienio vakare, išlydėjom chicagiecius šoke jus namo, išskiriant Viktorą 
Kaupę ir Ronaldą Brazauską, kurie pasiliko Toronte dar.vienai savaitei 
atostogų., o Vytautas Beliajus jau-buvo išvykęs penktadienio vakare, v 
tuojaus po programo gelerejoje, kur jo šokėjų grupes programa buvo už
baigta su ’’Blezdingėle” ir kada Ronaldas isreiškęs„padėką Torontui, 
pasakė tik iki pasimatymo, jacs esą kaip blezdingėles rudeny isskrisda- 
mos, tikisi pavasary^sugryšti - taip ir mes esą tikimės kai kada Toron
tą aplankyti. Tas išsaukė publikoje milziniskas ovacijas. Širdis 
tirpo iš džiaugsmo, matant ir girdint, kaip mažytes Lietuvos atstovai 
sutinkami ir palydimi kultūringoje ir^laisvoje tautoje.ir.kartu liūdna 
darėsi, kad ten anapus okeano barbariška meška, be pasigailėjimo naiki
na taip gabią ir'tik laisves trokštančią lietuvių, tautą... Sakoma, kad 
Liaudies Festivals! rengiami tam kad tautos viena kitą suprastų^ir kad 
grašiai, be karų ir kraujo pralejimo apseitų.; tik gaila,vkad meškos 
Festivalių nelanko o jeigu ir atsilankytų tai tik vieną žinotų: pagrob
ti ir sunaikint.,,/.

Baigdama, noriu ir as išreikšti savo.širdingą padėką p.Vytautui 
Bieliajui ir ’’Ateities” grupei uz jų sokius ir malonią pažintį su jais. 
Iki pasimatymo.

- Maria Fe Yokubyniene. -

K R Į T U S I E M S S Ą U L I. A M S

A. Vaičiūnas.

Kovoj Jus jau žuvot, mielieji draugai, 
Garbingi didvyriai, tėvynės sargai. 
Jus matete tekančios saules varsas, 
Pajutote skriaudas, nelaimes visas. 
Lavonais nuklojom visus.kelius, 
Krauju nemazgojom griovius, takelius.. 
Į laisvę mes žengiam, kur saule sviesi, 
Negąsdiną priešai, mirtis nebaisi. 
Nevystančių lapų vainikus pinu, 
Kartų su sesutėms kapus . dabiryu.
Garbe jums tebūna, pirmieji šauliai, 
Kurie taip Lietuvą mylėjot giliai.



N A U J I T A U T I E C I AI

23 d* rugpiūČio, Windsor Stotis atvyko būrelis Lietuvių is 
ictijos, kurios sutiko skaitlingas būris Montrcalio Lietuvių.

Atvykusieji nustebo pamatę savo mylimus tautiečius belaukiančius, 
tarpe prasidėjo pasikalbęj imas9 atvykusieji teiriaujasi apie Canadų; 
trealieciai apie pavergtų Tėvynę Lietuvę* Jie nupasakoję pergyven- 
vargus belaisvių stovyklose ir kas dabar dedasi Lietuvoj tiesog v 

pu darosi. Tas laikas taip greitai prabėgo, lig būtų keletu minučių 
dėjo skirstyti vienus į vakarus, kitus į Torontu*

Į vakarus9 traukinys sujudėjo sunkiai atsidusdamas9 veždamas 
U brolius ir sesutes i jiems paskirtas vietas. Atsisveikinimas 
esi ilgas, pakol traukini buvo galima matyti.

Į Torontu, traukinys išvažiavo keletu minucių_veliau. Montraalo 
Lietuviai_atsisveikino ir palinkėjo geriausios laimes ir pasisekimo 
antroje Tėvynėj Ganadoj.

Lai gyvuoja Lietuviai 1 1 !

- Birzietis -

SVEČIAI

Šia vasara;> mūsų kolonijų aplanke labai daug amerikonų.

- Kun. Dr. A. Deksnis, St.Louis, Ill*, lietuvių parapijos klebo
nas, vyko į Ste.Anne de Beaupre, kad Sv. Qnos dienoje (26 d. liepos) 
aplankyti stebuilingų vietų. Ta proga važinėjo per_Canada ir toliau 
iese kelionę Suv. Valstijose. Keliones draugų pasiėmė p. A. Navikeviolų 
ir abu turėjo linksmas atostogas.
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- Gonadoje lankėsi: Montreal, Quebec, Ste.Anne de Beaupre? Gaspe 
miestuose? taipgi New Brunswick? Nova-Scotia? Prince Edward Island 
provincijose.

U.S.A, aplanke miestus: New York? Brooklyn? Providence? Washing
ton? Pittsburg. Valstijos: Virginia ir Maine. 5 d. rugpiucio daly
vavo ’’Kunigų Vienybes Seime”? Marijanapoli Thompson? Conn.

Atvykę į New York abu keliones draugai persiskyrė? p.A. Navikevi- 
cius sugryžo laimingai į Montrealų o Kun. Dr. A. Deksnis toliau nuke
liavo.

- P.v0. Burokiene (Bandžįute) iš Cambridge? Mass.?. su savo 
seimą? viešejosi pas' savoMamytę ir gimines.

-vP. P. Gricius iš Detroit? Mich.? su savo žmona ir Šeimynėle? 
neužmirštę_aplankyti savo dėdę Jonę Gricu ir^dar užėjęs į ”N.L.” redak
ciją įteike aukę $5.00 taip kaip P. Waskis is New Haven Conn.? aplan
kydamas musę, administraciją paaukavo $5.00. Aciu abiems labai, širdin
gai.

-_P. A. Nuobara nesulaukdamas savo dukreles Helenos ( Vaitkuvienės) 
ir.anūkes Karolinos sugryztant į New York? atvažiavo jų parsivežti ir 
kar.tu aplankyti pažystamus. ‘

Visi svočiai laimingai sugryžo į savo namus* Linkeme goriausių 
pasekmių. *. ' . • -U *•

JUBILAJINIS POBŪVIS.

"Vargonininkams fonams K. Žižiunams jų draugai 9 d. rugp., šešta
dienio vakare? surengė 00 metų vedybinio gyvenimo surprise_parę. Ponai 
J. Paznokaiciai atėjo kiek anksčiau? issivede juos ant prisakinių gonkų, 
o kiti pokylio dalyviai suėjo vidun per užpakalines Uur-is. Susitaisė 
stalus? susidėjo valgius_ir geįimug, kuriuos prisiruosę kartu atsiga
beno? ir tik tada pasaukė pp. Ziziunus į vidų; įėję vidun tikrieji 
šeimininkai begalo nustebo? radę pilnų_stubų svečių ir apkrautus stalus. 
Kai pasodino juos prie stalo? kur stovėjo bukietas is 00 rogių ir gere 
tostą uz jų sveikatų, linkėdami jiems ilgiausių metų? p. Ziziunien% 
lab,ai susijaudino. Draugams jų nuraminus? visi linksmai dainavo, šne
kučiavo iki ankstyvo sekmadienio ryto.

Ponai Žiziunai yra linksmi ir draugiški.žmonoj? u^tai.jie turi 
daug gerų draugų. Smagu kada draugai vieni-kitus užjaučia ir paįvai
rina gyvenimų.



I

35.

. P A S S A V Ų S
. *

•>

Montrealiečiai irgi? myli aplankyti kitur gyvenančius tautie
čius •

-Vincas Kajackas du menesius praleido pas savo sūnūs Juozą 
ir Joną Cleveland Ohio. ..............

- Matas Valkšnoms .lankės i Nanticoke Pa.? pas savo tetą ir 
kitas gimines. Dvi savaites? prabėgo taip greit? kaip viena diena ir 
vėl sugryzo prie kasdieninio savo užsiėmimo.

- Vincas Ambrasas su duktere Juze (Bohemier)_ir anūku Robertu 
nuvažiavo į Cleveland Ohio ą vestuves? savo giminaites. Nelaime
V. Anbrasas tapo patiktas sunkios ligos ir turėjo vargu negalų sugryz- 
tį namo. Dar namuose ne greitai atsigavo^, buvo_tokią momentą kad atro
dė jo širdis sustos amžinai. 'Ir vėl pradėjo drūtintis.

- Jonas Dambrauskas su savo Šeima? vešejosi dvi savaites pas 
tabakos augintojus Ontarijos provincijojt Aplanke ponus Astrauskus? 
Čeplus?-Dumšus? Janius? Liutkevičius? Mažeikius? Simučius? Strodoms- 
kius? TŪnilus? Urbus ir daug kitą lietuvią.

Sugryžą visiems apdalyno sveikinimus. Begalo gėrėjosi kad. 
mūsą lietuviai? taip pasiturinčiai gyveną ir turi tokius derlingus 
laukus. Juos taip sužavėjo kad ir ją sirdis trauke į ten važiuoti ir 
apsigyventi.

- Du Vincukai? Kajackas ir Bubelis per atostogas buvo nuvokę 
į Boston Mass.? palinksminti? savo^juokingomis dainomis?.amerikiečius 
ir atgal parskrido su orlaiviu. Dzugu matyti vėl juos mūsą tarpe.

Kriaucialiūnu šeima? važiavoį Chicago? Ill.? į laidotuves 
ponios Kriaucialiūnienes tetos. Gryzdami namo sustojo Detroit Mich.? 
ir Toronto? Cnt.? pas savo draugus.

- Mūsą Tėvelis S. Kuįbis sugryzo laimingai 11 d. rugsėjo iŠ 
po ilgos keliones. Jis lankėsi U.S^A. ir Canadoję^ Visi jau žinome 
kQ<J aplanke' atvykusius tremtinius is Vokietijos mišką darbams ir par
važiavo džiaugsmingas su gražiais prisiminimais? kurios jam suteikė 
susitikimas su mylimais- broliais lietuviais. Kam teks sutiktą Tevelą? 
jis papasakos labai daug? jo kalba įdomi ir maloni.

VESTUVIŲ VARPAI SUSKAMBĘ.

Onutės Jasiūnaites i£ Petro Mališausko? 30 d. rugpiūcio? įvyko 
gražios vestuves. Siūbą davė klebonas J. Bobinas jaunojo pusbrolis. 
Vestuvią puotą atsibuvo Lietuvos D.K. Vytauto Klubo svetainėj.
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Matėsi dalyvių tarpe9 jaunosios ded.es Juozas Brazauskas su 

sūnum ir duktere is Detroit Mich.9 Antanas Brazauskas su žmona ir 
duktere is Peru N.Y.? brolis Pranas su žmona is Toronto,, Ont.9 draugai 
A. Nuobaras9 Helena Vaitkuviene ir duktė Karolina is Brooklyn N.Y.

Stefanijos Čicįnskaites ir Juozo Vekterio vestuves įvyko 13 d. 
rugsojoj Ste ..Claire bažnyčioje9 Tetreaultville. Vestuvių puotų irgi 
atsibuvo L.D.K. Vytauto Klubo salėjo.

Svečiu dalyvavo labai daug.

Linkime laimingo9 pasekmingo ir linksmo gyvenimo jaunoms pore
lėms •

Sv. Kazimiero Lietuvių parapijoj9 įvyko “Keturisdesimz Valandų, 
atlaidų” 14-15-16 d. rugsėjo. Dalyvavo kun. J. Valantiejus is Water
bury Conn.9 ir Tėvas S. Kulbis.

Tik mūsų parapijų apnyko didelis liūdesys toms dienoms9 nes 
14 d. rugsėjo mirė musų gerbiamo klebono Tėvelis Vincas Bobinas A.+ A.

Ne vięjių metų9 velionis neapleido metinių iškilmių9 musų 
parapijoj ir si kartų parvažiavo is vasarnamio 1£ d^ rugsėjo, JIinkmas 
kad sulaukė to_malonaus laiko. Atlikus vakare ispazintį9 parėjęs namo 
atsigulė pailseti9 nelaukiamoji mirtis pakirto.

į Canada atvažiavęs 1912 metais ir sulaukęs 71 meįų? turėjo 
skirtis no savo gražios šeimos.

Paliko didžiausiame nuliūdime savo žmonų Magdelena Matulaitytę, 
sūnus: Joną (gerbiamų klebonų) Petrų ir Edvartų, dukteris: Onų9 Elzbie
ta ir Julę9 marčių (Petro žmonų) ir du anukus9 daugybę giminių, draugų 
ir pažystamų*

Reiškiame savo gilia užuojautą gerbiamai Bobinų seimai9 šioje 
liūdnoje valandoje.

Lai būnu lengvų, Jūsų Tevelui ilsėtis Canados žemele.

NAUJAS BIZNIERIUS

Alfonsas Klisevicius. įsigijo savo taksų ir jau važinėja.
Tad Lietuviai reikale galite saukti: Tel. PI., 4825.
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LIETUVIŲ DIRBTUVE.

P. -Vytas ir J. Mociejunas įsikūrė, geležies išliejimo dirbtuvę, 
ant gatves 1450 Gledston Ave., Tel. FI. 0903.

Linkime geriausiu pasekmių, naujiems fabrikantams.

-23 d. "birželio atvažiavo is Vokietijos Justinas ir Marija Lašiniai, 
vlamyte žuvo^Lie tuvo j , Tėvelis su sesute liko Vokieti jo j • v Jiems tuvov 
lengva atvažuoti, vnes yra Ganadoje gimę. Jokiij giminiu čia _ne turi is- 
^kyrius savo krikšto tėvus. Bot tarp lietuvių, nepražus. Musų tautie
čiai yra gera širdžiai ir tuos jaunuolius gausiai apdovanoję.

Vincas Alenskas turėjo labai sunkių operacijų. Viskas pasisekė 
geriausiai, dabar namuose stiprėja.

Linkime kuogreiciausiai pasveikti.

it. ~t~ A o

24 d. liepos mirė Elzbieta Zvingiliene sulaukus 91 metų. Viena 
iš seniausiu moterių, npisii kolonijoj, dar buvo gana stiprį prie namų 
ruošos ir iki savo mirčiai vaikščiojo, tik staiga suskaudėjo širdį ir 
mirė.

Paliko savo du sūnus ir jų šeimas didžiausiame nuliūdime.

18 d. rugpiucio mirė P. Prasnaliauskiene, paliko nuliudusius. 
tris sūnus ir vienų dukterį ir jų seimas, viena broli ir visas gimines*

15 d. rugsėjo mirė Alese Progralauskas, 51 metų amžiaus.
vLiko nuliūdę, jos vyras, trys sūnai ir duktė, daugybe giminių 

ir pažystamų.
Veliones buvo palaidotos per 3v. Kazimiero Lietuvių parapijos 

bažnyčių su gražioms iškilniomis. Gedulingas pamaldas atlaike klebonas 
J. Bobinas.

25 d.^rugpiūcio mire St.Julien ligonine, Pranas Mitskus, 40 metų 
amžiaus. išbuvo ligonine 20 metų.

Paliko didžiausiame nuliudime savo mylimų motinėlę, vienų brolį, 
4 sesutes, gimines ir draugus.

I . Palaidotas su gražioms iškilmėmis per Holy Gross bažnyčių, 
I Ville Emard.

Visoms Šeimoms reiškiame musų nuosirdzia užuojautų del netekimo 
savo mylimųjų.
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Ponams Onai ir Antanui Matuliams? gyvenantiems. Montreal©? širdingai dėkojame už atsiustus mums siuntinius. Ypatingai dėkoja Jums 
mūši/ vaikai? Algirdas ir Aldona? uz atsiųstus jiems gražius rubus ir 
batukus• •

Prašome priimti mūsų gilios pagarbos pareiškimų.
St. ir A. Avižieniai? Anykštieciai. Karo tremtiniai gyv. 

Vokietijoje. •
• •••••»

Geraširdei poniai M. Žgmaitiengi uj pr isiųsta_per p-lę 
M. Arlauskaitę man dovanų? reiškiu nuoširdžiausia padėkų.

- Z. Antanaitis ~
<>•••••

Dekavoju Gerųjai poniai Magdalenai Viįemienei už nuoširdžius 
linkėjimus ig brangių dovanelę kuria prisiuntė P-le M. Arlauskaite. Man trūksta žodžių padėkoti^maloniai poniai už josios labai ir labai 
gerų Širdį. Taigi acių. As begalo esiu patenkintas ir kol gyvas ne
užmiršiu.

- V. Babinskas -

Nuoširdžiai dėkoju savo tėveliams už surengtų man gimtadienio 
pokilįo

Niekada neužmiršiu to šeštadienio vakaro? kada teta Anele $ane 
parvedė is miesto (žinoma? pagal sutarimų) ir atradome pilnų namų^zmo- 
nių? kurie puolėsi mane sveikinti dainuodami ilgiausių metų... _As is 
karto nežinojau kame esiu9 ir kas atsitiko; tik vėliau atsipeikėjus 
supratau dalykų.

Tariu nuoširdžiausių lietuviškų ačiū? kaip giminėms? taip ir 
draugams? kurie dalivavote mano gimtadienio pokilyje ir gausiai mane 
apdovanojote? suteikdami man neapsakomų malonumųi taipgi dėkoju ir 
tiems? kurie sveikinote mane laiškais ir atvirutėms.

To '’surprizo” as neužmiršiu niekados. Aciu.
- Jule Nork©liūnąite -
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Aciu už aplankymą? už dovanas ir už užuojautą išreikštą mano 
sunkioje ligoje? mano Mamytei ir J. Rugieniu? gerbiamam klebonui ir 

z" ,

visai Bobing seimai? koristams Šv. Kazimiero Lietuviu parapijos? 
broliams Juozui? Antanui ir brolienei Alenai ir anūkei Karolinai is 
New York? N.Y.? Stasei žižiunienei? tetai? tetėnui M. Mickevičiams 
ir ją. Genutei? dedei ir dėdienei Vaitkums is Chicago Ill.? Žilinskams 
is Detroit Mich.? Saviciunams is Boston Mass.? visiems sąjungieciams? 
draugams ir pažystamiems.

- K.Žiziuniene. -

Širdingai dėkojame už suruoštą mums ’’surprizą”? 20 metą, 
vedybinio gyvenimo? didžiai gerbiamam klebonui J. Bobinui? J.B. 
Dažnokaiciams? V.A. Nomeikams? A. 0. Sakalams? K. K. Jasuciams? 
V. 0. Mitciuliams? D. M. Ylams? J. A. Savickams? V. H. Kajackams? 
K. I. Ambrasams? A. Sultonui? A. Ramanauskui? J. Ramanauskui? V., 
Kalinauskui? V. Bubelui? W. Neman? J. Pelekauskui? M. Ambrazevičie
nei? K. Mitchelui? J. Rugienai? B. Kuraicui.

- K. K. žlžiunai. -

2 © © (Fd ž s .
♦

GAVOME ŽINOTI KAD ALBERTAS NORKELIŪNAS USIIMA IMIGRACIJOS 
BLANKŲ PILDYMU IR TUO REIKALU BENDRADARBUOJA SU IMIGRACIJOS 
SKYRIUI-! MONTREAL^ IR TIESIOGINEI SU OTTAWA.

Ofiso Tel. PL. 1871.
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Mus? naujuosius Kanados gyventojus - buvusius _t remti - 
nius Vokietijoje? maloniai nudžiugino ir praskaidrino muši; nuo
taikas gerbiamas Tėvas Kulbis? atsilankęs musę, stovykloje - 
Kanados miškuose.

Tai^buvo gražus rugpiucio menesio vakarasAtvažiavo 
į stovyklą mašina ir susto vigi nustebome?^parnatę išlipantį 
kunigą.' Nudžiugome? kaip prašneko lietuviškai. Is karto pasi
jutome? kad nesame vieni: su mumis yra visi susipratę senieji 
Kanados lietuviai. Gerbiamas Tėvas nupasakojo mums gyvenimą 
Kanadoje?^įietuvišką_samburią veikimą ir nuotaikas.^Sekantį 
rytą? anksčiau atsikėlę? išklausome^susikaupę Sv. Mišią? Per^ 
kurias savo mintimis buvome kenčiančioje Tėvynėje? - Prie, Ausros 
Vartą Vilniuje- Turbut pirmą kartą didžiuose Kanados miškuose 
iškilmingai skambėjo giesmes: ’’Pulkim ant, Kelią”? ’’Mari ja v 
Marija” ir ’’Tautos Himnas”. Kiekvienas is musą pergyveno šven
tišką nuotaiką; ne vieno tautiečio akyse pasirodė ašara.

— • - •_ Juk taip? rodos? dar nesenai musą gražusis Himnas 
skambėjo Vilniuje ir Karo Muziejuje? prie Nežinomo Kareivio Kapo 
Kaune. Tą dieną ir darbas pasirodė daug lengvesnis. Gerbiamam 
Tėvui teko nemaža vargo kelionėje Patirtį? nes mus pasiekti nėra 
jau taip lengva. įvertindami gerbiamo Tėvo Kulbio pasiaukojimą? 
mes lietuviai^ gyvenantieji Valora? Camp 305? tariame Jam nuo
širdi; lietuvišką aciul

Prie progos mano akmenine padėka? gerbiamam Tautiečiui 
p. M. Derviniui iš Toronto uz grąžą laišką? kuris praskaidrina 
mano dienas miškuose ir uš kvietimą atsilankyti Toronte.

Lai Jusą Šūkis:

”Uz iglaisvinimą Lietuvos” ir ”Uz ištikimybę Kanadai” 
suteikia mums jėgą siekti musą bendrą tikslą.

- V. U.-
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Brandus Tautiečiai Ganaloję.

Siu metų rugpiiicio men 1d. mes 245 lietuviai pasiekėme 
laisvosios Canados įrasįų. Mes sveikiname ir perduodame likusiųjų. 
Europoje brolių, nuosirdzįaųsius linkėjimus Jums. Mes pageidautu- 
ineme? kad musų, ne pamirs tume te ir priimtumėte į savo lietuviškų 
seimų Canadoje.

Lietuvių grupe Abitibi
- Juozas Norvaiša -

Didžiai Gerbiamai ’’Nepriklausomos Lietuvos” Redakcijai.

AŠ vos atvykęs Kanadon? noriu pasidalinti su Jumis keliomis 
mintimis ir uzmegsti ryšį su gerais lietuviais? nors ir nesu joks 
rašytojas.

Kaip Jus žinote„likimas leme mūsų tautai išsiblaškyti po 
platųjį pasaulį ir pradėti naujų ir sunkų gyvenimų._ Tokiu būdu 
patekau Kanadon ir ąs su virg 200 lietuvių? kad galėtumėm kaip nors 
pragyventi9 kol galėsime grįžti Laisvon Lietuvon.

Nors ir neteku savo tėvynės? giminių ir artimųjų ir per
gyvenu visokius karo sunkumus? nes dar tvirtai tikime? kad ateis 
valanda., kada pamatysime savo brangių? laisvų tėvynę.

Mes dabar dirbame miške ir esame patenkinti? kad gerai 
pavalgome ir dar atlieka keletas dolerių aprangai. Mums labai 
malonu girdėti? „kad Kanadoje yra geri; ir susipratusių lietuvių? 
bet kartu ir liūdna? kad yra parsidavusių Maskvai.

Vakar teko skaityti "Liaudies Balsų”? kuris mus visus labai 
papiktino? nes ten tai£ žiauriai mus puola. Buk tai? mes persisunkę 
nacių propaganda? trokštame įvairių karjerų ir panašiai.

0 ne L Mes visai tokie nesame ir to netrokštame? o esame 
tik likimo vėjo atpūsti įr„norime kaip nors pragyventiv Argi mums 
lengva buvo palikti tevįskes laukai? geltonplaukes seses?. senutes 
motinos ar tėveliai? Del ko mes turime nukenteti. ^r del t o? Kad. 
trokštame laisves? Man atrodoJkad nėra nei vieno gyvule_įo? kuris 
netrokštų laisves? o jau apie žmogų? tai nėra ką nei Kaioeii.

Paskaioįus tokį„laikraštį, kai® "L.B." atrodo geriau, visą .
■ ■ • ' lįsti? kad nesusitiktum tpkių

ų_ Ir kodėl jie musų neužkenčia?
jų paskutinį duonos kąsnį? 0vne. Mes jūsų

’ ■ • - - - -• -— kaci n-alime užsidirbti ir „
■ i "Lietuvą, kaltsn nuvykę pamatytumėte 

iP‘gal^5įėPlk?i amtinži gyventi. Mes tokios laimes

laikų dirbti miške ię is jo niekur neislįsti? 
lietuvių? kurie zmeizia^savo brolius. 
Ar mes atvykom atimti is jų ■•—-‘.4-4 
nieko neprašome? mes esame tiek pajėgus? 
dar jums duoti_pinigų kelionei : 
’’tarybų rojų” i_ „-1----- - ---- - , -- .
jums nepavydime? nes mums užteko tik vienų metų
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Mieli ”N. L.” bendradarbiai? Jums negalime nieko primesti? 

nąs Jus atkakliai ginate Lietuvos reikalus. Mums butą labai malonu 
uzmegsti ryšį su susipratusiais tautiečiais? kad galėtume visi ben
drai siekti vieno tikslo.

Baigdamas linkiu? kad ”N.L.“ išaugtą į didžiulį spausdintą 
žurnalu? kuris suvienyti; visus lietuvius. .

Valora? 16-8-47. 1 . - Antanas Dobilas, -

’’Nepriklausoma Lietuva”
Administracijai?
Montreal.
Brangus Broliai Lietuviai!

Pirmiausiai? priimkite is lietuviški; širdžių kuogeriausius 
Broliškus sveikinimus? linkėjimus.

Prieš jne ne s į laiko buvome tremtiniai? vargome? badavome 
žiauraus priešo zemeje? sugriauto j Vokietijoj. Sian^ierią galime 
džiaugtis su_Broįiais lietuviais Ganado j ir kovoti^ūz išlaisvinimą 
šventosios Tęvi; Semes? Brangios Lietuvos ir būti ištikimi Demoną- 
tiskąjai Kanadai. Jau atvykome antras transportas - lietuviu apie 
200. Visi dirbame prie miško darbi;. Darbas būti; nesunkus? bet 
per tris met/us tremtyje gyvendami blogose sąlygose esame labai nu- 
silįjąeje. Čia maistas labai? labai geras. Atsigausim.? • sus t ipre sim 
aukščiausiojo prašome mus Globos? stiprinti sveikatoje.

Taip pat prašome Tamstą Globos ir Užtarymo.

Maloniai prašau siąsti ’’Nepriklausomą Lietuvą”įgavęs atly
ginimą atsiskaitysiu. Uz viską tarią nuoširdi; lietuvišką actą!

Didžiai Gerbiąs Tamstas?

Longlac? 1947-9-1. , - Br. Mozūras -

Gerbiamas Redaktoriau? 1947? VII? I.
Nuolankiai ^prašome Jusi; kai malone tume te pa skelbti Jusi; 

redaguojame laikraštyje ’’Neprikišu 3 omą Lietuva” ar kartais, neatsi
rastą Kanados lietuvią? kurie sutirti; nesi kvi ui lieįuviską šeimą? 
esančią dabartiniu metu Vokietijoj Dok. stovykloje. Seimą susideda 
iš 4 asmenį;? ^kur yra tėvai? dąkte 23 m. ir sūnūs 20 m, amžiaus. 
Esame kilę iš: Lietuvos Panevėžio m .esto. Galėtume dirbti bet kokį 
darbą.
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-Dabartines mūsą gyvenimo sąlygos Vokietijoj yra labai sunkios? 

o neturėdami giminią' Užjūryje tikime’s? kad__iš Kanados lietuviu tarpo 
atsiras tautiecią norinčią ir. galinčią padėti į vargą patekusiems 
lietuviams.

Tad maloniai prašoma, p. Redaktoriaus paskelbti tą musą 
prašymą į laikraštį. Esantieji iš Panevėžio ar is kitos vietos 
lietuviai prašome atsiliepti.

Pasiliekame Jums dėkingi.
.. •• '• Ignas Belzinskaso

Schwab. Gmund? 
Bismarck Kaserne? 
BĮ. 10. Zim. 31. 
U.S. Zone? Germany.

PA J IEŠKOJIMAI.

- ^braicio Juozo? Sasnavos valse.? Marijampolės apskr.?

- Alikoniu Albino ir Emilijos (Paskeviciutes) Buozįą km. Vabalninką
valse.? Biržą apskr.?

- Ambraziejutes Onos ir Marijos? Pributkio km.9 Veiverią valse.?
Marijampolės apskr.?

- Augustinaites Tekles? Uzupii; km.? Anykšcią valse.?

~ Bilžytes Petronėlės? Radviliškio?

- Vizbarą Petro ir jo brolio Noliuną km.? Šimonią valse.?Panevėžio Apskį

- Andriušio Kazio ir Juozo.

- Bcnesiuno Juozo ir Kazio sūnus Mato.

- Antanaičio Antano.

- Šersber Frank (Černiausko Prano)

- Antanaičio Qmtanavicio) Jurgio su seimą.
I

- Pocytes.

- Babeckio PijuŠo? Sasnavos valse.? Marijampolės apskr.?

- Bakano? Pandėlio valse.?

- Baliuko Jono? Genią km.? Liškevos valse.? Alytaus apskr.?

- Daugelio? Buteliūną km.? Šventažerio valse.? Seiną apskr.?
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Badikonio Broniaus? šasuolių miestelio? Ukmergės apskr.?

- Gindvilo Prano? Šašuolių miestelio? Ukmergės apskr.?
- Pivoro Antano? Šašuolių miestelio? Ukmergės apskr.?
- Bandžių Vlado ir Aleksandros? Norvai.šių-km. ? Šiaulių apskr.?

- Barkauskienės (Adomaitytės) Petronėlės. Tarpučių, km.?gintautų valse.?
Sakių apskr®?

- Bartelio Augustino? Geistriškių km.? Bartninkų valse. ? Vilkaviškio
apskr. ?

- Bartninko Liudviko? Neravų km.? Lazdijų valse.?
- Bendiko Jono? Brokštenių km.? Šilalės valse.? Tauragės apskr.?
- Blauždziuno Kazio? Pajevonio valse.?
- Bružialio Ddmonto? Jaganavo dvaro? Batakių valso.?Taurages apskr.?
-- Budrevicio Jono? Viešintų valse.?
- Masio Jono? Šimonių valso.? ' .
-- Burbienės Onos (Saikutes) Kuršėnų miestelio? Šia ilių apskr.?
- Byrienes Alenos (Siūlytos) Raišių km.? žioliškio parapijos? Rokiškio

•• • apskr.?
- Celkių.
•« Gerniueiu Adeles ir Uršulės? Kinderių km.? Šimon .ų valse.?Panevėžio 

apskr. ?
-Dagio Jono? Taraldzių km.? Kamajų valse.? Rokiškio apskr.?
- Dauginio Romualdo? Juraičių km.? Kurtunenų valse.?Šiaulių apskr.?

- Degučių Kazio? Marijos ir Zofijos? Kaišiadorių miestelio?
- Dulkaus kieno s Pele (užpuleviciute).
- Glebavicio Felikso? Kolainių km.? Panevėžio vaisi, ir apskr.?
- Grigaičio Domininko? Imbarės km.? Salantų valse.?Kretingos apskr®?

- Grikiociu Antano ir Ursules.
- Grigaičio Stasio? Kubilėlių km.? Bublelių valse.?Šakių apskr.?

- Jakimavicio Vlado? MaŠtoilerių km.? Krokialaukio Alytaus apskr®?
- Jakščio Aleksandro.
- Jangų Stasio-Antano ir Agnės (Karpauskaitšs) A ucim t . ^Mažeikių

' • apskr*?
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.Jakubausko Juozo, Bardauskų - Tupikų km.? Gižų valse. 9 Vilkaviškio apskr.?
. Jo tūli o Juozo, Kazilų km.? Kriuki; valse., Šiaulių apskr.?
. Juzai čio Mikoloj Žvingių parapijos? Vainuto valse.?Tauragės apskr.,
. Kalinkos Jurgio? šeiminiškelių km.? Anykščiu valse. 9 Utenos apskr.? ’
. Bankauskienes Vinces (Tamošaityte) Medekšines vienkiemio9Nemakščių 

valse., Raseinių apskr.?
. Stankevicaites Onos? Guobiniškes km.? Bagotosios valse.? gyvenusi 

Keturkąimio dvare pas Mačiekų#
. Katilio? Gudelių - Budvicių km.?
•Katino Petro? Suoleliu vienk.? Utenos apskr.? ir valse.?
■ Žulio Petro? Gaizunų km.? Utenos apskr.?
• Kazlausku Aleksandro ir Onos (Stankevičiūtės į Kubilių km.? Kudirkos

Naumiesčio valse.?Vilkaviškio apskr.?
• Stankevičiaus Juozo ir Šeimos is Kubilių km.? Kudirkoj - Naumiesčio?

Vilkaviškio apskr.?
• Kriukelytes Konstancijos? Rageliu parapijos? Rokiškiu valse.ir apskr.?
■ Labenskio Juozo.
■ Lenktaitienes Magdalenos (Bacevičiūtės) Alvito valse.? Vilkaviškio

apskr.?
BaceviČiutes Onos? ^Ivito valse.? Vilkaviškio apskr.?

■ Scharp Jone (Razinskaites) Gulbinąvo km.? Liubavo valse.?Mari jampoles
apskr.?

Petraičio Jono, Lukiškių km.? Tauragės valso, ir apskr.? \
• Zubo Prano? Eidintų km.? Batakių valse.? Tauragės apskr.? !
■ Jurgelės Rapolo? Sakii; km.? Tauragės valse, ir apskr.?
1 Stulginsko Petro? Sakių km.? Tauragės valse, ir apskr.?

\• Levinausko Bronio? Gargasų km.? Tauragės valse, ir apskr.?
• Ludkevičio Jono (Ludkus) Šalagudiskių km.? Liudvinavo_valsc.?

Mari jampoles apskr•?
• Trepeika Juozą? Slavikų valse.? Rukšnių km.? Šakių apskr.? 5
• Levenausko Bronio? Aneliškes km.? Gaures valse.? Tauragės apskr.? i
■ Petraičio Juozo? ValiŠkių km.? Gaures valse.? Tauragės apskr.?
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- Leščinsko Mečio, Naujamiesčio- valse., Panevėžio apskr.,

- Liepinaicio Kazimiero, Kybartu, Vilkaviškio apskr.,
- Lukoševicio Aleksandro,, Vadokteliu bažnytkaimio, Naujamiesčio valse# ,

Panevėžio apskr.,
- Mikalausko Liudviko, Tauragnu valse-., Utenos apskr.,
- Milašiaus Albino, Kartenos miest.9 Kretingos apskr.,
- Misiūnu Juozo ir Izabelės (Jujanaųskaites) II Gudelių valse.,II Gude

lių baznytkiemio, Marijampolės apskr.,
- Masio Viktoro, Rūkų km., Krakių valse., Kėdainių apskr.,
- Mosteikio Vinco, Gatolių km., Tauragnų valse., Utenos apskr.,
- Sedeikio Mamerto, Pikciunų km._,
- Zdanavicio Vlado,
- Narvilo Kazio ir Jules (Bernotaitės) Grikitų km., Karlenos valse.,

Kretingos apskr.,
- Navitsko Justino,
- Peckausko Alfonso, Norvicių km., Skaudvilės valse., Tauragės apskr.,
- Petraičio (Petračio) Jono, Tauragės.
- Petravičiūtę Eleonorą.
- Petrelionio Jono, Nendrinių km., Kazlų-Rudos valse.,
- Miliausko Adolfo iŠ Kauno.
- Jūrino Petro Tumagalio. r
- Petruškevičius Juozas, Žagariu km., Seinų apskr.,

- Pivoriūno Jurgio, Panevėžio.
- Povilėnio Jono, IndriŠionių km., Kvetkų parapijos.

- Pranskevicių Petro ir Gustavo,
- Pūro Petro, Leliušių km., Rumšiškes valse., Kauno apskr.,
- Radaviciais Teodaru ir Olga (Sabertaite) Nautilcių malūno, Sveksnos

valse.9 Tauragės apskr.,
- Rimkaus Juozo,
- Rudeno Antano,
- Ruplėno Petro, Geidžiūnų km.9 Biržų valse., ir apskr.,



47

- Sakalienes Marijos (Albušaites), KirmiŠkių km.? Bublelių^valsc.?
Sakių apskr.?

- Šalciuno Broniaus, Pundzių km.? Žemaitkiemio valse.,Ukmergės apskr*?
- Samuolio Antano, Plynių. km.? Luksix^. valse.? Sakių apskr.?
- Šapokaites Tereses (Juodelienes), Gojelio vienk.? Leliūnų valse*$

Utenos apskr.?
- Tomkevicio (Juozo ar Antano)? Bebrūnų km.,Kavarsko valse.$ Ukmergės

apskr.,
- Šeštakausko Silvestro? Sausininku km.? Bartninkų valse.9Vilkaviškio

apskr. ?
- Šiporaičio Jeronimo, Višcakaimo km-.,Alvito valse.?Vilkaviškio apskr.,
- Siriūno Jono, Laipuskių km.? Klovainių valse.? Šiaulių apskr.?
- Skomskis‘ Stanislovas? Kazlų-RŪdos Km.? Višakio valse.?
- Šlapelio Albino? Mielaisių km.? Šimoniu valse.? Panevėžio apskr.?
- Skardžių Danielių? JurgeliŠkių km.? Šimonių, valse.? Penevėžio apskr.?

• I

- Šlepaviciu Juozo ir sesers? Tauragės miesto.
- Šniuko Juozo? Pilviškių km.? Kurklių valse.? Ukmergės apskr.?

- Stalnionyciu Onos ir Antaninos, Kaune.
~ Strolio Kazimiero? Pavarių vienk.? Anykščių valso.? Utenos apskr.?
~ Štriupaitį Antanų? Sagotosios km., Pilviškių valse., Vilkaviškio apgis,
- Antanaiciutes Marcelės, Lesnistvos dvaro, Bublelių valse.?Šakių apsk.

- Tamuseviciu (Tarnosh).
- Taurinska Stanislova, (St.Fauerr).
- Tautvaišas Boleslovo?

- Indrulionio Jono? . •.
- Tenikaičio Petro? Bimbilines km.? Tauragės valse, ir apskr.?
- Urbecio Stefo, Pabalių km.? Šiaulių apskr.?
- Ūselis Damas? Kakališkes km., Šviekšnos valse.?
- Ramonas Vincas? .Skutenų km., Joniškėlio valse., Šiaulių apskr.?
- Vaičaitytės Onos, (Janulevicienes) Žėglių km.?Žvirgzdaįciy valse.,

Šakių apskr.,
- Valatkos Stasio? Ukmergės.
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- Venskaicio Miko, Gudupių km.? Marijampolės apskr.,

- Gudienės šeimos.

- Zakarevičiaus ^ntano, Mockavos km., Būdviečio valse., Šeiniu apskr.,

- Verbylų Viktoro ir Stasio, Pavembrių km., Vilkaviškio valse, ir apskr

- Repšio Petro, Šiaulių, Vabalninku km.,
- Palonu Antano, Puskainių km., Panevėžio apskr., •

- Stanislovaičio Stasio, Popusiu km., Panevėžio apskr.,

- Stiklaus Prano, siovikų km., Kidulių valse., Sakiu apskr.,

- UrbŠo, ” ” ” ” ” ”
- Abromavičiaus, Butviliškių km., Kidulių valse.. Šakiu apskr.,

- Šilerio, Gotlibiškių km., Šakiu valse, ir' apskr.,

- Gladenio Juozo, BiliuniŠkiij km., Papilės valse.,

- Kulikausko Alėko, ’ ” •, ” “ ”

- Švedrauskaičių Stases ir Jules, Gedvainių km.,Gasciunų valse.,Šiaulių
apskr.,

- Seredžiutes (Uzdzilienes) Gumbelių km., Rudaminos valse.,Seinų apskr.

- Uzdzilos, Paliūnų km., Rudaminos valse., Seinų apskr.,
- Kunsaiti Simana, Burbiškiu km., Kidulių valse., Šakių apskr.,

- Mrs. Anna Swidersky, Vancouver mieste.

- Mr. & Mrs. M.T. McKitch, Vancouver mieste.

- Grinevicio Kazio, Juškonių km.9 Šėtos valse., Kėdainių apskr.,

Ieškomieji arba apie juos zinantiejie prašomi atsiliepti į 

”N. L.” administracijų.

Šiomis dienomis is Europos atyyk^s lietuvis studentas, daili
ninkas, Aloyzas Kelmelis, nori susirasyneti’su Oanados lietuvaitėms 
ir lietuviais.

Mr. A. Kelmelis,
Longlac Pulp & Paper Co. Ltd., 
Camp # 21-A, 
Longlac Ontario, 
Canada.
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_on_ tt Pažįstamų ieško Bajaįis įgnas su šeima, gimęs
18 do-Ii.-lbo biksnių km. 9 Linkuvos valso., Šiaulių apekr., ir nuo 
1922-1944 m. gyvenęs Šiauliuose dabar gyvenantis.

Ignas Bajaiis9 
Lager Glasenbach, . x
G Sakburg 8/18, 
Austria U.S.A. Zone, 
Germany. o '

Kanados Lįetuvii; Taryba, ” Ne priklaus omo s Lietuvos" adminis
tracija ir visas stabas, dekuoja nuoširdžiai gerbiamiems ponams Kupre- 
vioiams kad daleidzia savo namuose spausdinti mūsų žurnalų.

a v
Kuprevičiui yra. pavyzdinga musų kolonijos seimą, kuri dirba 

nenuilstančiai, Lietuvos naudai.

----------- - - j - _ \\
\ v V _ \

Aciu labai gerbiamam ponui P. Jariui uz prisiųstų "N. L."

brangių dovanų: ’’Pakeliui į Mirtį”.

JAU GALIMA GAUTI KNYGOS FORMOJE 1

” M 1 R T 1 B S KOLONA” . • «'

Paraše - Antanas Tolis

galonu pranešti, jog ’’Mirties Kolona”, Antano Tolio nepaprastų_ 
po bolševikais pergyvenimų ir baisių žiaurumų aprašymai,vkurievsukele 
tokių sensacijų, kuomet eQo per DRAUGO skiltis, kų tik įsejo is spau
dos knygos formoje.

v Knygoje autorius iš savo asmeniškų pergyvenimų aprašo, kaip 
bolševikai lietuvius medžiojo, tardė, kankino, zude ir vare mirti 
klaikiuose Sibiro tyruose. . \

V’ X v

Si knyga išleista publikai prašant įr^reikalaujant• Ji kiek- 
vienam^skaityto jui paliks neišdildomo įspūdžio ir tikrai parodys, 
kokie žvėrys dabar laiko nukryžiavę Lietuvę ir kitas pavergtas tautas*

Knyga turi 254 pusi., gražiu spalvotu viršeliu.

KAINA  TIK $1.00 1
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

DRAUGAS \
2334 So. Oakley Ave., '■
Chicago 8, Illinois.
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’ A T S’IŲST A PAMINĖT I

Stasys Santvaras? LAIVAI PALAUŽTOM BURĖM. Lyrika. Išleido leidykla 
"PATRIA” Tubingene• Iliustravo dail. A. VAIČAITIS. Kaina 8 -RM-įl.50

Vaclovas Biržiška? LIETUVIŲ RAŠYTOJU KILĘNEORIUS. Leidykla ’’PATRIA”? 
Vilnius-Tubingen. Kaina RM. 8.

Vikt. Kamantauskas? TRUMPAS PRANCŪZIŠKAI LIETUVIŠKAS VADOVĖLIS. 
Leidykla "PATRIA” Vilnius-Tubingen. Kaina RM. 4.

Stepas Zobarskas? DAS LIED DER SENSEN. Išleido leidykla ’’PATRIA“ 
1947? Tubingene. . • .

Vyte Numunelis? TĖVŲ NAMELIAI. Iliustravo J. Firinauskas. Išleido 
”PATRIA” 1947 - 400 LIETUVIŠKOSIOS KNYGOS SUKAKTIES - METAIS. Kaina 
RM. 4.

Stepas Zobarskas? SAVAME KRAŠTE. Noveles. Išleido leidykla ’’PATRIA” 
Tubingene. Kaina RM. 8. - $1.50.
Balys Gražulis? BRYDE RUGIUOSE. Noveles. Viršelį pieši dailininkas 
P. Osmolskis. Išleido leidykla “PATRIAV 1947 - LIETUVIŠKOSIOS KNYGOS 
- METAIS. Kaina RM. 7.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Išleido leidykla ’’PATRIA” puikiai spalvuotą? 
i\. čl d- Tl £L i il^'I • i J e
Antanas Škėma? NUODĖGULIAI IR. KIBIRKŠTYS. Noveles. Viršelį piešo v 
dailininkas P. Osmolskis. Išleido leidykla ’’PATRIA” 1947 - LIETUVIŠ
KOSIOS KNYGOS METAIS. Kaina RM. 6.

Vyte Numunelis? MAŽOJI ABĖCĖLĖ. Iliustravo A. Vaičaitis. Išleido 
leidykla “PATRIA” Vilnius-Tubingen. Kaina RM. 6.

Bronius Budriunas? 3 GIESMES. Gaidos vienam balsui su vargonų pri
tarimu* Išleido leidykla ’’PATRIA” Vilnius-Tubingen. Kaina RM. 6.

Juozas Norvaiša? LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Išleido leidykla ”ATŽALYNAS”. 
Kaina 50•
V. Šalciuno? LIETUVA ŠALIS M^N BRANGIOJI. Viršeliai ir menine dalis 
dailininko J. Firinausko. Išleido “ATŽALYNAS”. Kaina $1.00.

"VYTIS”, išleido leidykla ’’ATŽALYNAS” puikiai spalvuotą. Kaina .50.

Vikt• Kamantauskas? ANGLU KALBUS GRbMATIKa. Išleido leidykla ^.iZA— 
LYNAS” Weilheim-Teck 1947. Kaina .75.
Antanas Maceina? DIDYSIS INKVIZITORIUS, išleido “ATŽALYNAS” 1946.
Kaina $lsCO.



gt. Zobarskas, GANDRAI IR GANDRYTE, viršeli Piese dailininkas P. Os 
nolskis. Išleido "ATŽALYNAS”. Kaina .75.
1. Antanaitis, KIŠENINIS KALENDORIUS^1947 METAMS. Viršelis dai£.
j, Firinausko. Išleido leidykla "ATŽALYNAS”. Kaina .40.

jiudas Dovydėnas PABĖGĖLIS KAPŠIUKAS* Iliustravo P. Osmolskis. 
Caina .75.

?ranys Alšenas, TALISMANAS. Noveles. Viršelį pieše dailininkas 
Jt. Montvido, Kaina RM. Trys su puse.

(enrikas Nagys,^LAPKRįČIO NAKTYS. Lyrika. išleido Povilas Abelkis
•’reiburge. Medžio rėžiniais iliustravo Telesforas Valius. Kaina
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