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— Jonas Nevardauskas -

Gal tu girdėjai? laimes kupina mergytės
Dainoj motulės ilgesį jaunystes? - » I .
Gal nesupratai9 - buvai mažytėj
Kaip liūdna iš savų namų išklysti • . .

Čia gimus? gal niekad neliūdėsi? 
Ir būsi tu graži? kaip ryto saule. 
Bet vienų* kart? vis kažko ilgėsis? 
Sakysi:- mažas širdžiai šis pasaulis.

Tau atvažiuos piršliai? ves turto skrynias.
Kaip pasakoj dainuos prie kiemo vartų.
Man likus skausmass lyg Nemunas ištvinęs 
Primins tas molynas akis daug kartų . • •

Primins Tėvynę miško vienumoje? 
Nes tavo žvilgsnis meilei skirtas. 
Svajones jausmu širdį pavilioję?
Užmirš dienas skausme patirtas.

Mes čia sustojom valandėlę maža? ’ '
Gal niekad man tavęs neteks matyti.
į juodų naktį vėl mus veža?
Sudiev? sudiev? brangi mergytė! • • •

Ontario? 1947-8-24



Op op Nemunėli.
Kas ten? Ar tu mane sauki?
Ar tik tylų vandenėlį ..........S-■ ■

Pliuškendama sau plauki? . •
Kas tai?’. -Matau skrendanti raitelį - Lietuvos Vytį* 
Matai• ir?.Uzrasą - ’’Nepriklausoma Lietuva’”.
Kas tai?! Nejaugi tai sapnas,_svajone?
Nei Matau aiškiai juodu ant mėlyno.
- Tai senai jai Tėvų, šaliai pasiaukoją _
Kanados’ Lietuviai buriasi aplink savo vėliavą. . , •0 Baltasis Lietuvos Vytis ryžtingai veiziasi į priekį®••
- U^ išlaisvinimą Lietuvos ...
- Uz istikimybą Kanadai ...
Nelengva tai yra kova -_aišku!
Neretai ir dvasios galiūnai suabejoja kritiškuose momentuose* 
0-tamsiosios, jėgos tik ir tyko iš užkampio užgniaužti 
kiekvieną; tiesos ir gėrio pradą.
Bet mes susijungsime su geriaušėmis Kanados patrijotes 
1ietuvių^pastangomis ir garbingai nešime sios didingos 
įdejos vėliavą vis aukštyn į .tikslą - 
” NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ”.* * * .
Ten, ten toli kenčiantivkryžus Lietuvą!
Ten musų, likę seni tėvučiai, mamytes, sesutes - broliai *•■•
Jie kreipia krauju pasruvus tas^akis į mus - Vakarų laistą + 
-Mes laisvi girną - Laisvame krašte!
Tad - • . _: Pirmyn į kovą uz Tėvynę, 

Uz brangią žemą Lietuvos ...
Kur^švytruo ja Tėvų, kardus

/ Neisleistas dar is delno
* • * partizanų rankose!
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. Laimink, Dieve, geriausias ......

• ■' • uzjurio broliją pastangas
Tikėjimas ir.Viltis - musv ginklas.

Lai auga ir stiprėja •••' •
"NEPRIKLAUSOM LIETUVA" i

Natas Baltrukonis 
Longlac, Ont., 
Camp 21»

. . . UŽ_______ T E V I SKĘS R Y T- 0, J JI
—r 11" "" -- , - l - - - ------------ . ■ ■■ ■**—

J, Ranonis*

Gražus i^irmasis birželio^vakaras • Jau paskutinieji saules _ 
spinduliai, atsisveikindami su žemė, nyko. Pro atdarą langą dvelkė 
švelnus vėjelis, lygiai toks pat, kaip—kad aname birželyje*

1 - 1 ■

- Penki metai*.. - prabilo Kazys*
- Penki metai mielas drauge kaip mūsą kojos mindžiojo lietu

viškus laukus, kaip bolševikai trėmė ir tremia, kankmo_ir zude.musą 
brolius, motinas ir_kudikįus. -Ar prisimeni dar, kaip musą vyrai, 
kupini tėvynės meiles, ryžtingai gynė jos laisvę* _Ir dabąr... Dabar 
man akyse stovi ją kovos, uz būti ar nebūti; tėvynėj ir uz jos ribą* 
Ir kodėl dabar,^Petrai, negalime mes būtį kartu su tais vyrais ir 
padėti jiems nesti sunkią naštą.•* Ją jėgos senka* -

Paskutiniame laiške, kurį gavo Vytas is Lietuvos mišką gelmes, 
sruvena kruvinieji žodžiai: - Paramos* Paramos*•• netekote
tėvynės, netekote laisvos *ir savąją!, •_ Mes netekome įaiąves ir sa
vąją! Likote dar Jus, paskutinieji musą tautos gyvybes žiedai. 
Jusą dvasia nepalūžo istreminje, bet dar labiau uzsįgrudino ištverme* 
Jusą Jaunystes jėgos ir pasišventimai bUs laidas musą atsistatančiai 
tėvynei* Paramos! Paramos’* Paramos*. -

Petras užsikniaubia ant stalo. Jam rieda tėvynės meiles aša
ros J tos pačios, kurios_riedejo 1941 metą birželyje; kada jis netekęs 
motinos ir tėvo stojo mūsą, eilese*

~ Kazy , — tarė Petras: ~~ Lietuvią tauta šiuo metu teturi 
vieną anksčiausiąj į tikslą - atstatyti Nepriklausomą Lietuvos vals
tybe* Šio aukščiausiojo^tikslo siekimo ir vykdymo turi būti sutelk
tos visos sveikos ir pajėgios lietuvią tautos jėgos* .Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo darbas dabar yra dar sunkesnis, kaip per pirmąjį 
bolševikmetį ar vokiškosios okupacijos metu*



09 Lietuva! Lietuva laukia...plaukia .sūbanciota^vergijos pan
čiais ir šiuri; kaip jos sūnūs klaidžioja? blaškosi?. užmiršta didįjį 
Šauksmų? kurį anuomet '’Varpo” paskelbė Dr. V. Kudirka: - Kelkite? 
kelkite9 kelkite!..

Tuo tarpu įeina Vytas. Mūsų akyse spindi džiaugsmo ašaros.

-^rangus likimo draugai? - dusliu b^lsu prabilsią Vytas?_ _
tėvynė saukia! Ar girdite jos balsų?! Musų kelias sunkus? erškėčiais 
nuklotas. -

Kambaryje įsiviešpatauja tyla. Kazysnorėdamas išblaškyti 
mintis? pasiima akordeonų ir uzgrįezia dar is gimnazijos dienų žino
mus- ’’gimnazistes” akordus. 1 •

' Dabar pries akis stovi pra$ jusios?^ gražios ir-linksmos gimna
zijos dienos? dar ausyse skamba astuonįs metus skambejus.skambutis? 
dar pries akis vaidenas? anais ilgais žiemos vakarais? tie įprasti 
irtada nusibodę veidai. _Gal būt vėl ten linksma? vėl skamba dainęs 
šeštadienio popiečiais? vėl amžina kova su tariamaisiais draugais?!

išeinu gyvenįi? kai tėvynėj siaučia demonas ir gražiąsias mūsų 
sodybas? siūbuojančius mariomis javų laukus? terioja raudonieji.

Ir toks mūsų likimas.,.. Ir kįajojame? kaip ir visi lietuviai? 
lygjsv. Jono vabalėliai gražiais ir šiltais vasaros vakarais. Kas 
galėjo pasakyti? kadjnums, gyvenimas bus toks giaurus? kad jis mus 
taip skriaus? taip išblaskys?.,. 0? _ta ^emonįska karo audĮja? kurį 
palieto ir mus? kuri neaplenke ir muši; žydinčių sodybų? musų gražio
sios Nemuno salios. . 'ifgO-įį (

' ’ ' ’ , ! • ; .. ‘ x

Gražus birželio_rytas. Pirmųtinieji saules spinduliai bučiavo 
musų vyrų veidus?.linkėdami jiems ištvermes ir laimes žygyje- uz lais
vę? laisvę mūsų tėviškės laukų ir miškų; kur.gimem? aUg.ori? jaunystes 
dienas praleidom? kur gesutos lankoj sienų grebia? kur;močiute prie 
ratelio laukia grįžtančio sūnelio... T;

. i S'Jie išėjo į nežinių. išėjo tėvynės meilės., vedami.j j Jų ve/iduose 
spindėjo rimtis ir pasiryžimas. Tik^vienas Kazys buvo linksmesnis ir 
dažnai kartojo mūsų tautos poeto žodžius: -

Tu viena mano laimes ir džiaugsmo sapnuos? ■ 
s" ■ ' • ■ ' ’ ■ ' ‘ ■

Tu viena mano kryžkelių vingiuos liūnuos? }
•, u . - ■ ■■■’"■. 1

Tu viena mano saule rytojaus dienos? a •, . į- į

. . ■ .< . Mano Protėvių Žeme ! ' ;

Vokietija. ‘ _
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KO LIETUVOS KOMUNISTŲ VADO MOTINA VARGSTA TREMTYJE^

Marija Snieckiene? dabartinio Lietuvos Komunistų Partijos 
pirmojo generalinio sekretoriaus.? o tuo pačiu Stalino ir politbiuro 
patikėtinio Lietuvoj? tikroji motina. Nuo 1944 metų.^vasaros senute 
Snieckiene gyvena tremtines gyvenimu Vokietijoje ir šiuo metu yra 
Hanau lietuvių DP stovykloje.

Josios tremtis geriausia- parodo? koks is tikrųjų komunizmas 
ir koks jo sukurtasis rojus? is kurio nebega tik tie? kurie neturi 
jokių galimybių pabėgti. Tuo metu? kai Maskvos radijas be perstosimo 
plepa apie ’’demokratiškiausių is demokratiškiausių Stalino Konstitu
cija”? kai visame pasaulyj sovietų vyriausybes atstovai ir^jos agen
tai giriasi kovoju ”uz tikrąjį žmogaus^išlaisvinimų” ię "uz žmonijos 
gerovę”? kai viso pasaulio komunistai švilpauja per dešimt metų iš
populiarintų Dunojevskio dainuškų

Ja takoj drugoj strany neznaju? 
Gdie tak volno dyset celoviek?

visus milžiniškas kraštas paverstas vienu didžiuliu kalėjimu? beveik 
du šimtai milijonų savų ir apie 100 milijonų užimtų kraštų gyventojų 
saujeles Kremliaus avantiūristų iy jų pakalikų paversti beteisiais 
elgetomis ir utėliais? apie dvidešimt milijonų žmonių naikinami įvai
riose vkoncentraci jos stovyklose? o.šimtai tūkstančių pasirinkę skurdų 
ir mažai viltingų tremtinio gyvenimų ir šiandien gyvena tik vienu 
troškimu? Jciek galima toliau„pasprukti į vakarus nuo Sovietų Sujungtas. 
Tarp, šių žmonių yra ne tik^tūkstanciai. inteligentų? ne tik šimtai tūks
tančių^ darbi ninku ir savo žemę palikusių smulkių ūkininkų? kuriems? 
sprendžiant iš jų socialines kilmes? butų tik ir džiaugtis ’’proleta
riato diktatūra”? tačiau netgi žymių„dabartinių komunizmo vadų ir jų 
pirmųjų apaštalų artimiausiojį^gimines? jų broliai ir sesers. Nacių 
ir^fasistų^diktatūros Europos žmonėms paliko šiurpių prisiminimų? 
tačiau reiškinių^ jog motina bėgtu nuo gavo visagalinčio sūnaus? jaus
damasi ^nesaugi jo šeimininkaujamame krašte? nebuvo nei nacių Vokieti joj9 
nei fašistų Italijoj.

Vienintelis senutes Snię.ckienes troškimas nors prieš mįrtį dar 
kartų pamatyti savo kraštų ir būti palaidotai tarp savųjų. Nežiūrint 
to9 jokia sovietine propaganda ir joki UNRRA terorai nepaveikė senutę 
Snieckienę apsispręsti uz repatriacijų į sunaus valdomų Lietuvę.„ Nie
kad ji nebuvo nei politike?-nei veikėja. Visų gyvenimų ji buvo ukinir> 
k c/ne dvarininke? bet Ūkininke? ir visi jos keįiai baigdavosi toliau
sia bažnyčioje. Jos nusistatymas tačiau negrįžti pagristas karciu_ 
patyrimu. Ir 1940-1941 m. okupacijos metu Antanas §nieckus? jos sūnūs? 
buvo pirmasis LKP generalinis sekretorius? o_tup pačiu ir pats įtakin
giausias ir reikšmingiausias visoj anuometinej^Lietųvoj žmogus.„ Ir 
tačiau..• šito neužteko? jog nors Marijos Snieckienes senatve butų pa
likta ramybėj. Pavojus būti isdeportuotiems į Sibirą grėsė visiems 
šeimos nariams ir artimiesiems? ir nors 1941 m. birželio 14-17 d.d. į 
gyvulinius spygliuotomis vielomis apkaustytus vagonus Vilkųviskio 
p-elezinkelio stotyje-buvo sugrusti tik jos duktė ir tuo pačiu Antano
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Sniečkaus sesuo su artimaisiais, tik senutes Snieckienesįbrolis, 
Antano Sniečkaus tikrasis dede, ūkininkas, ir ^keliolika _siek tiek 
tolimesnių giminių, tačiau visi Sniečkui jautėsi nesaugus, iki-pat 
sovietų-vokiečių karo nedrįso gyventi savo namuose, o antrų kartų 

Į.. • ordoms slenkant į vakarus, nerizikavo laukti naujų deportaciją. Sibiran.

Toje-pačioje H&nau ĮįJ? stovykloje gyvena jos sūnūs vsu žmona 
ir vaikais'ir jos:duktė su žentu. Dar vienas Antano, Sniečkaus bro
lis gyvena kaimyninėje DP stovykloje. Niekas, is šitų žmonių nebuvo 
nei "smetopininkais",.nei^"naciais", nei ’’fašistais"$ visi jie yra 
demokratinio nųs i sta tymo __ žmones, kuriems del j,ų demokratiniai libera
lini!^. pažiūrų šiandien nėra vietos savame krašte,

Antano Sniečkaus motina, sesuo ir broliai nėra^vieninteliai 
dabartinių Lietuvos komunistų, vadų arba jų aukštinamu zmonįų artimie
ji, susispietę Vokietijos DP stovyklose. Vienoje amerikiečių zonos 

. stovykloje gyvena dabartinio Lietuvos, komunistų gebelsiuko Jono 
Šimkaus tikrasis broliu, kitoje DP stovykloje brolį turi ir pirmasis 
bolševikinis Lietuvos švietimo liaudies komisaras Antanas Venclova, 
o dar kitoj stovykloj gyvena visa dabar bolševikų favorįzųojamo Lietu
vos operos sofisto Kipro Petrausko šeima, susidedanti is žmonos, vai
kų ir artimųjų. Kapsuko tikrasis brolis su šeima ir "Vilnies" redak
toriaus tikroji sesuo su šeima, . Vis dėlto DP stovyklose surasti ko
munistų partijos generalinio sekretoriaus motinų nėra tas pats, kų 
surasti kurio^nors komisurinko brolį ar seserį, ir tai suprasdami 
užsieniečiai žurnalistai, dažnomis progomis besilankę Hanau DP^sto- 
vykloje, nepraleidžia progos pasikalbėti su senute Marija Snieckiene 
arba'nors ja nusifotografuoti. 

i t

•v..... .

' ' • - P* Alšenas -
KOMUNIZMAS - ANTIKRISTO RELIGIJA

Tokiu pavadinimu Amerikoje pasirodė K, Čibiro parašyta knyga, 
kurios vienas ekzempliorius praturtino ir mano kuklutę tremties, biblio
tekėlę. ; ;

%/■ •Tai 'gana gražus leįdinelis, 64 puslapių dydžio, atspaustas gerame 
popieriuje, viršelis piestas dail. J. Subačiaus, kuriame vaizduojamas 
milžiniško kalibro piautuvas -turįs aplenkęs lietuviško stiliaus Rūpin
tojėlį.

> ;vKnygų, išleido kun, P.M. Juras "Darbininko” spaustuvėj - 3'66 West 
Broadway, So. Boston, Mass. Knygos turinys aprobuotas Richard J, • 
Cushing, D.D® Bostono Arkivyskupo, 1947 m. gegužes men. 8 d.

Knygos įtalpoje atspausdinta gana išsami paskaita, kur.i paremta 
stipria argumentacija nagrinėjamo dalyko ir ji 1947 m. vasario men. 23d. 
įvykusiame Katalikų Akcijos seimelyje Lawrence, Mass.,buvo nutarta at
spausdinti 'ir kuo plačiausiai paskleisti.
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Šioje paskaitoje žinomas žurnalistas K. Čibiras labai nuodugniai 

išnagrinėja siuos klausimus: Ar komunizmas nepriešingas krikščioniška
jai .religijai? Ar katalikas gali būti kartu ir komunistas? Ar komunia 
mas suderinamas su demokratija? Kur pasaulis eina bendradarbiaudamas 
su bolševikais ir juos remdamas? Koks yra tikras bolševiku veidas Lie
tuvoje ir kitose komunistų, valdomose šalyse? Kaip Šv.Jono Apreiškimas 
vaizduoja Antikristų ir jo laikus? .Tai vis dėlto labai įdomus šiuo 
met klausimais kuriuos kiekvienas katalikas turėtų tinkamai pasvars
tyti.;

Knyga padalinta į poskyriuos kuriuose mokslinėj šviesoj nušviečia 
mas nagrinėjamas dalykas? remiant jį komunizmo žymiausių šulų pasisaky
mais, kuries žinoma, šių dienų komunizmui nebe prie veido.

Skyrelyje “Kų sako bolševikų vadai apie^religija“ šitaip) rašoma: 
“Komunizmo tėvas Karl Marx. Svarbiausi jo įdejų aiškintojai: Engels* 
Bebe Kautski, Lenin* Trockį ir kiti. Marksas religijų pavadino tautų 
nuodais. Tarp kita ko jis yra pasakęs: “Demokratinis žmogaus supra
timas yra falsyvas, nes krikščioniškas. Dęjnokratįja moko, jog kiek
vienas žmogus turi nelygstamų vertų. Krikscionybes tvirtinimas, kad 
žmogus turi nemirgų sielų, yra iliuzija bei svajone“. .

. Lenino žodžiais tariant, bedievybe yra pagrindine marksizmo dalis 
is tovseka atitinkamas ir žmogaus supratimas. Komunizmas žmogų laiko 
tik issivysčiusiu gyvuliu, tvariniu be sielos, daugiau nieko. Įsitiki
nimas^ kad žmogus yra besielis gyvulys - yra svarbiausiaj marksizmo, 
pranašu ir mokytojų atramos punktasv - - Tame skyrelyje sis bolševikų 
teigimas ir įrodomas remiant jį plačiais komunizmo doktrinos šaltiniais

Kitame knygos skyriųje^placiai ir išsamiai nurodomi būdai kaip 
komunizmą^ kovoja pries krikščionybę, įtraukiant į tai karčius prisi
minimus is jų veiklos okupuotoje Lietuvoje.

Tolesniuose puslapiuose įdėti ir dešimt bedievio įsakymų,., kurie, 
kaip.labai būdingi ir įdomus, norisi ir čia pasituoti:

1. Atsimink, nėra Dievo, kuris tave apsaugotų nuo priešo kulkų.
2. Ir taikoje, ir^kare -tu turi būti pilnas bedievis ir atsimink, 

kad savo mirtimi galiaisįaisvinti 100,000 žmonių.
3. Kiekviena bažnyčia, kiekviena sinagoga, kiekviena šventove 

gali būti tavo priešo lizdas.
4. Buk neatlaidus su bedievių priešais.v5. Žiūrėk, kad tavo draugas, net ir mirties pavojuje, negautų 

dvasiškio pagalbos. ’ ‘ _ v
6. Kiekvienas pasikėsinimas apiplėšti bažnyčių, sinagogų ar 

kurių kitų šventovę, turi būti apsaugotas,_jei reikalinga* net ginklų 
pagalba, nes jos, kaipo monumentai, turi būti išsaugomoj ateičiai.

,7. Pasilik bedievis Jkaro metu ir laimėk savo priešus, pritrauk
damas juos.į bedievių sųjūdį.

8. Taikai įvykus, visas pasaulis turi būti bedieviškas.
_ ^9. Sovietų Sųjunga ir toliau pasiliks tarptautinio bedievių 

sųjudzio globėja.
10. Ateizmas bus nugalėtojas. Šie 10 įsakymų turėję būti pas

kleisti raudonojoje armijoje...
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Toliau knygoje nagrinėjamas klausimas kodėl bolševikai su tokiu 

įnirtimu naįkįna.rlictuvįų "tautąir prieinama išvados? kad svarbiausioji 
to priezastiš -* yra gilus to. krašto”gyventojų religingumas*

„Dar 1919.m. bolševikų komisaras Joffe yra prisipažinęs: ’’Lietuvių 
negalejome įveikti todėl? kad jie perdaug įsikibę į kryžių”.••

. Toliau ‘knygoje . nurodomoj, kontre priemenes kaip turi pasaulis gel
bėtis nuo tos greitai plintančios komunizmo ligos?* nurodant religinę 
misiją ir musų laikų pasauliečiams.. Knyga savo patiektąja medžiaga, 
yra vertingas leidinys ir perskaitytina visiems? kam tik bus prieina
mas kelias jų įsigyti.

U i? -------iy—". •?!'------ ™------ "sy-------

IŠ LIETUVIŲ TREMTINIŲ GYVENIMO 
VOKIETIJOS BRITŲ ZONOJE.

Rdso: J. ' Jakaitis

» Šiuo metu Vokietijos Britų Zonoje, gyvena įvairiose stovyklose 
virs 20?000 lietuvių tremtinių. Be to? dar. dalis gyveną nesinaudodami 
IRO globa. Netrukus? Šis klausimas bus išspręstas ir tikimasi kad tie 
tremtiniai? kurie anksčiau del vienokių ąr kitokių priežasčių UNRR’os 
buvo neglobojami dabar prie IRO atgaus globos teises. Per paskutinius 
kelius menesiug. daug lietuviu apleido nusibodusias stovyklas ir išvyko 
į įvairius kraštus. Iki s.m. liepos men. 1 d. į D. Britaniją yra iš
vykę 2? 850 lietuvių. Su moterimis? kurios pereitais, metais buvo isvy- 
kusios ligoninių^darbams bus apie 3?100 asmenų. Dabar vykimas į D.Bri
taniją kiek sumažės? nes britai atsisako kartu apgyvendinti seimas ir 
ima tik asmenius? kurie sutinka gyventi atskirai nuo seimų.Tokiu budu 
ne visi rjielai skiriasi nuo seimų? tai atsiras mažiau norinčių į D.Bri
taniją išvykti. Nuvykusių į D. Britaniją nuotaikos nevienodos. Yra 
•nusivylusių? bet yra ir savo būkle patenkintų. Čia nieko nuostabaus? 
nes. faktinei į D. Britaniją-darbams vyko ne įvairus specialistai? bet 
asmenys baigę ir auks.tuosius mokslus. Todėl po ilgo savo srities.darbo 
pereiti į mėšlo vežimą nėra toks jau malonus reiškinys. Kiek geriau 
jaučiasi moterys? kurios vykę> ligoninių darbams. Beveik vi g. i vyrai . 
D. Britanijoje g g. v o darbo mažiausiai apmokamame sektoriuje—žemes ^ukyj e. 
Gyvenama bedrabuciuo.se. Sį menesį tikimasi? kad bus Pradėtos vežti 
isvykusiųjų seimos.

Jau Kanada irgi sukruto paimti pas^save tremtinių. Netrukus 
numatoma platesnio masto emigracija. Iki šiol apie 200 lietuvių vien
gungių išvyko į Kanadą miškų darbams. Taip^pat jau verbuojamos moterys 
namų ruoso.s darbams. Ir pagal šią schemą isvyks keliasdešimt lietuvių 
moterų. Tremtiniai daug mieliau vyksta į Kanadą? nei^ į Ajigliją. Todėl 
laukiamas platesnis tremtinių įsileidimas į Kanadą. Ypač visus tremti
nius džiugina reiškinys? kad į Kanadą žadama imti tremtinius ir su šei
momis.

bedrabuciuo.se
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Į Braziliją irgi yra išvykusių a^ie 100 tremtinių. Kurie 

turėjo Brazilijoje' giminių įsikūrė pakenčiamai, bet neturintiems gi
minių sekasi ne pergeriausiai.

Vokietijoje pasilikusių virs 20,000 tremtinių padėtis kasdieną 
blogsta. Skurdas ir vargas ir kasdieniniai nedatekliai smukdo tremti
nių nuotaikų. Visokie ištekliai, kuriuos tremtiniai turėjo išsibaigia 
ir pas daugiau turėjusius. Maisto.nedateklius ir.nuolatinis pusbadžia
vimas silpnina tremtinių sveikatą. Ją naikina ir stovyklinis susikib
simas ir nepakankamos stovyklose^higienines sąlygos. Todėl nenuostabu, 
kad įremtinių_tarpe ėmė plisti džiova. į sanatorijas kandidatą, kaskart 
daugėja. Todėl baugiai atrodo tremtinių ateitis, jei politikoje neat
siras šviesesnių pragiedrulių.

v Labai sunki ir akademines jaunuomenes padėtis. Daugumas gyvena 
be seimų, o dėl stokos laiko studentai negali kokiu nors budu pagerinti 
savo materialiną padėtį. 0 dirbti turi daug ir nepavidėtinose sąlygose.

Tenka dar pažymėti, kad ne visi tremtiniai galės apleisti nusi
bodusias stovyklas Vokietijoje. Yra nemažai nedarbingų ir be maitin
tojų. Todėl, kai išvyks^darbingiej i į kitus kraštus, atsiras nauja 
problema, tai likusiųjų šelpimas. Jau dabar tuo reikalu susirūpinta 
ir norima kaip galima Jaugiau surinkti lesų tiems, kurie negales savo 
jėgomis pragyvenimui užsidirbti.

Atsiradus galimybėms išvykti iš Vokietijos gražiai klėstėjęs 
kultūrinis gyvenimas'kai kuriose stovyklose pradeda apmirti. Išvykus 
patiems veikliausiems kultūrininkams, nėra kam stovyklose veikti. 
Jau kai kur nukentėjo ir švietimas, nes yra isvykusių ir mokytojų. 
Nežiūrint to stovyklose stengiamasi, mokslo darbą tęsti ir toliau.

Dar nemalonus svečias' tremtiniams-tai besiartinanti žiema.
Praėjusi žiema, kuri buvo nepaprastai salta ir nepaprastai privargino 
tremtinius. vNe vienam pakirto ir sveikata. Todėl su-baime žiūrima 
ir į ateinančią žiemą, nes nežinia kokia ji bus. Tas patalpas, kuriose 
tremtiniai gyvena yra labai sunku prikūrenti, nes daugiausia jos staty
tos iš lentų. Taip__pat didelis trukumas yra ir su rubais. Daug kam 
trūksta šiltesnių rūbų. Kurie juos ir turėjo, tai šiandien jau-sune
šiojo. Todėl kas kart tremtiniai pradeda atrodyti apdriskę ir nuskurę. 
Nuolatinis nedavalgymas susilpnino sveikatą, todėl tremtiniai sunkiau 
pakelia_šalcius. Suglaustai paminint, tenka pasakyti, kad tremtinių 
tarpe dėl visų šių paminėtų nedateklių, dėl neaiškios ateities, del 
susikimšimoįgyvenamose patalpose kas kart atsiranda didesne apatija ir 
abejones del geresnio ateities gyvenimo.

Nežiūrint to, tremtiniai labai ramiai kenčia savo vargus. 
Šaltai svarsto emigracinius klausimus ir kiek galimybes leidžia dirba 
savo profesinį ar kitokį darbą.
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Butų labai gerai? kad užjūrio lietuviai? kurie turi savo gimi
nių ar pažįstamų tremtinių, tarpe retkarčiais paremtu juos materiališ
kai irjnorališkai. Tokiu būdu tremtiniai nesijaustų taip apleisti ir 
su užjūrio lietuvių, pagalba nebūtų priversti pusbadžiai gyventi^ Pa-z 
vyzdžiui? uz švara amerikoniškos kavos tremtinys pas vokiečius ūkinin
kus gali gautį apie svarų sviesto. Ypatingai tremtiniams trūksta rie
balų ir cukraus. . Todėl?, jei kas siųstu maisto siuntinius turėtų pir
moje eileje išsiųsti kavos? riebalų? cukraus. Mielai laukiami ir kiti 
maisto produktai? bet pirmieji yra Vokieti joje brangiausi. Lengviau
sias - tai CARE siuntinėlių issiūntimas. Reikia tik užsakyti irjpat.i 
organizacija randa būdų gavėjui pristatyti. Žinoma QAR£ siuntinėlių 
gavimas yra garantuotas. Taip pat gaunami laiškai is užjūrio tremti
niams atneša daug.džiaugsmo. Savieji tremtiniai nugali vargstančiųjų 
pilnumoje sušelpti? todėl? jei ateiti; į pagalbų? užjūryje esantieji 
gimines ir pažįstami visi pajustų tikrų jjagalbos rankų.

* . • • - • ... %/■- Andrius Vilkaviškietis -

AŠ palikau Tave? Madona?

Ten kryžkelėj stovėt?
Gimtosios žemes skurdžių duonų' ■
Ir žmones jos gailet. •

Kai Šeimenos karklynais tankiais
Tų naktį aš bridau?
Tavo meilingos širdies dūžiais

gave vis raminau. \
■ • ■■ ............................. ■'.............." ■ <.



Ir kai tremtyj mirtis žiauri.

Siautėdama aukas šienavo, . . ' ■ ’

Velione motina ties Tavimi \ . 1 •
Uz mane prase ir maldavo. •

' ■ ■ *• •' •. • • ■ • ■ . • ■ ■

. ■ . Ąs palikau Tave, Madona?

■ . Ten kryžkelėj budėt,

■ - ‘ Betgi tikiuos Tave ir Lietuvą

. . išlaisvintas reget.

Lausanne , 1947 m. IX.18 d.

1) Šūkįių dvaro (Žaliosios vals., Vilkaviškio aps.) galulaukes
kryžkele j ęievo. Motinos statula. .... ... .... '

2) Seimena-Šešupes intakas. x ’.ii;

*** **• ••• —• •• |

DAUG LIETUVIŲ NORĖTŲ Į KANADĄ ATVYKTI.

(Musų bendradarbio laiškas iš Vokietijos)

PIRMIEJI TRANUFORTAI JAU IŠĖJO.

Lietuviai tremtiniai Vokietijoje, kol negalivgr|zti į savo 
tėvynė, visas savo svajones .pina apie emigraciją | uzjurius. Tūks
tančiai jau persikėlė į Angliją, kiti tūkstančiai juos paseks, bet 
pats stipriausias magnetas, kuris mūsiškius traukia, tai Amerikos 
žemynas: Siaurės Amerika arba Kanada. Yra gana rimtą, nuomonių, kad 
lietuviams Kanada galbūt net geriau tiktą, negu Jungt. Am. Valstybes. 
Užtat tie, kurie tam tikrą Kanados Komisiją čia buvo parinkti darbams 
ir emigracijai, su dideliu pasitenkinimu_sedo į laivą kelionei^! 
Kanadą. Pirmieji transportai ten jau nuėjo, kai kas net jaunis ten 
paraše. Mūsiškiams Kanada patinka, nors jie pradžioj buvo uzkontrak- 
tuoti sunkiems miško darbams.
PASIGENDAME IŠ KANADOS DAUGIAU ŽINIŲ.

Jei iš Šiaurės Amerikos plauke į^mus visokiu stiprūs ryšiai,. 
jei iŠ ten gauname vis gausiau ir laikraščių ir laišką, jei pastaruoju 
laiku iŠ ten į Europą atvyko net specialūs Amerikos lietuvių delega
tai, užtarėjai (ponia Deveniene ir P* Baltramaitis, kurie abu atsto
vauja visą eilę Amerikos lietuvių organizacijų) tai is Kanados, be
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vieno antro trumpo laiškelio nesusilaukiame„jokią^issamesnių, žinią, 
0 jos mums būtą labai pageidaujamos. Juk tuksiančiai lietuviu yra pasi
ruošę į ten vykti 1 Kaip ten gyvenama? kokie uždarbiai? koks pragyveni
mas? kaip su butais? kaip su amatais? kurie is ją pelningi ir prieinami, 
kaip su mokyklomis ir 1.1. Gal būti; gera? kad issamesnįą informaciją 
apie Kanadą? Kanados lietuvius ir įsikūrimo galimybes mūsą tremtiniams 
butą patiekta nors ir per centrines organizacijas? kurios jau i.s savo 
puses informuos tautiečius.
IŠLAISVINTI TREMTINIUS iŠ SUGRIUVUSIOS VOKIETIJOSJ

„ _ Atrodo? Viso pasaulio lietuviu rūpestis turėti; būti bet kuo
padėti lietuviams tremtiniams išsivaduoti is tos sugriuvusios Vokieti
jos. Musę, žmones yra darbštūs? neisponeją nei per nepriklausomos Lietu
vos laikotarpį? jie visur gerai pritapti; ir tie? kas juos atsikvies? 
neapsivils. Nepriklausomai nuo to? kas daroma ar bus daroma organi
zuotai dar ir atskiras Kanados lietuvis galėti; savo^giminėms ar pažįs
tamiems sudaryti ir atsiąsti ”afidavitą” tai yra rastą? kad kviečiama
sis? kol susiras darbą? bus globojamas? arba? kad jam jau darbas numa
tytas.

Anksčiau tik artimi gimines pagal tokius rastus buvo įleidžiami? 
dabar esą jau ir pažįstamuosius galima atsikviesti. Salia to? kaip, 
minėta? čia pat Vokietijoje tam tikros komisijos parenka vyrus specia
liame darbams Kanadoje. Taigi ten atsiras vis daugiau ir daugiau lie
tuviu.
LIETUVIŲ TREMTINIŲ PADĖTIS DAR SUNKĖJA.

UNRRO? - o dabar IRO - globojamieji tremtiniai? nors ir gauna, 
skrubnai^pavalgyti (normos sumažintos)? bet, yra laikomi lyg belaisviai? 
mėtomi iš stovyklos į stovyklą ir kitaip nervinami? nekalbant apie vis 
didėjančia vokiečiui neapykantą svetimsaliams*, Gi tie tremtiniai? kurie 
keistos sudėties ’’skryningo” - komisiją buvo is UNŲRA-os aprūpinimo . iš
skirti? gyvena visiškai is vokiecią malones ir is vokiecią kortelią? o 
jos tokios? kad pav.„riebalą gauname per parą 5 gramus? arba nepilną am. 
svarą per tris (i) menesius. Mėsos per menesį irgi nepilną svarą. 
Duonos ir bulvią kiek daugiau? bet apskritai gauname apie 1000-1400. . 
kaloriją (maisto vienetu) per dieną? tuo tarpu viso pasaulio gydytojai 
teigia? kad sveikam išlikti reikia apie 3000 ir kad^jau 1800 kai. esą 
badavimo norma. Taigi pagal tas normas daugelis is musą jau 'būti; 
turėjęs kojas pastatyti. As pats? pav. esu netekąs apie 30 svarą„nuo 
normalaus svorio ir ne karta jau sunkiai sirgau vien delto^ kad del 
nedavalgymo„organizmas yra gerokai nusilpęs. Vokiečiai? būdami savo 
krašte? turėdami gimines kaimuose? vis geriau prasimaitina. Bet uz ką 
mes nevokieciai turime dviejus metus po karo dar ba^ą kęsti? Vienas 
kitas dar iš giminią Amėrikoje^arba Kanadoje retkarčiais gauną kokį 
’’CARE” maisto paketą? gi tie iš musą? kurie giminią ten neturime jokią? 
tokius paketus matome tik iš tolo - ir toliau badaujame. Vis dėlto r
pasaulis yra gerokai keistai tvarkomas? kad reikia^badauti tokiu laiku? ' 
kada bendrai emus? tame pačiame pasaulyje duonos užauga visiems pakan- } 
karnai. • . i

i 
1
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KARTAIS IR V.JILES SKANIOS. \ - " ‘ . >

Kai nėra kas valgytu? žiūri žmogus išeities. Jau kelis kartus 
lankiausi valgyklose? kur uz palyginamai brangiu kjainų patiekė virstų 
varlių, kojų.. Jei būtų bent kiek su taukais paruosta? gal?_akis užmer
kęs, ir skaniai pavalgytum? bet vandenyje varlė* lieka varle ii’ niunkos 
skanestys. Sraigių (slug) tai jau prisiėjo dažniau valgyti? tai kaip 
irjkstukai arba baravykai. Čia gyventojai sraiges anksčiau surinkdavo . 
is ^ynuogynų ir paberdavo kaipo pašarų kiaulėms arba vartodavo kaipo 
trųšas laukuose. 0 dabar jas valgo uz brangių kainų. Pasakoja? kad 
viename netolimame miestelyje paskutiniu‘laiku dingstu masiniai suryg? 
o juodo joje_rinkoje pasirodę daug dešrų? spėjama is šunienos. Bet as 
tokio ’’skanėsto” dar nevalgęs.

Bet užteks apie tai rašyti? nes nenoriu mieliems skaitytojams? 
kurie valgo sviestu teptų duonų ir "ham and, eggs” sugadinti^apatitų. 
Taigi linkiu gero apetito tiems? kurių stalas skaniai paruostas! 
Visai be pavydo! Kas turi valgo? kas neturi...’

Vakarų Vokietija
1947 m. Viktoras Girlanda.

PomDIIJO' ISRTOŽOAD 
Kaba B) © j e

(tęsinys)

Ant Šulinio rentinio? prie pat soteles^. sėdi du Kanadiečiai. As 
pastebiu? kad jie yra muraig smarkiai susidomėję ir savo laupyta? bei 
mixed with german kalba? užkalbinu juos. Jie labai simpatiškai ii* daug 
mane klausinėja apie gyvenimų karo metu Vokietijoje ir kaip dabgr ten 
viskas atrodo? gi vėliau pradeda pasakoti apie Kanadų ir jos miskus.

- Geras būtų gyvenimas miškuose? jeigu ne tie tris kartus pra- , 
keikti maskitai ir black^flies! -'ir jis rodo man savo ikijalkūnių zai2 
dotas rankas. Mane net šiūrpas nukratė... Europoje negirdeti dalykai.

- Bet neišsigųskite? jūs ten gausite tepalo? kuriuo pasitepus 
galima nuo jų gintis. Bet koks maistas stovykloje! Ir jums kainuos 
tiktai $1.20 dienai. Jeigu jums seksis dirbti- stovykloje lengvai 
galesite susitaupyti įJinigų? nes nėra kur_isleisti. Bet kai gausite 
atostogų ir nuvyksite į miestų - saugokitės moterų! Jos čia nieko 
daugiau nedaro? kaip tik ir tyko nutverti tokį Kanados naujokų.
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Gi tokiu atveju? jums praaiskcs galvos tiktai tada? kai pamatysite? kad. 
pinigine visai tuščia ir gražuole nebenori nieko bendro su jumis turėti... 
ir jįs liūdnai palinguoja galva. As bandau jį paguosti sakydamas? kad 
panasip motorą yra ir Europoje? bet jis tvirtai nusistatęs: .-I think? 
that Canadian vzomen are the worst in the world... \ Kai šitą pasikalbę-^ 
j imą išverčiau aplink stovintiems mūsiškiams? kai 'kuriems net veidai iš
tiso. ■ ■' ■ , - ; ... . ■' '' . ' i .

- žiūrėkit?' kas. per paukštes! —girdžiu Kanadietėmis^ ne pa tenkin
tus balsus. Ir atrodo? kad vienas kitas jau dabar pasiryžta pamačius v 
kada'nor Kanadietę bėgti? kiek tik jo kojos ir. bent penkis kartus pries 
į Kanadą išvykstant patikrinti plaučiai leis*

...Pro eglip sakas sutvyksi ežeras„ir štai sunkvežimiai jau sto
vyklos nr. 307 kieme. Taip„nesinori tikėti? kad jau atvažiavome ir kad 
tai yra musp gražios kelion.es^galas. ’ Neryžtingai pradedame kraustyti 
lauk savo daiktus - vis tiek čia reiks gyventi...

Palangėse sėdi keletas vyrii? kurie „abejingai. stebi mūsą atvykimą. 
Matyti? tai yra seni mi’sko kirtėjai? todėl tuojau bandome su jais pra
dėti kalbą? bet sunkiai einasi. Šie žmones daugiau mėgsta tylą.^ Vėliau 
patyrėme? kad retas ji/ per dieną pasako daugiau kaip penkius žodžius. 
Bet vienas jp? čekas? dar nesenas Šip. miskp gyventojas ir užeina pas mus 
pasišnekėti. Jis pasakoja apie gyvenimą Kanados miškuose? bet kiekvienas 
sip pasakoj imp baigiasi atostogoms’ ir ką galima patirti nuvykus į Fort 
William.• Žinoma? tokiame„finale moterys užima ne paskutinę vietą ... 
As paklausiau jį kokip žverip yra siuose miškuose.

0? čia daugumoje tiktai meskos ir vilkai? kit.okip beveik nėra? - 
sako Žmogus sukdamas cigaretę. Negaliu „pasakyt ij_ kad toks atsakymas 
butp mano_ausims labai maloniai nuskambėjęs? todėl klausiu toliau vis 
dar netikėdamas:

- - Ir teko jums kada nors iŠ arti, matyti mešką?
- Cha? čia jp pilna? jus patys tuojau pamatysite? noredami^ar ne®. 

Tiktai nereikia bėgti nuo- jos? nes ji gąli pagalvoti?.kad su ja žaidi ir 
gali imti vytis? o pradėti žaisti su meška nepatartina. Gali kaulus 
sulaužyti ar apdraskyti. Geriausia yra nu-juoti? kad^jos„visai nematai 
ir dirbti toliau savo darbą. Ji prieis arčiau? pasižiuręs ką sveikas 
veiki ir nueis sau.

^Mes.yisi sutartinai nusijuokėme? manydami - ka jis čia mums paisto? 
negi čia meskos eina miško eigulip pareigasi

Bet tuo pat momentu į kambarį- įšoko- vienas mūsiskip.
- Vyrai? žiūrėkit kas Per sutvėrimai uz barako rubline jai
išbėgę lauk žiūrime - čia pat? gal uz 20 metrp pamiškeje.stovi. 

dvi didžiules juodos meskos ir ramiai spokso į mus.. Kai susirinko visas 
būrys žmonip ir kilo nemažas triukšmas? jos ramiausiai apsisuko ir nusi— 
rioglino gilyn į mišką. Gi mes stovėjome ir tylėjome.
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Geriau, apsidairė po stovyklą pradėjome pastebėti? kad ji nėra 

jau taip bloga^, kaip^is karto pasirodė. stovykla yra ant pat kranto 
didelio ir ^gražaus ežero, kurig. savo krantais ir bendru vaizdu labai 
primena miškuose paskendusius Žemaitijos ežerus. Buvo karsta 'di^na ir 
netrukus visa ežero pakraste prisipildė besimaudančių vyrukų. Issi- __ 
maudžius nuotaika dar keliais laipsniais pakilo. Ypatingai visi stebe- 
jomes čia duodamu maistu? tatai prašoko pačias drąsiausias viltis. vKai 
kurie net pradėjo skaičiuoti paduotus į stalą patiekalus ir priskaičia
vo jų. apie penkiolikai

Sekančią dieną gavome kirvius ir piuklus* Musų stovyklos komen
dantas, čia bosu vadinamas,^paaiškino kaip siuos įrankius parengti dar
bui ir tuojau pat pirmasis žingsnis į mišką. Darbar miške reikalauja 
tam tikro patyrimo ir didelio fizinio įtempimo. Gi dauguma čia atvy
kusių niekad savo gyvenime su. kirviu ir piuklu nieko bendro nėra turėję. 
Bet pasiryžimas viską nugali - kiekvieną•dieną įgauname naujo"patinimo 
ir darbas vis spartesniais žingsniais žengia pirmyn. Gi lokiai pasi
rodė daugiau mūsų pietums, kaip mums patiems pavojingi. Dažnai šie 
miškų gyventojai linksmai sugdamiesi eglaičių virsunese seka mūsų darbą. 
Ir kai tik kuris vyrukas bestatydamas kordus atsitolina nuo tos vietos, 
kur paliko savo pietus - dažnai grįžęs randą sulaužytą_dežutę ir tiktai 
menkus maisto likučius. Taip vieną kartą lokyg suraitė-keturių vyrų 
pietus. Kilo didžiausias pasipiktinimas, nes sis lokys visai nemane 
slėptis padaręs tokį nusikaltimą, bet ramiausiai tupinėjo apie tą vietą, 
matyt, dar daugiau ieškodamas. Tą dieną buvo ypatingai skanūs pyragai
čiai... Nuskriaustiesiems į pagalbą prisirinko daugiau .vyrukų, kurie 
pakele toki triukšmą, kaj lokys nejuokais išsigando ir leidosi bėgti. 
Bet kur tik nebėgdamasvuzbego vis anį_zmonių ir nieko geresnio neįesu- 
galvojęs įsilipo į aukštas egles viršūnę. Bet jis, matyt, pamiršo, 
kad nukirsti egles mūsiškiai jau pusėtinai issispecįalizavo - netrukus . 
§,i egle, pakirsta, su didžiausiu trenksmu krito zemen. _Galima suprasti 
šio lokio issigandimą. Pakilęs nuo žemes jis leidosi bėgti kad ir 
truputį šlubuodamas iki šiol nematytu greitumu...• *

Šiandien jau menuo, kaip mes čia. Sekmadienio vakaras. Ežeras 
spindi saulėlydžio garsais- Tolumoje miglus glosto paslaptingas salas. 
Joks garsas nedrumsčia vakaro tylos. Bet sirdis čia nerimsta irjnintys 
kartu su rudens vėjais klaidžioja po tolimą, bet taip brangų kraštą..- 
Lietuva, mes ir keldamiesi ir guldami minime šventą tavo vardą.

307-toji stovykla, rugsėjo 7 d. 1947.
~ A. R, —



Ruduo e UŽ lango žiaurus vėjus plėšo paskutinius medžių, lupus. 
Smulkutis lietus plauna suskilusius langų, stiklus. 'Visur tylu. žmones 
jau seniai ilsisi. Rymau? o tyla nesą prisiminimų, bangas.

Pamenu? buvo rudens vakaras? kaip' ’ir Šiandien. Niaurioj salėj? 
prie liepsno jancio židinio? vnepažįstųmį“.veidai? bet toki mieli? artimi? 
vis tai savi žmones? tos pačios tėviškės .vaikai. Pilka kario uniforma 
dar labiau dare apsiblaususius veidus? lyg rudens dangų. Visus siege skaudžių prisiminimų nagta. Vienas po kito pasakojo savo pergyvenimus. 
Taip laikas slinko greičiau. Labiausiai mano atmintin įstrigo vieno 
berniuko pasakosimas:

"Tėvynė palioku aš paskutinėmis siaubo dienomis?- visai netikė
tai. Kaip ir daugelis? ilgai dvejoju? nes sirdi gelia mintis: "Kur 
eisi? ka darysi? giauru maišu vejų gaudysi svetimoj žeme j?" Taip be
laukiant perkūno_is^giedro dangaus? nes tik jis galėjo? tur but? išgel
bėt kenčiančių tėviškę? raudonasis siaubas vis artėjo? o musų žemę už
plūdę buvo bėgantys? lyg nuo maro? tuolaikinio engėjo kariai. Ir mane? 
besiruošiantį trauktis į vakarus? uzpludusi banga nusineša su savim 
kartu. Paima gatvėj? tuoj įvelka_į šių purvinų uniformų? ir taip pa
lieku gimtąjį kraštų? gražiųjų Dzūkijos padangę? koe žuvo tėvas nuo 
priešo rankos? kur vyresniųjų seserį palaidojo Vilniaus griuvėsiai? o 
motina su jauniausiųjų sesute palieku as jų likimui. Ką gi? nusilen
kiu likimo valiai.

Būdamas čia? blaškausi? nerimsta? taip noriu^pamatyt gimtinę? 
aplankyt motulę.e. Praslinkus koletai menesių pasiryžtu keliaut ten? 
kur širdis traukia. Laimingai pereinu frontų ir vis keliauju tolyn? 
bet širdis neramiai daužosi krūtinėj: ’’Ka pamatysiu tėviškėj? Ar rasiu 
mamų? sesę?..."

Ūkanota naktis« Lapkritys? kaip ir šiandien. As laimingai pa
siekiu tėviškės laukus? mano gimtojo miesto apylinkes., Pasislepiu miš
ke? pailsiu? sutvirteju ir? sulaukęs kitos nakties? as skubu į. gimtąjį 
kampelį? pasiekiu miesto griuvėsius. Slenku?.lyg vagis? gatvėmis? slėp
damasis "ŠeŠeliuose. Prieinu... Namelis nepaliestas stovi? vienam lan
gely spinkso žiburėlis* "Gal motina meldžiasi uz mane? pi*askrend 
mintis*

ir..
pia

Vejas kaukia? bloškia lapus į veidą* Prislgųku 
. pažvelgiu. Širdis sustingsta: nykiam? apytuščiam 
senute? mūsų kaimyne. "Kur mama?" klausiu savęs.

artyn prie 
kambarply

lango 
ve r-

Nęlaukiu ilgais prišoku prie durų?.tyliai jag praveriu.■••• u 
Senute krūptelia? pamaniusi mane? ir vos girdimai susnabzdč. .yp-
Jos balse gailestis? užuojauta ir baime: Vargšas vaikas! 
ašaros rie^a per raukšlėmis išvagotą veiuų. Suprantu? kad 
nelinksmų žinią. Puolu prie jos: "Kur mama? Aldona: senele
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leidžia galvą ir braukia skareles kampu ašaras. ’’Laurikien, sakyk del 
Dievo!” prašau priklaupęs*

"Mamą sušaudė, o seserį pakorė... Ten - po pirmuoju b^rzu prie 
pušyno, ” drebančiu, silpnu balsu taria^zodzius senele. Lyg žaibas 
būtą mane trenkęs! Abstulbstu, nei zodzio_negaliu ištarti,_o širdyje 
kažkas verda, kunkuliuoja. ’’Motiną susaude, o^seserį pakorė?... Betv 
uz ką?1...” Sušnibždu, lyg nesavas pakylu ir išeinu, daugiau nei žodžio 
netaręs.

Einu. Ne, begte begu... Pasiekęs pušyną parkrintu, pakeliu^ 
galvą... Aplinkui jau aprimę.. Ledinis menuo^žvelgia pro debesy kraštą5 
netoliese Nemunas dejuoja^ pūsys sutartinai ošia. Sustingusiu žvilgs
niu, klaikiomis akimis ziuriu į ■ beržą, po kuriuo pries keletą menesią 
jaunute sesuo kybojo, o į geltonas smiltis sunkėsi mano motinos krauja

^”Uz ką?! Uz ką?..” kartoju bejausmėmis lūpomis. Pajuntu, kad 
likau aj vienas, bgdalis, klajūnas, bet kerštas verda. ’’Atkeršysiu uz 
tėvą, uz motiną, uz seserį, uz visus nuskriaustuosius ir tebeskriaudzįa- 
musl” prisiekiu, r

Pabučiuoju geltonas smiltis, prisisunkusias motules kraujo...”
v *»

’’Dabar, jus patys matot, ^esu vgl tuose neapkenčiamuose rūbuose, 
bet, matyt, jau toks likimas. AŠ trokštu keršto!..” "u

Pasakotojas nuleidžia galvą^ kad nebūty matyti ašarą ir nebe
gali toliau kalbėti. Perdaug skaudus prisiminimai surakina jo lupas.

Palteliu galvą, peržvelgiu visus.Ir šiandien, rodosi matau, 
ją akyse ašaros tvenkiasi, o širdyje kerštas...

’’Taip, visąjnūsą tokia skaudi jalia", teprataria vienas is ■ „ 
sedinciąjy. įsiviešpatauja tyla, tik židinio ugnele šokinėja, lyg zmo- 
nią iŠtroskusi mirtis ir klasta.

Hanau a/Main, 1945,11,5.
Aldona PILYPAITE
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Antro jo pasaulinio karo banga Europ>oje isblaske daugelį gyventoją 

po įvairius pasaulio kampus. Pergyveną 1940-41 m. pirmojo bolševikmečio 
metą bei ją žiaurumus? tūkstančiai lietuvią apleido gimtą kraštą? kad 
išvengus antrosios ją. okupacijos. Kita dalis taųtiecią buvo rudąją, oku
pantą vokie'cią prievarta sugaudyti tėvynėje ir išvežti į Vokietijos pra
mones rajams? kad dirbtą ją karo masinai.

Pasibaigus kariu? po Vokietijos kapitulacijos^ musą kraštas bei 
likusi Pabaltijo dalis liko rusą okupuota. Tūkstančiai pabaltiecią? 
lenką? ukrainiecią ir jugoslavą susibūrė vakarą Vokietijoje? valdomoje 
amerikiecią^ anglą ir prancūzą dalyje ir lauke išryškėjimo ją užgrobtą 
tevynią. Dėja? eile konferenciją ir pasitarimą nedavę jokią teigiamą 
išdavą? nes raudonieji buvo nesukalbami ir savo imperįalistinią tikslą 
neatsisako. Tokiu budu beveik vienas milijonas pabėgėlių? vadinamą 
trumpu vardu D.P.? likosi ilgesniam laikui vakarą Vokietijoje.

Du metus^Šie pabėgėliai buvo Šelpiami ir globojami ŲNRRA organiza
cijos. Deja? Šitokia mase žmoni ą buvo sunku tinkamai aprūpinti. Todėl 
šie D.P. gyveno ir gyvena kąsdami badą? šaltį ir skurdą. %

Nežiūrint sunkią gyvenimo .^sąlygą tremtiniams? jąjivasia liko ne
palaužiama. Daugumoje pabaltieciai suorganizavo įkūrė tremtyje 
savąsias .mokyklas? gimnazijas? ansamblius?^laikrascią.ir knygą spaus—_ 
dinimą. Susitarus su anglą okupacine valdžia ir tarpininkaujant UNRRA. 
pareigūnams? buvo įsteigtas net Pabaltijo universitetas? kuris veikia ir 
dabar Hamburgo priemiestyje? Pinneberg*e.

Nuo 1946 m.^antrosios puses tremtinią padėtis ypatingoji pablogėjo. 
Maistas buvo'sumažintas iki minimumo,įgyvenamos patalpos mažinamos? už
davinėjami tautiniai komitetai. Žmones negalėjo tokiose sąlygose gyven- 
ti^ Jiedceįte iki pastariąją dieną savo paskutiniuosius. daiktus? atsi- \ 
vežtus iš tėvynės? uz duonos kąsnį.

Tremtinią gyvenimo pablogėjimo priežastis? taVšovietą spaudimo \ 
alijantus išdava. Ilgą laiką sovietai dare amerikiečiams ir anglams 
priekaištus? kad tie laiką ją tariamus piliečius ir neleidžią grįžti į \ 
tėvynės. Taigi? del šią aplinkybių D.P. padėtis buvo bloginama, kad ? 
privertus juos grįžti į kilimo kraštus.

į

l 

į
• \



20 .
Nieko nepadėjo šie maisto sumažinimai, tautiniu komitetu Uždarymai 

ir kiti spaudimai- Tremtiniai liko vieningi ir nusistatę negrįžti į 
tariamą sovietų, ’’rojų”. Dažnai lankydavosi tremtinių stovyklose įvairu 
rusų komisarai.? agituodami tremtinius grįžti į kilmes kraštus. Deja, po 
kelių stovyklij aplankymų jiems' teko nusivilti ir kai kuriose vietose net 
apmuštiems būti. Jie neįstengdavo duoti tinkamo atsakymo tremtiniams, 
paklausus apie komunistų terorą ir trėmimą į Sibirą. Paskutiniu metu 
jie lankydavosi tremtinių stovyklose tik anglų ar amerikiečių karių lydį 
mi, kad išvengus užsitarnauto tremtiniij keršto uz padarytas skriaudas. 
Visi šie agitavimai liko be atgarsio; pabėgėliai pasirinko tolimesnį 
tremties kelią. ’'

Tokia sunki tremtinių padėtis ir stiprus nusistatymas atkreipė 
vakarų demokratijos akis, filtrą vertus eile konferencijų taip pat leidc 
amerikiečiam^ ir anglams išvysti tikrąjį komunisti; veidą. Tremtinių ne
grįžimo priežastys_buvo geriau suprastos. Dažnai buvo galima užtikti 
amerikiečių? prancūzų^!r anglų^spaudoje straipsnius apie tremtinių ti
krąjį gyvenimą, negrįžimo priežasties ir įkurdinimo problemas.

"Šių metų pavasarį anglai atidarė savo krašto ųuris įsileido 5 
tukstancius pabaltiejių moterų„ligoninių darbams. Šios moterys buvo 
pionieres; jos sudarė geru elgesiu ir darbu palaukia^nuomonę apie trem
tinius. Taigi, vėliau Anglija įsileido•didesnį skaičių vyrų ir moterių 
iatremtinių tarpo įvairiems savo krašto darbams.

Po poros menesių keletas tūkstančių įvairių tautybių pabėgėlių 
emigravo į Venezuelą ig Braziliją. Pagal spąudos pranešimus atrodo, kac 
gales dar didesnį skalsių tremtinių priimti šie abu kraštai.

Šių metų birželio pradžioje pasklido žinia, kad bus priimami trem
tiniai į Kanadą miško darbams. Per INO Team'us buvo pavesta registra
cija. ūžsĮrašiusieji buvo suburti'atskirose stovyklose, kur buvo stro
piai tikrinama net keletą kartų sveika tos t,s to vis ir politiniai apklausi
nėjami. Užsirašiusiųjų’buvo didelis skaičius, todėl didele dalis norin
čių emigruoti buvo atleista. Likusieji gavo išvykimo vizas ir lauke 
pereinamoje stovykloje išvykimo dienos.

Liepos 23.d. musų emigrantai, buvusieji D.P. paliko karo išvar
gintą Europą^ir ten sunkų gyvenimą. 750 tremtinii; vyrų, jų tarpe 243 
lietuviai, išplaukė U.S.A. karišku ’’General M.B. Stewart” transporto 
laivu link Kanados. Po 8 dienų keliones, -liepos 31 d. pasiekė Kanadą^ 
Halifax uostą., Čia jį buvo suskirstyti daugumoje pagal^tautybes grupė
mis ir issivazinejo traukiniais po įvairius Kanados'kraštus. Atvykusių 
darbas - malkij kirtimas popierio gamybai. Jie visi sudarė su popierio 
firmomis 10 men. sutartis ir tokiu budu gavo galimybę emigruoti.

? Šiomis^dienomis vėl pasiekė Kanados krantus antrasis transportas 
tremtinių, uzsirasiusių tiems patiems, miško darbams. Kiek teko sužinot 
jų tarpe taip pat yra dauguma lietuvių, kaip ir pirmame transporte. 
Tikimasi, kad Kanada įsileis didesnį skaičių (apie.10,000) tremtinių; 
taigi lietuvių skaičius šiame krašte gerokai padidės-
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Per šiuos 2 treaties metus Maskvos salininkai dare tremtiniams 

priekaištus del negrizimo į Lietuvę. Jie vadino pasitraukusius į vaka
rus lietuvius ir kitus tremtinius tinginiais? norinčiais naudotis ne
mokama UNRR’os gįoba^ vengiančiais dirbti prie atkūrimo sunaikintu tėvy
nių. Tikrumoje šie žmonos Vokietijoje daug iškentė jojančių siautėjimo^ 
metu, todol neturejo_nors ir tikslo dirbti prie jų pačių sugriauto kraš
to ;^gi kitur galimybes r^ebuvo. Tremtiniai neprarado savo protėvių pa
pročių, tradicijų, darbštumo ir nusistatymo. Jiems tik reikia duoti 
galimybe grįžti į laisvę gimtų kraštų, jie įstengs savo rankomis prisi
dėti prie atkūrimo sugriautos karo metu tėvynės.

Neesant galimybes tremtiniams grįžti į kilmes kraštus, jie pas i- j'. 

rinks geriau tremtį ir emigracijų į kitus kraštus, nežiūrint žiauraus 
ir neįprasto klimato, sunkaus darbo, ar kitų sąlygų. Geras pavyzdys 
yra manoji lietuvių grupe, dirbanti Kanados miškų gilumoje. Jos tarpe 
yra buvusių Lietuvos karininkų, dip. inžinierių, girininkų,_studentų ir 
kitų profesijų darbininkų bei amatininkų. Šie visi žmones taip pat 
pasirinko sunkų tremtinio emigranto kelių, nebodami sunkaus darbo ir 
neįprastų gyvenimo sęlygų.

Visų mūsų lietuvių troškimai, tiek emigravusių, tiek pasilikusių 
Vokietijoje. D-.P. stovyklose tolimesniam nežinomam likimui, grįžti į 
gimtų kraštų,: sus’ijungti su tonais pasilikusiais broliais ir sesėmis 
lietuviais ir dirbti Laisvos Lietuvos labui. ' • . ./

Kanada, 1947. . ' ' . - ..Dzūkelis -
* • . x ’ L .. • •*
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Kur Nemuno ’ vandenys tyliai gravena < A '
Pro Kaunu į-Baltijos jurųJLs seno; ’ ; •
Kur.Šatrija, gtabas, Medvėgalis niukso ' ' } : ’ b
Ir Panerių miskas kaip milžinas stūkso; ■ ' • *“•• •
Kur^Dy.vy t is 9 Svyrius, Metelis liulioja .
Ir žvilgsnį praeivio ištolo'vilioja:

Ton mano Tėvyne, ten ūieįuva mano?
\ : Kur mano, senoliai nuo amžių gyveno; .. į

Ten linksmas pavasario_rytas išaušta’, .
Jo. rūbas ziboklemis, rūtomis'austas. \
Ten mielos, malonios ir dailįos merginos. \
Jų.akys nekaltos ir vylių nežino;.

Veidai spinduliuoja, žuvus nedažyti, ; ’ į ’
Kalboj išmintingos -’ džiugu jų klausytis. ■■■
Ten skamba ir aidi žavingosios dainos, • \
Kai grįsta iš pievų plovėjai - grėbėjos, 
Jau saulei nuo skliauto dangaus nuriedėjus.
Ten grožis ir sųskambis pinasi, mainos. - Hanau, 1946. į

...o................................................. \



(Laiškas is Vokietijos)

. Nors, gyvename dvidešimtąjį amziy, ankstos kultūros- ir visokiy 
išradimu bei patobulinimy žmogaus gyvenimui9^palengvinimo laikus, bet 
kartu tenka pergyventi ir didžiausio barbariškumo, teroro ir išprievar
tavimo laikotarpį, vykdomą tokiu mastu pries kurį nublunka senovės 
Hanibalo bei inkviritoriy gadynes žygiai. Hitlerinis - rudasis tero
ras sunaikintas9 bet dar pasiliko pilname klėstėjime daug kartu žiau
resnis raudonasis^- komunistiškasis teroras? vykdomas anapus geležines 
uždangos* į

Užjūrio gyventojams sunku įsivaizduoti, kad niekuo nekaltas^žmogus 
nieko ngnuskriaudęs, jokia politika nouzsiemęs vien is baimes turety 
bėgti iŠ namy, i§ savo tėvynės, palikęs visa „savo prakaitu sukrautu tur
telį, vien kad išsaugotum savo^kunę, kuriame dar rusena gyvybe, kuri 
nenori pripažinti sips barbariškos ’’kultūros”. Negana to, turi dar bi
joti parašyti savo tėvui bei broliui laiŠkę, kad nebūtum priežastimi jy 
pasmerkimo^kankinimams ir kelionei į Sibirą. Jei vienas_kitas neišken
tęs pasiunčia apie save žinutę tėvams gyvenantiems tėvynėje ir tai tik 
porą zodziy ir didele baime, iš Tėvynės gaunami laiškai yra irgi tik 
keliy eiluciy, rašyti su baime ir suprantami tik laiško gavėjui.

Apie gyvenimą, tėvynėje galima spręsti tik is vienos kitos žinutes. 
Bendrai galimą pasakyti; kad pagal gaunamas žinias, Lietuvoje siaučia 
skurdas, baime ir teroras.

Keletas eiliniy laišku ištrauky daug kę pasako: Pašo 30 mėty 
vyras - ”Esu susenęs ir pražilęs Gyvenu gerai tik laukiu kada nuva
žiuosiu pas dėdę įjadriy.(Lede Andrius senai jau miręs.)

Laiško rašytojas visą laikę dirbęs Vilniaus ’’Maisto” fabrike, 
rašo - “Perėjau, dirbti kitur, nes maistas išvežtas”. Kad netik maisto 
fabrikas^isvezti arba išvežami į Rusijos gilumą, visiems pabėgėliams 
labai aišku. r •
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60 metu motina rašo - ’’Ūkį-apdirbu viena su 14 metą giminaite, 

žvalgyti dar turim. • Alfonsas su dukterimi nenamuob. Dokui uz pareik- 
Sa3 užuojautas kurią nėbere.Dėdę Alfonsas gyveno 5-ha ūkyje,joks. 
"o Vi tikas' tik ;Wsižyme jd" darbštumu ir ^turėjo ydą, ..mėgo visas valdžias 
-r'itikuoti'.o : Tbdel •'nestebėtina, kad ištremtas prie baudžiavos darbi;, 
įd pakeist^ sdvlb '''-oporieišką" nūs i s tilt ym^ ir įvertintą, vadinamą socia
lia t iskę- kūrybą k- ' ‘ ‘ •

Toliau ki’tas rašo savo švogeriui ą ’’Neklausk kaip mes-geraį gyve-- 
nam, bet kas ten yra kad taip ilgai neatvažiuoją atostogą dede Džekas”'. 
Kadangi jis jokio dedes- ’Dzeko ^neturi, nenorint rašyti tiesiog "Dėdė' 
gamas" pavadintas Džeku. •• Kodpl taip/ilgai^neprisirengia aplankyti 
l!Dedc Džekas" tai ir mums neaišku. Šio laiško pora eilucią parodo kad 
tautiečiai tėvynėje dar nenustojo vilties.-įr laukia kada bus išvaduoti.

■ Daug žmonią Lietuvoje visą amzią pragyvenusią savo ūkyje, dabar 
del nenurodytą priešascią juos apleido ir gyvena, kuriame nors mieste bei 
pas gimines. Arba is.igyjė namelius bei kitokį turtą dabar gyveną visai 
Kitur.- ’ - ' ■ ..<•

AŠ nors gyvendamas šiapus geležines uždangos irgi nesu tikras ir 
nesi jaučią. saugus todėl pasilieku tik — Uknolis -

MŪSŲ RŪPESČIAI IR UŽDAVINIAI.
>• »------- ?----------- ------- ---------------—------ ■---—n

■į'1'- . Lietuviu skaičius Kanadoje nuolatos didc.ja, atvažiuojant iš 
Zdkletijo^;■ tremtiniam^. Tremtinią gyvenimas Vokietijoj pasidarė jau 
nebepakenčiamas^ir^beprasmęso Jau trys, metai praėjo, kai raudonasis 
slibinas pavergė.mūsą brangią Tėvynęįr mes buvome priversti palikti 
ją ir' savuosius. ' Vokieti jo j:mes nęsędejome rankas sudėję, bet’atlikome 
ii del į darbą.?■’ Sąjungininkams ir .svetimtaučiams representavomę, savo tau
tos meną, daina, tautinius'. šokius, tuo stiprinome savo tautiečių tėvynės 
iieĮlp- ir kitiems pąrddeme, kad esame kultūringa vakarą Europos tauta, 
cad-mestikrai esame pribrendę nepriklausomai gyventi, kurti savitą kul
tūrą . į ' . '' - ; .

* • . • . . • . 1 ... *

• Tikėjomės^ kad tremtyje teks tik trumpą laiką išbūti, bet 
gyvenimas verčia ieškoti laikinos .prieglaudos kitur. Ir dabar dalis 
sremtinią įvairiausią profesi ją-atvyksta miško ir . namą ruosos darbams. 
lp pasiskirsto-p.o‘-įvairias Kanados vietoves. Mes esame pasiryžę, ir 
?ilni energijos tiek prakaitu uždirbti sau duoną, tiek dirbti savo_ta.u- 
ios naudai- ir gerovei. Mums, kaip mažai tautai, turi darJLabiau rūpėti, 
išlaikyti jos egzistenciją ir vėl atkurti nepriklausomą TėvynęL Tam , 

,’eikaląi. turi -būti, sukauptos visos tautos pajėgos, kur jos bebūtą. - 
Javąrgtoj Tėvynėj a,r išeivijoj. Kiekvienas lietuvis^turi būti tikras y 
.r padorus savo tautos reprizentautas, tikra lietuviška tvirtoVe/ ..,7 •
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Politinu veiklu užsiima musą vadovaujami veiksniai. Musę 

svarbiausias uždavinys turėtu būti kultūrine veikla.. Nors ges tik ką 
atvykę ir pilnai nepažįstam vietos sąlygę* esame pasiryžę su jumis, 
broliai Kanados lietuviai sueiti į glaudą kontaktą ir dirbti bendromis 
pajėgomis kulturinį darbą. Visuomeninis ir kultūrinis darbas yra sun
kus ir nevisada tinkamai įvertinamas, bet šioje srityje mes jau turime 
patarimo ir tinkamą_bei paruostu jegę. Vienas aukštas musę, uzsienię 
ministerijos parcigunas_yra pasakęs, kad kai nepavykdavo prieiti tiesio
giniu keliu, tvarkant musę, valstybes reikalus užsienyje, tada buvo pa
siekta tautiniu menu ir daina. Napoleonas yra pasakęs, kad spauda yra 
sestoji pasaulio galybe, gal neapsiriksime pasakę, kad menas turi tikrai 
nemažesnę, bet dar didesnę reikšmę. Sakoma, kad menas yra galingas ir 
stebuklingas.

Nors gal per drąsu butę jau ką nors siūlyti ar planuoti, bet 
sį karta tegul bus leista iskeltį mintį del reprezentavimojmeno vieneto 
tautinio ansamblio organizavimo Kanadoje. Nauda, manau, butę. didele. 
Jis mus sujungtu, suteiktą. ir ątgaivintę po sunkaus darbopasijustu
mam vėl ne vieniši. Tai butę musę pasididžiavimas ir pries svetimtau
čius. Dalis ankstyvesnięję emigrantę lietuvię del savo lengvabūdiškumo 
vra patekę į skurdą, ir juos lengvai raudonasis slibinas suvedžiojo ir 
pakreipė į kairę. Kartais jau su jais_nebegalima rasti bendros Raibos, 
bet ir jie dar nevisai atsiskyrę nuo musę tautos. Vietoj degtines ir 
raudonos_1iteraturos, mes jiems pasiulikime lietuvišką ^ainą, šokį, per 
tai ir tėvynės meilę, tada jiems tikrai suplakg lietuvįska oirdis, kaip 
kadaise musę didžiajam Vincui Kudirkai, paskaičius “Aušrą”. Tada mes 
vėl su jais rasime bendrą kalbą ir dirbsime kartu.

Tokio tautinio ansamblio uždavinys butę aplankyki visas dides
nes ar mažesnes lietuvię kolonijas. Sali$ koncerto autoretetingo asmens 
tartas žodis apie musę tautos vargus, kančias^ ir uždavinius, tikrai su
jungtu bendram lietuviškam darbui, sudarytu vieną stiprią ir svarią nuo 
svetimą įtakę bendruomenę. Tautinis ansamblis organizuotinas daugiausia: 
lietuvię apgyventuose miestuose: Toronto arba Montreaįy. Ansamblį tu
rėtą sudaryti vyrę, moterę ir mišrus chorai, tautinię sokię grupe, vėliai 
galima butę papildyti ir tautiniais instrumentais: kanklimis, skudučiais 
ir kt. Ansamblio dalyvię lengvai gurastumem is ankstyvesnię emigrantę 
jaunimo ir naujai atvykusię morgaicię, kurios įsikūresminetuose mies-' 
tuose. Trūkstant vyrę, galima butę ję parsikviesti is miško darbininkę 
tarpo. Su naujais atvykusiais darbas butę lengvas, nes dauguma ję jau 
yra dalyvavę vienam ar kitam ansambly $ar Vokietijoj. Tautinię rubę 
klausimas, atrodo, butę irgi lengvai issprendžiamas, nes dalis mergai- 
Čię juos atsivežė iš Vokietijos, kitus pasisiutumem patys vietoje.

Šiam ansambliui vadovauti galėtą vienintelis a.«m. spalię men. 
16 d. Kanadon atvykęs, kaip miško darbininkas, ir apsigyvenęs Mountjoy 
Timber Co.. Ltd., Camp #5 I). Timmins, Ont., Canada, jau Lietuvoje ir 
ypatingai Vokietijoj pasižymėjęs, jaunas, gabus ir talentingas muzikas 
Adolfas Narbutas.v Jo vadovaujamas Megrbecko stovyklos tautiniu ansam
blis^ susidedąs iš vyrę, moterę ir mišraus chorę bei tautinię sokię 
grupes, reprezentavo lietuvius anglę zonoje ir yra davęs eilę koncertę 
sąjungininkę kariuomenei, UNRRA pareigūnams, vietiniams gyventojams ir 
aplankęs daugybę kitę lietuvię stovyklę. Muzikas Adolfas Narbutag, 
Šioje srityje dirbdamas Vokietijoj, pasiekė gėrę regultatę, nes is labai 
įvairaus išsilavinimo ir visai nedalyvavusią chore zmonię,^palygintį per 
trumpą laiką, dėka jo energijos, stropumo ir patinimo, sukure stipry _ 
vienetą, apie kurį visą tremtinią spauda Vokietijoj ir uzjurę atsiliepe 
ir įvertino labai gerai.
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Štai keletas ištraukų: .
Po vieno koncerto Oldenburg’e ’’Lietuvių Žodis” Nr.7^ 1947

II. 10, rašo: ’’Moterų, vyrų ir mišrus chorai? iš tų pačių ir šokėjai? 
tautiškai apsirengę? tarp_dažnai girdimi; liaudies dainų atliko keletu 
rečiau girdimų ir naujų kurinių, pašoko originalių šokių. Greta žino
mųjų musų autorių? trys paties dirigento Adolfo Narbuto dainos praskam
bėjo palydėtos šiltu publikos pritarimu.” (Mergyte jaunoji? Tremtinių 
giesme ir Juokai.)

^Didžiojoj Britanijoj iseinųs ’’Išeivių Draugas” Nr.41? 1946,^ 
10.11. rašo: ’’Anglų zonoje Meerbecko lietuvių stovyklos Ad. Narbuto is 
56 asmenų suorganizuotas ansamblis s.m. rugsėjo men. 15 d. aplanke 
Branschweig’o ir Watenstedt’o lietuvių stovyklas”.

’’Musų Kelias” Nr.50? 1946,TT. 5 rašo: ’’Choras? vadovaujamas 
..jauno? bet gabaus dirigento Adolfo Narbuto yra prašokęs s to vykios ribas 
ir sėkmingai? (kartu su tautiniais sokįaįs) koncertavęs Hanoverio, 
Lades, Uchtes ir Lehrtes stovyklose. Žiūrovų ir žinovų teigimu? choras 
yra pasiekęs, ne žemę lygį.ir šiame anglų zonos sektoriuje, jį reikia- 
laikyti vienu pajėgiausių.”

. Po vieno visų trijų Pabaltijo tautybių koncerto? Meerbecho 
lietuvių ansamblis gavo is vyr. anglų zonos^UNRRA direktoriaus gen. 
maj. E.D. Fanshaw padėkos rastų, kuriame rašoma: ”,..as dėkoju Jūsų 
personalui ųž^tikrai nuostabių koncerto dalį? kuriųimes girdėjome penk
tadienį. AŠ žinau? tai buvo labai vertinga.) įr džiaugsminga kiekvienam, 

■.ir mes., visi buvome labai paveikti. Lietuvių šokiai buvo vieni is dau
giausia džiaugsmingų vakaro bruožų.”

-. Muzikas Adolfas ..Narbutus ir dabar yra pasiryžęs toliau dirbti 
tautinį ir kultūrinį darbų dainos ir muzikos srityje.

Deja, jis dabar 10 men. turi dirbti miške? kur tėra 20 lietu
vių. Be to? čia tokiose sųlygose joks panašus darbas neįmanomas. 
Visiems lietuviams turėtų būti gaila? kad toks prityręs ir energingas 
darbuotojas negali savo patinimo išnaudoti.

Džiaugsminga būtų? jei Kanados lietuvių vadovaujami sluogs- 
niai bei su interesuoti asmenų atkreiptų demesį į mano čia Įskeltas 
„mintis ir atsilieptų spaudoje arba tiesiog imtųsi organizavimo šioje 
srityje darbo.

- Anicetas Zizys -

Timmins? Ont. 
1947, 10? 26.
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p. F. Tumėnui9 Port Arthur? Ontario.

Atsakymas į jo straipsnį “Pas išyie'tintus Jsiaures Ontarijos 
Miško Kempese?" Liaudies Baisas Nr.831 Š.m. rugsėjo, men. 12d.

Paskaitas p. F. Tumėno korespondenciją nustebau del iškreiptą 
faktą? kurie yisiskai neatakinka tikrenybei. Kadangi mes? 80 lietuvią? 
gyvename panašiose_stovyklą sąlygose? tad negalėdamas pakęsti melo? noriu 
atsakyti p. F. Tumėnui į jo minėtą straipsnį.

P. F. Tumėnas sako? kad spauda rašiusi jog mes naudosimės "Kana
dos darbininką~teisemis?" bet esame sutalpinti senose_kempese? kur gyve
nimo sąlygos yra blogesnes ir uzdai'bini proga menkesne - ir kad mes "nemai
šomi su senais miško darbininkais". Be to? maistas esąs labai blogas.

Pas mus yra kaip tik atvirkščiai: mes gyvename simet pastatytojes 
naujoje stovykloje kartu su vietiniais darbininkais? kurią pas.mus yra 
virs 10 asmenų. Kartu kertame tą patįjniską ar kitokį darbą dirbame? 
kartu prie to paties stalo valgome. Ūz darbą? padienį ar akortinį? 
gauname tokį pat atlyginimą kaip ir seni Kanados darbininkai. ISuvome 
ir‘kitose musą apylinkėje stovyklose? kur gyvenimo sąlygos panašios? 
kaip ir pas mus. *-Del-blogo maisto netenka visiškai ne kalbėti? nes mums 
gyvenusiems Vokietijoje pusbadžiu? maistas yra nepaprastai geras.

Kodėl taip skriaudziausi p. ’F. Tumėno aplankytieji musų bendro 
likimo žmones? yra neaišku.

P» F. Tumėnas vadina: "pasakaite" tą faktą? kad.mūsą gimtojoj 
saly šiuo tarpu siaučia badas? eina šaudymai ir trėmimai. , -

Bet iš kyr p. F. Tumėnas žino kad to rusą„užimtuose kraštuose 
nėra? Mes visi čia i Kanada atvykusieji esame liudininkai? kurie ..savo 
akimis 1940-^1 metais esame matę ir pergyvenę musą brolią ir seserą 
trėmimus ir šaudymus. . ■

Toliau p. F. Tumėnas rašo apie S.S.SjR. ūkišką gerovę? kuri esan
ti nepaprastai aukšta. Gaila? kad p. F. Tumėnas negyveno Lietuvoj 1941v 
m.? kada būtu galėjęs palyginti Nepriklausomos Lietuvos su S^S.g.R. ūkiš
ka gerovę. Ūžėjus rusams? krautuves ir sandeliai bematant ištuštėjo - 
prekes išvežtos Rusijon. _Prekią kainos pakilo 300%? gi atlyginimai^uz 
darbą sumažinti. Mes matėme ir kalbėjomės (slaptai) su atvežtais_iš 
Rusijos gilumos a oiplyšusiais ir išbadėjusiais vergais? kurie turėjo 
statyti areodromuš į sutvirtinimus.v Tokią gyvą liudininką apig S.S.S.R. 
gyvenimą ir ūkišką gerovę buvo atvežta Lietuvon keletą tūkstancią.

Kad miško darbas sunkus? visi taikinome? bet pagal darbo sunku
mą yra ir atlyginimas. Jei per 8 vai. miške uždirbame padieniai darbi
ninkai §6 - §5 ir akortiniai $8 - §12? atrodo uždarbiai pakankami.
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Matomai p. F. Tumėnas noretųg. kad vieton atvykti Kanadon mes 
būtame išvažiavę į S.S.S.R*? kur turetumeįdirbti vergų darbą Sibiro 
miškuose? kartu su^musų tautiečiais? išvežtais 1941 metais ir baigian
čiais nuo bado ir šalčio išmirti*

Gaiį.a. p* F. Tumėnas neaplanko musų. - lietuvių stovyklų. Gal iš 
jo išgirstumėm ’’pirmų kartų įdomių kalbų visame savo gyvenime?” kurių 
jis pasakė aplankydamas ukrainiečių stovyklas. _Tada galėtumėm palyginti 
’’gabumus?” nes aplankytieji ukrainiečiai ’’atrodė tiek negbus? tiek nusi
dėvėję. ”

Laukiame atvykstant.
Vienas iš 80 lietuvių.
Camp 505? Valora? Cnt.

GERB. ’’NEPRIKK.USOmS LIETUVOS” REDAKCIJAI^

Laiškas Musų Tėvynės Duobkasiams

Patekus mums į Šį kraštų Kanadų? pirmiausiai buvo įdomu susipa
žinti su vietine lietuvių spauda-. Pagaliau išvydome ir pirmąjį ’’Liau
dies Balso” numerį. IŠ pirmo žvilgsnio pamatėme kam jis tarnauja ir .. 
kuom kvepia. Be galo skaudu tautiečiai? jeigu taip galima butų jus 
pavadinti. Be abejo jus mums primesite nesąmoningus ir niekuo nepa- 
gryptus. kaltinimus? būtent kodėl mes bastomės tarytum klajūnai po 
pasaulį^ir negryztam į jūsų aklai įsivaizduojamų ’’laisvų” Lietuvę? 
’’tarybiškąjį rojų”.

Butų galima tai paaiškinti? tačiau vįstiek jus to nesuprasite 
kaip ir ligi šiolei nesupratote ankstyvesnes ir dabartines musų Tėvy
nės? jos sūnų bei dukterų? tai yra jūsų brolių padėties.

Pirmiausiai mes norėtumėm paklausti, n? jus žinote ir.savo 
akimis matote koks buvo mūsų Tėvynės ’’islaisvinimas” 1940-taig m? 
Ar jūs patyrėto ant savo kailio tai? kų pergyveno per tuos išlaisvi
nimu” motus musu tauta ir liaudis? Ar jus matote musy tautiečių dar
bininkų ir valstiečių nekaltai pralietų kraujų ir kančias? Ar jums 
žinomi musų Tautos Kankiniai? bolsevyzmo aukos? As vienas drugiai uz 
jus visus galiu.atsakyti kad ne. Jums tas nęra suprantama ir žinoma. 
Nenorime mes jūsų perauklėti ar įtikinti? tačiau mums tai visų mačiu
siems ir pergyvenusiems tiesiog keista? kaip.jus taip aklai įtikeje 
garbinate dar negirdeto melo ip klastos žodžius. Jei mes jums esam 
nesuprantami? tai^paklauskite šimtų tūkstančių įvairių tautybių dar 
gyvų liudininkų ištrūkusiu iŠ kruvinų bolsevyzmo uggų.

iš visų sulauksite vienodų atsakymų. Puikiai mes žinome jūsų 
uždavinius? tikslus? ir kokie esate akli įtikėję ir.pamilę pasakiškai 
gražių ir viliojančių Maksvos propagandų? taciau_nei^per plaukų nepa
tyrę tikros tiesos kas vyko ir tebevyksta musų Tėvų žemoje.
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Taip? rudieji hitleriniai kraugeriai taip pat kankino ir zude he 
gailesčio, tačiau argi mes_uztai turime garbinti dar didesnį budelį musij 
Tėvynes duobkasį kruviną rusiškąjį bolsevyzmą. Ne? _lietuvią liaudis to 
niekados neturėjo mintyje, išskyrus,keletą parsidavelią kaip ir jus kad 
esate. i

Be abejo pagalvosite kad ir mes kurie^cia Kanadon atvykom esame 
burzuju, dvarininką, ar generolą vaikai, tačiau negalvokite_taįp toli. 
Mes esam paprasti darbininkai, ūkininkai^, tačiau nedraugai rusiška jam 
musą, krašte siaučiančiam bolsevyzmuip užtai, kad mylėjome ir tebemylime 
savo gimtinę žemę.

Labai mes. visi noęetu^em kad jus kurie esate nuklydę nuo_tikroves 
patys nuvyktumet į tą ’’žemiškąjį roją".^ Ir ko gi jums čia sedetį 3®i 
ten taip gera. Jeigu mums keliai ten uždari, tai užtai jums plačiausiai 
atverti.

Mes^tikrip kad ne vienas iš jusi; nuvykę į tarybinę santvarką su 
savo bagazu^kurį turite Amerikos nesvarbu kad ir teisėti partijos nariai 
būtumėt, tačiau tariamieji draugai apšauktu jus kapitalistais, buržujais 
ir proletariškai tiktai be jūsą pasidalintu tai, ką galbūt per ilgą metą 
vargą ar prakaitą įsigijote. p.

Ir štai^vietoj kad meg svečiose šalyse susitikę paduotumem vieni 
kitiems broliškas rankas, is pirmos dienos turime.eiti visiškai skirtin
gais keliais. Meg tikrai su jumis į©pakeliui. Norėtųsi su jumis mirę 
tautiečiai asmeniškai susitikti, tačiau manau nerastumėt bendros kalbos 
išgirdę Šimtus neginčijamą faktą.-

Mes negryztam nes esam tautai dar reikalingi, tačiau kogi ir j.ušs 
kaip ir mes laukiate. Argi nematote kad greitai bus pervelu. , \

IsauŠąs laisves rytui mūsą žemeje daug kam bus galima atleisti g 
Net atrodo žymiems ’’komunistams" Lietuvoje siuo_metu einantiems atsakin
gas pareigas bus atleista. Jums nesuprantamu būėj,u jie mūsą visą bus 
gerbiami, kitiems Tauta net paminklus statys,.tačiau tik ne jums musą 
t e vyn e s duobkašiai.

- V. Svajūnas -

A G TU T A U "DAINA" !

Gyvenant saugias ir sočias darbininko dieąas Kanadoj, nejučiomis 
nuslysta mano mintys į tas baisias skurdo, šalčio ir bado dienas Bel
gijoje*

Atęode, kad mes esame viso pasaulio užmiršti ir kenčiame tą visiš
kai neuzpelnytą vargą drauge su tikrais kaltininkais, po vieną_metą 
priverčiamąją sunkiąją darbą nacią vergijoje. vIr uz kąl -norėjosi 
saukti desperacijos momentuose anuo metu. -O_uz ką kenčia ir kasdieną 
Žiūregeriausios Lietuvos jėgos pavergtoje Tėvynėje ir uz Jos ribą/. 
U z ką«?..®
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Tik Štai? visai^netiketai? atvažiuoja kartę didysis musų apaštalas 

kun. Danauskas. (Amžina garbe tespindi jam uz tai. Noriu paminėti? 
kad jis atvykdavo tik nugalėjęs dar didesnes ”spygliuotas_uztvaras' )ir 
atgabena - atgabena Kanados lietuvii; moterų ’’Dainos” ^grupes suaukoti; 
aprangos paketėlių bei Velykinių kiaušinius pirktų uz Jų suaukotus dole
rius. Tai buvo musų Velykos 1946 m, ■ .

Su prisikeliančių pavasarius su prisikėlusiu Kristumi ir Jus atvy
kote į musų sirdiss jūs lietuviškas ’’Lottas” tų suomių moterų-herojų 
pasekėjos? kurios gelbėjo Tautai ir kariams sunkiose kovų dienose 1939-Om.

Jus esate vertos senųjų Lietuvos baltagalvių motučių dukrosI
Skambėk ’’Daina” skambėk galingai savo akordais guosdama ir gaivin

dama kiekviena bedalį lietuvį sunkiose likimo dienose sugriautoje Euro
poje ir kitur.

Jus pridėsite savo rankų iškeliant trispalvę Gedimino kalne 
’’Nepriklausomo je Lietuvoje.”

Laimink? Dieve? Jūsų darbų!
I ‘

- Natas Baltrukonis -
Longlac? Ont.
Oamp 21.

L I Ū D N A S T A I G M E N A

The Great Lakes Paper Go. Ltd.? Gamp #305? Valora Ont.? stovyklų 
paliete liūdna staigmena: Sioux Lookout ligoninėje mire^vienas bendro likimovdraugas Justinas VL.LATKAITIS? sirgęs geltlige. Šiandieną musų 
5-6 žmonių delegacija išvyksta į jo laidotuves. Velionis buvo labai 
darbštus ir per 3 men. buvo jau nemažai uždirbęs.

Begalo liūdna žinia Kanados Lietuviams? matant kad velionis pralei
dęs ^didžiausius pavojus Vokietijoj ir laimingai pasiekęs mūsų kraštų 
turėjo mirti.

Tebūna lengva jam svetimoje Kanados žeme.



Kanados Lietuviu Tarybos Moterių Sekcija., spaliu 26 d. surengė 
iškilmingą ’’Sutiktuvių Vakarienę". Lietuvių parapijos svetainėj? tik 
ką atvykusioms Lietuviams is Vokieti jos o

Malonu Moterių Sekcijai_ir rengėjoms kad jų parengimui. vietiniai 
Lietuviai taip gražiai pritarė*. Svetaine kimština? daugelis gryzo namo 
labai nuliūdę nes negalėjo visai įeiti.

Svečiu tarpe turėjome garbes turėti mūsų. Gerbo Kleboną J. Bobiną? 
Kanados Parlemento, atstovu Mr>. E. Gote? emigracijos inspektorių M. 
Levesque su savo žmona? panele G*. Yokubynaite is Toronto? atvykusius 
iš Vokietijos Kune A. Vilkaiti? ponus G, Jo Rusenus? p. J * Jurėnas? 
p. P. Gurkly? p. T. Dambrausku? p. p. P. M. Petrauskus ir visas_atvyku- 
sias Lietuvaites. ^Svečius pasitiko P. Juškevičiene ir p-le Mo 
Arlauskaite? papuose atvykusius su rūtoms ir tautišku kaspinu* Prasi
dėjo vakariene su malda ir ’’Lietuvos Himnu”., ne vienam širdį suspaudė 
tariant ’’Lietuva Tėvynė musųe. *i!

Laike vakarienes? pasveikino visus svečius gerbiamas klebonas,? 
po tam. kalbėjo parlemento atstoyas^Mr* E. Gote pareiskdamas savo džiaug
smą būti Lietuvių tarpe ir; pasižadėjo visuomet mums gelbėti emigracijos 
reikaluose. £are keletą žodžių malonus kūėigas A. Vilkaitis pasveikino 
labai nuoširdžiai ir dėkoja gerb. atstovui kad rūpinasi apie musų tau
tiečius? sunkiai vargstančius Vokietijoje. Tarė acįų savo broliui ir 
brolienei Vilkaiciams uz atkvietimą^į sį laisvą kraštą Kanadą ir trumpai 
papasakojo apie likusius ir laukiančius musų pagalbos. Pakviestas ponas 
G. Rukšėnas sveikino Montreal!© Lietuvius ir pasakė labaiįdomų ir ouri- 
ningą žodį anglų ir lietuvių kalboje. Atvykusiu Lietuvaičiu vardu nuo
širdžiai dėkojo p—le Janina Vienozinskaite? Lietuviams ir buvo^visiems. 
sudainuota ’’Ilp'iausiu metų”? Lietuviams gerai i-’azystamą dainele. Pabaigoje kalbėjo p^l! Ge Yokubynaite? jos maloni kalba visiems labai patiko 
taipgi perdavė linkėjimus no Toronto Lietuvių. Dalyvavę ^isi naujai at
vykusieji tautiečiai ir tautietes taippat ir inon creal iečiai Lietuviai 
per p-le G* • Yokubynaitę prase perduoti jų d?d siausJą padedą ir pagarbą 
Toronto Lietuviams c P° visų kalbų susitikę sų šveplais visi dalinosi 
mintimis? net ir priminių susirado? Ponios Jusxcev i clones r upescių Lietu 
vaites tapo parvežtos atgal į savo būva męs®
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Vakariene skaniai sutaisytu muši; nenuilstancią^seimįninkii; po 
vadovyste visiems gerai žinomos seimininkes Magdo Juskevicienes =>.• Visos 
dirbo labai smarkiai nes turėjo virs 500 šeimyną pavaišintu Musą ma
lonios šeimininkes A. Paznokaitiene, Do Girdauskiene, U» Ramanauskiene. 
M. Leknickicne, 0. Kupreviciene, A. Nomeįkiene, J. Bashaw.(Deregkeviciute) 
P. gusleikieno, 0. Miciulienc, J* Miliene, 0» Barauskiene., M. Skudiene, 
M. Silkauskiene, P. Daudericno, 0. Juotkigne, P. Lukšiene, PL Zaveckie- 
ne. Prie įžangos tikietu P. Lukošiene. Seimininkėms pagelbėjo J. Lek- 
nickas, P. Salala, J, Kuprevičius, M. Lukošius, A. Navickas, L. Gudas, 
V. Nomeika,vP. Žinaitis ir Jo Paznokaitis kuris surūpino tam^parengimiui 
skanaus alučio, aciu uz rūpestį* Valgį suveze p. J. Juskevicius pagelb- 
stint p. J, Ramanausku. Maistą smuikavo; M. Leknickicne, 0. _Kuprevicie- 
ne,vM. Vilemiene, U«, Ramanauskiene o, ĮA Girdauskiene, M. Andrulionis, 
M. Silkauskiene, Kt Jasutienč, K»_Ziziunigne, P. ^Baltakiene, P. .Baraus
kiene, J. Jureniene, P. Valantieno, P. Meskinieno, P. Dauderiene^ Po 
Černiene, P. Dambrauskiene^ Nomeikiene, P. Kusleikiene, 0« Miciuliene, 
P. Lukošiene, P. Žemaitiene, M* Motuziene, U. Stonkiene ir vyrai neat
siliko savo duosnurni;, A. Navickas, L®. Gudas ir P. Silickas. Pmigiską _ 
auka prisideįo: P.'Černiene, P. Duncikiene, P. Kazukąuskienc, U.Milien^ 
•A. Žinderiene, 0. Matuliene, S. Vilemiene, M<> Skudiene'.

Atsilenkusiems ir rengėjoms tariame didelį doką®

Tėvas So Kulbis gryzęs is Kanados mišką. 31 d. spaliu, vol 
turėjo skubėt ruoštis į kelionę. Išvažiavo į Suvienytas Valstyjes su 
reikalu, tikimos kad laimingai sugrys pas mus prieš Kalėdas.

Ponai J. M. Leknickai 27 d. rugsėjo gryzo iŠ atcstcgi; laimingai,.

Begalo buvo malonu matyti juos sugryztant į Montr^alą.

Ponai Šipeliai sulaukė savąją iš Vokietijos poną GoJo Rukšėną, . 

Ponai Karpaviciai sulaukė Pilipaicią Šeimą® Ponai Dambrauskai brolį 

Tadą Dambrauską, tik labai gailą kad visa Dambra/skii Šeima su svečiu 

išvažiuoja į Ontarijos provinciją apsigyventi ant ukes ir turės tabako 

plantaciją.
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25 d. liepos? Lucien ir Aleses Robichaud (Tereseviciute) šeimoje gimė 
duktė - Marie n Magdalena Colette-

21 d. rugpiucio? Petro ir Joannos Zakarausku (Keblinskiute) šeimoje 
gimė duktė - Gail Genovaite.

21 d. rugpiucio? Otto ir Adeles Ramanausku (Vaicekauskiute) šeimoje
gimė sūnūs Henry Robert.

22 d. Rugpiucio? Gaston ir Marijos Taillon (Mikalauskaite) šeimoje gimė
duktė - Marie Lorraine.

19 d. rugsėjo? Juozo ir.Irenos Malkeliu šeimoje gimė sūnūs - Edward Rogf

14 d. rugsėjo? Vlado ir Antaninos Kiškių šeimoje gimė duktė - Lynn Caro:

17 d. rugpiucio? Povilo ir Onos Vizbarų gimė sūnus - Richard? Roger.

VJL SJL U V E S

4 d. spalių? Innocentas Stulginskas su Olga Grechuk.

4vd. spaliu?
Geneviciute.

Jurgis Pelakauskas su Marijona (Ambrazevičiene)

MIRĖ

9 d. spalių atsiskyrė iŠ šio ^.pasaulio Kazimieras Zeįenakas? palik
damas didžiausiame nuliūdime du sūnūs? dvi.dukteris? marčių ir anukus. 
Reiškiame savo gilių užuojauta likusiems giminėms.

Parapijos vakariene įvyks šeštadienį 29 d. lapkričio? Lietuvių 

parapijos svetainėj. Kviečiame visus atsilankyti.

- Parapijos Komitetas ir Klebonas -

3 <1. spaliu susižiedavo — -'olė Emilija Norusevičiutė musų stence- 
listė su p. Edmond Ging^f-. Linkiu- laimingai atsiekti savo tikslų.
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MALONUS SUSIPAŽINIMO VAKARAS

Spaliu 20-tų. d. po Vytauto KĮiubo Šėrininkų susirinkimo buvo pas
tebėta kad pas Ponus Staniulius,vjųjų Fish, & Chips restorane, ant^ 
Bannantyne gatvės, Verdune, atvažiavę gražus buris jauniu lietuvaičių. 
Susėdę į porę taxių greitai privažiavom jprie jų namo kur jau radosi <Jaug 
automobilių. Durįs buvo pradaros ir inėję į^vidų radome didelį skaičių 
vietinių lietuvių besikalbant su^naujai atvažiavusiomis lietuvaitėmis. 
Jų buvo apie 15-ka - jaunos, gražios mergaites, $bet matyt, kad daug 
vargo pergyvenę. Visų susirinkusiųjų tarpe viešpatavo tikra Lietuviška 
dvasia ir visi jautėmės kad esam broliai ir seserys, vienos tėvynės 
vaikai. Mergaites vaisino labai gorai^pasįrengę Vcrduno moterys kurios 
taipogi buvo suaukaye mergaitėms drabužių. Buvo valgyt ir gert visiems 
dalyviams. P.J. Mačionis labai energingai ir pasekmingai grojo Lietu
viškas polkutes.? valcus ir suktinius, o^mes visi linksmai pašokom^ 
vėliau mergaites sudainavo keletą tautiškų dainų, kurios labai^su^avejo 
mus vietinius. Dainuojant "Lęiskit į Tėvynę” nevienam pagimdė asaros. 
Mes visi pamilom šių Lietuvaičių nuosirdingumų, ju draugiškumų, jų tvir
ta pasirizimų padėti savo likusiems giminėms •_ Ponai Kiskis ir Zuperka 
pasakė trumpas gražias kalbas kurios išreiškė mintį visų susirinkusių.

Buvo pasiūlymas paremti atvažiavusias Lietuvaites finansiniai, 
kad kiekvienai atvažiavusiai mergaitei nupirkti vienų porų kojinių. 
Visi nuoširdžiai sutiko ir šį nutarimų parėmė. Aukavo:

J. Merkys $12.00, J. Jonikas $10.50.
Po $10.00.
J. Karpis, V. Kiskis, A. Norkeliunas, Krisciunas ir Kazakevičius.
Po $5.00. _
A. Navickas, J. Mastavicius, Staniuliene, P. Petronis.
Po $3.00.
P. Petrulis.
Po $2.00. _
J. Kinus, Yanulionis, Pętruliene, Bob Houde, Bačiulis, L. Gudas, 

Lietuvių Rėmėjas, J. Kazakevičiene, ir Adomas.
Viso buvo surinkta $121.00. šių sumų įeina $7.50 iš aukavusių 

kuriu pavardės per klaidų nebuvo užrašytos. Jų labai atsiprašau.
Vakaro išlaidas sudarė $20.00, lietuvaitems„kojinių pirkimuiplieka 

$101.00. Spalių 26 d. laike ’’Sutiktuvių Vakarienes” p. P. Juškevičiene 
suaukotus pinigus mergaitėms įteikė.

Visiems_a akavusiems ir prie parengimo prisidėjusioms Lietuviams 
reiškiama padėka.

- Ą. Norkeliunas -
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40 METŲ SUKAKTIES VAKARIENE.

. - • Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Klubas suruošė _8 d. 
lapkrįcio9 ”40 meti; Jubeliejaus Vakarienę” savo klubo svetainėj.

Labai daug atsilankė į minėjimą. Dalyvavo Lietuvaites ir Lie
tuviai atvykusi is Vokietijos9 taipgi gerb. klebonas J. Bobinas ir gerb. 
kun. -A., Vilkaitis o_ Svečius pasitiko Klubo ęirmininkag J. Vilkaitis ir 
pone 0. Vilkaitiene. Šeimininkes' labai gražiai pavaišino visus.

• : Po vakarienes griežiant puikiam orkestrui., susirinkusieji linksmai šoko. ' . ..
Vakarui užsibaigus visi skirstėsi su gerą nuotaiką. . .
Linkime gyvuoti šiai organizacijai„ilgiausius metus, ir dirbti 

nenuilstančiai del išlaisvinimo musą. Tėvynės Lietuvos. Taipgi linkime 
sulaukti dar' daugelį jubeliejų.

y I E Š A-P A D E K A

Spalių, mene p Tėvui S* Kulbui9 lankant tautiečius Kanados miskuose9 
. tapo .įteikta nuo naujai atvykusių Lietuviu is Long •Lac., Ont.9 Camp ^27 9 
didele dovaną musu žurnalui J’Neprįklausomai Lietuvai” §50.00. Tikimės 
kad kitos stovyklos paseks si grąžą, pavizdį.

I redakcija iŠ_atvykusiu brolių yra gaunami laiškai su užsakymais 
ir gražiausiais linkėjimais. Dzugu matyti kad tikri Lietuvos sūnūs 
neužmiršta savos spaudos net ir svetur ją palaiko ne tik darbu9 bet.i r 
pinigais. Jų visų troškimas yra pamatyti S,N. L.” išaugant į savaitinį 
laikraštį.

Kanados Lietuviį^Tąrylja ir J’NeprĮklausomos Lietuvoj” administracij 
taria Širdingą lietuvišką aciu uz tokią gražią auką ir uz prisiųstas 
prenumeratas. Kviečiame visus neatsisakyti bendradarbiauti musų naujai 
pertvarkomame savaitraštyje.

Nors skaudoje jau daug kartų buvo rašyta apie dideles iskelmes5 
pagerbiant musų Generalinio Konsulo pulkininko G.L.P. Grant-Sutįie9 
dešimties metu jo darbuoties Lietuvos naudai. J/Lums yęa malonu šią 
proga dar_kartą pakartoti ir padėkoti torontieciams uz jų malonų priė
mimą ir rūpestingumąo
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Išreiškiame_savo asmeniška ir atstovaujamu organizacijų vardu 

širdingiausių padėkų, paskelbiant ir didesnei musų tautiečių daliai. 
Šias Lietuvių tautai „brangias sukaktuves surengė Toronto Lietuviai, už 
tų jiems turi būti dėkingi netik dalyvavusieji tame parengime9 bet ir visa Lietuvių tauta. JNors sukaktuvininkas musų tautos tragedijųvsupran
ta ir mūsų troškimus žino, bet per šį gerai organizuotu lietuviškoj 
dvasioj,^pobyvį, kuriame laike sveikinimo kalbų buvo išreikšta tiek 
jaugmos. širdies ir skundų, taip kad kiekvieno ^alyvavusio sirdig neliko 
be žymes. Mes pasiekę Torontu jau pajutom gražiai organizuotų šiam mi
nėjimui pasiruošimų ir nepaprastų rūpestingumų atvykusiaisiais.

Laike minėjimo, taip ir sekantį vakarų daug, daug papilde Amerikos 
Rietuvių Konsulas P. Dauzvardis su ponia5 kurie netik nepaprastai gra
žiomis ir turiningomis kalbomis sukaktuvininkų pasveikino, bet iramume 
(Montreaįieciams ir Torontieciams) davė daug brangių patarimų. Uz visų 
tai ir už palydėjimų į gel.^stoti su gražiu buriu Torontiecių, suteik
dami mums didelę garbę ir džiaugsmu, Ponui Konsului P. Dauzvardžiui ir 
Poniai Daųzvardienei reiškiame nuoširdų, lietuviškų acių. Taip pat daug, 
daug nuoširdžiausių deku m įlietųjų sukaktuvių parengimo iniciatoriams, 
jų parengėjams, vadovams, šeimoms, pas kurias mes dvi dienas svecia- 
vomes ir kitoms Šeimoms pas kurias lankėmės ir visiems kitiems Toron
tiškiams, kurie mus sutiko išlydėjo ir taip nuoširdžiai numis rūpinosi.

J. Jurėnas
M. Arlauskaite
A. Sakalas
J. Paznokaitis
A. Navickas.

Gerbiamas Klebonas J. Bobinas ir šeimos nariai lekuoja už nuo- . «
širdžių užuojautų‘išreikštų jų mylimam Tevelui mirus.

Šv* Mišių aukų suteikė:
Kun. Juozas Valantįejus - Waterbury Conn.,
Kun. Jonas Jutkevicius - Worcester, Mass.,
Kun. Alphonse Volungis - Worcester, Mass.,
Kun. Jurgis .mdriuška - Shohola, Penna.,
Kun. Vincas Andriuška, M.I.G. - Thompson, Conn.,
Jonas ir Ona Burotai - Cambridge, Mass.,
Albina Yurkunas - Waterbury, Conn.,
Helen Egan ir Eva Colgan - Waterbury, Conn.,
Vera Kaspar - Waterbury, Conn.,
Antanas ir Helena Vaitkai - Brooklyn, N.Y.,
Mr. & Mrs. J. Barkauskas - Waterbury, Conn.,
Mr. & Mrs. Antanas Brųzauskaa. ir Duktė -_ Peru, N.Y., >Adomas Česnauskas i r Seimą ir J. Mulukiute -^Brochton, Mass., .
Kun. Kulbys, S^J., Sv. Kazimiero Parapija, Sv. Kazimiero Para
pijos Qhoras, Onos Moterų Draugija, Sv.Elzbietos Moterų Draugija, Sv. Pranciškaus Tretininkių Draugija,
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Nekalto Prasidėjimo Mergini; Draugijas Kanados Lietuviu Vyčiai? 
Kazimieras Žigiunas ir Seimą? Jonas Mikalauskas ir Seimą?
Jonas Leskeviciųs? Juozas ir Jean Mališauskai? . ■ •
Kazimieras Malisauskas? Petras ir Ona Mališauskai?
Marcel_ir Juįia Bashaw? ^ntanas G-irdauskas ir Seimą? 
^Petrone Bandziuvįene ir Seimą? Ona Jasuniene ir^Sęima, Jonas Dambrauskas ig Šeima? Juozas Arlauskas ir seimą? 
Antanas Kreivys ir Seimą? Antanas Šaltenis i£ Seimą? 
Frank ir Helena J^sutis? Petras Kaspara ir Sciina?
Jonas Mestick ir Seimą? Jonas ir Marijona Mališauskai?.
Geliy vainikus:
Šv. Kazimiero Parapija?v Šv. Kazimiero Parapijos Choras? 
Magdalena Bobiniene ir Seimą? Mališausku Seimą ir Jonas Mikalausk 
ir„Seimą? Kanados Lietuvių Sąjunga? Kanados Lietuvių Taryba? 
Kaųados Lietuvių Klubas? Dr. ir Mrs. E. Andriukaitis?
Mr. G. Kriaucheliunas )
Mr. J. Matulaitis ) Victoria Cleaners Co.
Mr.’A. Majauskas )
Mr. .& Mrs. Yug^a? Mr. & Mrs. Kriciunas? Mr.& Mrs. J. Štrimas?
Mr. & Mrs. L. Simonelis? Mr. Albert^Norkeliunas?
Mr. & Mrs. V. Balkevitch? Mozūraičių Seimą. ■ ■
UŽUOJAUTOS PAREIŠKIMĄ PRISIUNTĖ;
Marija Aukstaite ir Šeima?Vytautas Šįrvyųas ir Šeima? 
Mr. d Mrs. Alexandras Bandžius? Yuskaiciu Seimą?
Mr. & Mrs. C. Jųsunas? Mr. & Mrs. Harold Hughes?
Kun. Jonas Bakanas - Athol? Mass.?
Kun. F. Bulovas? M.I.O.?V - Thompson? Conn.?
Kun. A. Markūnas? M. I. C.? - Thompson? .Conn.?
Kun. J. Mačiulionis? M.I.C.? - Thompson? Conn.?
Mr. & Mrs. J. Malakauskas - Brochton? Mass.?
Mrs. V. Valantiejug ir Seimą - Maspeth? N.Y.?
Mr. & Mrs. .Victor Sirvydas - Worcester? Mass.? •.
Mr. & Mrs. J. Bačys - Worcester? Mass.?

Juozas ir Ona Vilkaičiai dekorą visiems atvykusioms į stot.į 
18 d. spalių pasitikti jų brangaus svečio kun. A. Vilkaičio.

^Ponia Anna Waskes? gyvenanti Nęw Haven Conn.? labai dėkoja p.p. Pilkauskams ir p.P. Pakuliams uz_branglas dovanas? kurias jai 
įteike kuomet ‘lankėsi jos vyras Montreale.
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• '■■’Mo’ntreaiio lietuvių Šeima vėl' .sumaze jot vienu tauriu 

lietuviu. Šiuo kart amžinatve priglaudę gerai pažįstamos
'.■m r’" '■ *•' •.

Arlauskų šeimos galvų Juozų Arlauską. Velionis gimė' 1'876 m;. ? 

Sausio men.?6 d,? Marijampolės apskr. Liudvinavo parapyjoje.z

Būdamas susipratęs lietuvis? nors■ir per vargų uždirb

tomis santaupomis? leido vienturtę savo dukterį Marytę mo

kintis o Šios patriotes šiandie jau retos nežino. Velionis 

buvo garbingas? . darbštus?sąžiningas? savo seimai ir .visuo

menei papiai?kavę!rĮ.~.zmogus o . Kas buvo,s jis • savo tautiečiams . 

parode l.i.dotuvių diena? iškilmes bažnyčioje ir gausybe vai

nikų ant jo kapo.. .Ąsąrus braukė netik buvę draugai? bet ir 

svetimtaučiai. ...ITedidcle, naujųjų ateivių organizuota, grupele
' A - ' - . f. i V':

uždėjo vainiką? is kurio aukso raidomis spindėjo:

’'Didžiajam lietuviui - Lietuviai tremtiniai'1 <■
) ’ • % ’ •

Ilsėkis ramybėje gerasis tautieti. Tavo nueitas kelias 
• • 1 »

tebūna pavyzdžiu kitiems. ITedčl Tavo, kaltes nebeišsipildo . . * •
didysis sielos troškimas? sugrį.šti poilsiui ten? kur tėviškė?, 

•kur•* jaunatvę je liko pievose praminti takeliai-. . . 
; ’ i* '

■ ■•_ •. •' . i ' .
Ir huliudimo valandose? prie-tavo kapo lietuvis ras ■' 

paguodą.
- Leonas Girinis -
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LAIŠKŲ I S T R A ŪKO S

Mieli Lietuviai Kanadiečiai. Kreipiuos į Jus grasydamas padėti 
man atsikviesti brolį is Vokietijos Kanadon. Keliones ir kitas susi
dariusias išlaidas galį,u sumokėti, tuojau., Reikia žmogaus kuris galėtų 
sudaryti afidevitę. As tik pries tris ijėn. atvykęs to padaryti negaliu, 
nors pinigų kelionei apmokėti jau esu uždirbęs.

Atvykęs brolis galerų dirbti bet kurį darbų, tas visai nesvarbu. 
^Joka „anglų kulbę„38 m. amžiaus nevedęs. Tikiu atsiras geros širdies 
žmones kurie padės man.

iš anksto esu dėkingas.

Rašyti: ’’Nepriklausomos Lietuvos” Redakcijai,
6642 - Third Ave., Rosemount, 

Montreal 36, Quebec, 
Canada.

"N._L.” jaunas bendradarbis Vokietijoje ieško tautiečių Kanadoje, 
kurie galėtų jam išsiųsti "Affidavit^f Support”. ^Kanadoje jis neturi 
jokių giminių. Jei atsirastų geros„širdies tautįecių Kanadoje, kurie 
galėtų jam ’’Affida vitus” issiųsti del adreso prašomi kreiptis į ”N.L. 
redakcijų.

Aleksandras Nekrašas kilęs iŠ Kėdainių, ieško tėvelio Jono Nekraše 
giminių, bei pažįstamų.
\ A. Nekrašas, ’

Theol.-Rhil. University, 
(13-a) EICHSTAFTA 19, 
U.S. Zone, Germany, 
Europe.

Stasys i’ocauskas kilęs^is užupių kaimo - Joniškio valse. Šiaulių 
apskr., ieško giminių bei pažystamų is Joniškio valse., arba is Skaist
girio valse., Šiaulių apskr.,

S. Pocauskas,
• The Great Lakes Raper Co. Ltd.,

Gamp # 305, 
Valora (Fort William) Ont. 
Canada.
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Jei nokite žinoti kaip gyvena ir kovoja už Lietuvos, laisvę 
Amerikos lietuviai, tai skaitykite ju žurnalą,

- LAISVOJI LIBTUVA -■ • :
Leidžiamas Urugvajaus lietuvių m’enesihiš, paveiksluotas patrio

tinis žurnalas. Metams kainuoja tik 2 doleriai*
. -LAISVOJI LIETUVA .
’Calle Rio de Janeiro 4001. Ccr.ro.
Montevideo^ Uruguay.
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- Geniene (Mironcikaite)
- Dagilis Victoras s. Mato,. Garliavos v. Rinkunų Km.,
- Jeseviciute Jo, Kazlų. Ruda, Sodiskes Km.,
- Buoys Augustas, Sintautų v. , Lyplių Km., ' \
- Skrupkas Antanas, Asminos v., . Pakumprio Km.,
- Yla Jonas, Žemaitkiemio v., Lūciūnų Km.,
- Nargela, Skiemonių, v., Janonių. Km., \
- Genys Simas, Aluntos v., Kla"beniu Km., . \
- Žitkevičiūte Agota, Kurklių v., Sargūhų Km., ... .... \

’ I

- Lavisos Vladas randasi kažkur miškuose,
- Rimša Simonas, Želvos v., Pašiaudines Km.,
- Rusaite Paulyna, Ukmergės miestas.
- Miliūnas Antanas, .Utenos v.,
- Vilimaite Anele, . ” ”
-Motuziene 0., . , .
- Bruknieue M.,
- Bajorinas Stasys, ^artininkų v., Patokšlių Km.,
- Subačius Jonas, Liškiavos v.,
- Kalinauskas Juozas,

, ~ Baikauskas Antanas, ■
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- • - : , ■ - . ■ •• -i- ' ■ -Rudinskas Vincas?

- Janulaitis Pranasj

. - Zubc Antanas? Salantų, v. ? Juodupenų Km..? .

- Norvaiša Ignas? ‘Viešvienų dv.? Telšių apskrt.,

- Šemezio Alfonso? Krekenavos v.9 Švenciuliskių Km.9

- Jatulis Juozas? Kriukų v.? Šiaulių apskrt.?

- Makazevicius Kazimierais? Semeliškio v. 9 Žuvyčių Km.,

- Makaras Pranas? Žvingių v.? Pajūriškio Km.9

- Makaraite Barbara ” u H ” .

- Chaniliauskas Pranas?

- Apanavičius Juozas? Kibartų v.? Daugelaicių Km.?

- Didzpetris Povilas? Šiaulių apskrt.?

- Vatiekūnas Jonas? Linkuvos v.?

- Rucevicius Petras? Avito v.? Kiršų Km.,

- Greblikas Antanas, Lazdijų v.?

- Susinskas Povilas ” .

- Marcinkevičius Antanas ” ”•
- Senkiūte Leonija? Sosnavos v. ir kaimas.

— Biskus Juozas?
- Paujota Jonas?
• Grubleviciene - Benisauskaite? Marijampolės?

- Povidaitis Jurgis? Sakių v.9 Pyragių Km.?

• Pollūnas Juozas? Ramygalos v.9 Pavilauskų Km.?

•* Balčiūnas Jonas? Vyzuonelių dv. ? Utenos v.?

— Misevičius Jonas? Panevėžio v.? Katkų Km.?

- Babusis Pranas? Bublelių v.9 Mieštų Km.?

— Matusevičius Juozas? Būdviečio v.? Mockados Km.$
— Uždzlliene-Seredžiute? Rudaminos v.?

- Stiblickas Jonas? ” ” Buldavos Km.?
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- Neveriene Kaze9 Ukmergės apskrt.9
- Matulevičiūte Julija?, Kurklių, v. 9 Uzunevezio Km. 5
- Raila Vladas9 Razalimo v. 9 Plauciškių Km.9
- Tamošaitis Jonas ” ” ” ”
- Juška Klemensas? Sasnavos v. 9 Lusinbud.es Km.9
- Aleknavičius Jonas? Šumsko v. 9 Obelines Km. 9
- Delboga Juozas?? Kupiškio v. <? Azuolytes Km. 9
- Kreivėnas Juozas?? Sosnavos 'v. 9 Raišupio Km. 9
- Abraitis Juozas ” ” Barštynes Km.9
- Kaiziūkstis Jurgis9 Veiverių. V. 9
- Baltuškaite Konstancija?? DanieliŠkių Km.9
- Baltuškaite Juze ” ”
- Neįmanąs Juozas? vunsko miest.9
- Želvys Jonas9 Lankeliškių v.9 Obelupių Km. 9

- Kreivėnas Juozas? Marijampolės v.9 Raišupio Km.9
- Lapata Antanas?? Marijampolės v.9
- Plečkaitis Antanas? ” ” Kumelionių Km.>
- Adomavičius Kazys? Budbergo v.9 PamuŠes Km.9

- Balys?, Kazys9 Vicekas Klemkai9
- Černauskas Antanas9 Griskabudrio’ v. 9 Palinolių Km. 9
- Žiūraitis Petras?, ” ” Sedvygų Km. 9
- Daujotas Jonas?? Radviliškio v.9

- Biskus Juozas? 1 ” ”
*- Striūkas Pranas9 SliepsiŠkių Km.9
- Kalendraites Kazimieros9 Skudo valse.9 Klaisų Km.9
- Antaneles Feliksas9 Svedosų v.9 MalaiŠių Km.9

- Vaivada Antanas??
- Mykolas?, Vytautas ir Siena Stankevičiai?, Baptų v. 9

Lusinbud.es


42
■ ■ — Černiauskas Pranas, Vilkaviškio v., Kisiniskio Km* s

- Jakimavičius Vladas,

- Lietukiene • Yeva, •'

- Beniulis Albinas, Marijampolės aps., Skriaudučio Km.,

- Ramanauskas Vincas, Marijampolės aps.,

- Blauzdys Petras*, Raguvos v., Uznevezio Km.,

- Žagrakalis Antanas “ • ”
•• •

- Leščinskas Balys, ‘ Naujamiesčio v.,

- Dziugys Juozas, Šimkaičių v., Raseinių,

- Karlanas Klimas', Varėnos v., Mergezerio Km.,

- Staniulis Jonas, gyveno Toronte-,

- Laukienc, Mosėdžio V., Bakscių Km.,

- Asevičiene Domicėlės (Blazonytes), Lazdijų valse., Gulbičio Km.,

- Gutausko Prano, Lazdijų valse., Gulbicio Km.,

- Zavadzkas Juozas nuo Pilviškių,

- Raulinaičio Prano iš Pilviškių,

- Jazemskaites Veronikos ir Stanislovo Jazemskio, Šeduvos v. Veizių

- PoŠka Joną,
1 «

- Neuman Karl, Viison Karl,

- Karacko Prano, Puškonių Km.,

- LapšaiČių Onos (Marijonos) Jeronimo, Raseinių aps.,Jurbarko valse.
Paukstiskių Kaimo.

- Povilaičio Kazimiero, xjanevežio aps., Smilgių v., Sinkonių Km.,

~ Kriukelytes Konstancijos, Rokiškio aps., ir valse.,

- Juškų Klemensas, Marijampolės aps., Sasnavos v.,Lasinbudes Km.,

- Pagureckio Juozo iš Panevėžio,
- Giedraičio Igno, iš Šikšnių Km., Linkuvos v.,

- Diečkus Jurgis, Gyvonių km.9 Leliūnų v., Utenos apskr.,
- Sapkausko Stasys, Pagojęs Dv., Leliūnų v., Utenos apskr.,

* v
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- Sapkauskiene (Sapokaite) Ona? Gojalio vk. ? Leliūnų.. v. ? Utenos apskr*?
- Kuolo Juozo9 sūnus Julijonos Bziugaites? Panevėžio v.9 Uliūnų

baznykaimoj
- Senkų Andriaus? Vinco ir Kazio?
- Rusteika Jonas sūnūs Motiejaus? Užpalių v.? Kusneriunų Km.,• ** * • ’ . .
- Antanavičiaus Antano? Užpalių v. ? Gaigalių Km. ?
- Kaminsko Adolfo^!r Vitalio gimę Kanadoje, Viktorijos mieste*, tėvo

vardas Juozas iš Marijampolės apskr.? Šunskų Km. 9 : ...
- Jakubauskas Juozas? Gižų valse.? Bardauskų — Tupikų Km.,
- Macijausko Stasio - Raseinių valse.? Zieveliskių Km. ? ■ '
- užraite Petronėle,
- Basiuliu Juozo ir xJrano ir Onos Basiulytes? .
- Misevičių. Jonų? Panevėžio v.? Katkų. Km.?
- Stankevičiaus Justino -
- Mileris Juozas? Bartninkų, v. ? Ožkabalių Km. ?

I

- Barkauskai tęs Marijonos? Kalvarijos valse., Budriecių. Km. 9
- Benišauskaites Agotos (Grublevyšiene) Veiverių v.? Skriaudžių Km.,
- Labuno Ceslavo? Veiverių v.? Gudelių Km.?
- Yauniškio Paul? Tauragės v. 9- Gaidžių Km. 9
- Juozą Sargauti iŠ Panevėžio, . x •
- Gutauskaite Barbora, Šiaulių aps., Sneigų Km.$
- Jeseviciute Judita., Kazlų Rudos v. 9 Ladiskio Km. s
- Adomaityte Malvina? Šiaulių v. <? Snaigių Km.,

% . ■*

- Gurklio Felekso? Gudo Mykolo? Šimonių v.? Dapšių Km.?
- Petrulio Petro? Šimonių v.? Migonių Km.?
- Byru Kazimiero ir Emilijos (Siūlyto)?Rokiškių aps•?ŽiobiŠkio Parap.
- Ramanausko Vinco? Marijampolės apskr.?
- Šimkonienes Onos (Balčiūtės) Ricielių Km.? Liškiavos v.?
- Bekešiaus Kazio? Stakliškių v.? Trecionių Km.,
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- Dobkevičių Stanislova?
- Katino Petro? Utenos aps. ?. Suobelių Km. ? , •
- Budrio-nio Juozo, Utenos aps«?
- Ziulys Kazys? Utenos aps.?
- Kaminsko“ Antano? Subaicių Ve? Surdegio Km. 9
~ Valciuko Vinco? Kelmas v.? Daukšių Km. 9
- Zeketu Prano ir Jono? . ' ■ ■ • .
- Bcniusię Prano? • s
- Sargaucio Juozo (Saugantis). '
- Dabašinskas Vincas? Paezerelių valse., Joginiškių Km.?
- Sabalavicius Stasys ir Rimkevičius Juozas abu iŠ Buožių Km.9
- Miluko Juozo? ŠeŠtokų9 Krosnos valse.?
- Lasinsko Povilo? Škudų km.? Viešintų valse.? •
- Orlow Eudokimo? Ukmergės aps.? Sukinių Km.?
- Šimkus Mikas dirbo Klaipėdos pašte.
- Naujokaites Beitos? Tauragės valse.? Kelmynes Km.?
- Bandžius Vladas - Bandžai te Aleksandra? Šiaulių aps.?Norvaišių Km.
- Bag do n i o ne B ro ne ? 1 ;a dub i s i q va 1 š c. ?
- Valneris Adomas? Gižų valse.?
- G-eciauskas Pranas? Ukmergės aps.? Piliakalnių Km.?
- Daubaras Pranas? ' •
- Valytes Julytės iš Šiaulių? . ■
- Garbukaites Onos ’ iš Vilkaviškio? duktė Motiejaus
- Leleivos Antano? Linkmeniu v.? Šiliškių Km.? . . •
- Mušas Jonas sūnūs Jurgio? Krekenavos v.? Baibokių Km.?
- Lescinskas Mataušas? Naujamiesčio v.9 Mickiemes Km.?
- Bložes Juozapato iš Baisogalos v.? Skiemių Kms ?
- Gencevicienes (Dzenkaitytes) Magdalena iš Vilkaviškio miesto.



45,
- Krisciunignes (Matusevičiūtės), Onos, Krisciunio Jono ir dūktos 

Jievoss is Antanuvos,
~ Rašinskienes (iaulykaites) Marijos ir dūktos Stanislovos iš

1 ■ . Gungailiskių.
Ieškomieji arba apie juos žinantieji prašomi atsiliepti į 

administracijų.
t / * , , ’ • , '

O 0.0 o o • ° ° •• •

Elena'Repeckaite kilusi is Utenos apskričio-, duktė Petro
ieško giminių ar pažįstamų. Dabartinis mano adresas:

Ė. 1b 33/155 D.R.A.C. Meerbeck,
Kr.- Stadthagen (20-a),
Germany, Europe.

L I E T U V .1 I   K N ii DJg~J E '

Mes, prieš menesį Kanadon atvykusi 30-ties lietuvių grupe, 
gyvenanti Vicks Lumber Co., Camp #9, Timmins Ont., kviečiame visus 
Kanados lietuvius patriotus ir neseniai atvykusius tremtinius prisi
dėti prie Kanados lietuviu patriotinio savaitraščio išleidimo. Kanados 
Lietuvių Tarybą prašome organizuoti laikraščio leidimą.

Laikraščio išleidimo pradžiai kiekvienas stovyklos lietuvis auko
jame po 5 dolerius. Esant reikalui galime paaukoti ir daugiau.

Tikime, kad prenumeratorų ir laikraščiui medžiagos pakaks pakan
kamai. Rageidautumėm, kad laikraštis pilnai informuotų apie pasaulinius 
įvykius, lietuvių kovą uz- Lietuvos Nepriklausomybę,gyvenimą tremtyje 
ir pavergtoje Tėvynėj apie. kiekvienų—naujų lietuvių tremtiniij trans
portą, Kanados lietusių gyvenimą, laikra'stis privalėtų turėti ir 
literatūros puslapį.

Grupes vardu.
Jonas Rrakapas, ...
Box 470 Camp 9, 
Timmins, Crt.Canada.



Jau seniai Kanados lietuviuose buvo jaučiamas dažnosniai
informacijai laikraščio trukumas* Nuolat didėjant lietuviu skaičiui 
ir kasdien redakcijoje gaunant gausybę laiški; su prašymais ”N. L.” 
performuoti į savaitinį? rįzomes šiam darbui. Žinome? kad užsimojimas 

bus nelengvas ir atsakomingas. Taip pat žinome? kad ’’Nepriklausomos 
Lietuvos”/pavertimas savaitraščiu ir spausdinimas spaustuvėje parei

kalaus žymiai daugiau metariolines paramos ir darbo. Mes tikime ir 
darbą pradedame su viltimi., kad didžioji dalis Kanados ir Amerikos 
demokratino lietuvių visuomene mus supras ir savo aukomis„bei bendra
darbiavimu parems.

Kam rupi Lietuvos Nepriklausomybes atstatymas? kas rūpinasi 
didžiąją, mūši; .tautos tragedija ir sielvartų.? taip pat kas norės turėti 
nuolatinį žinių šaltinį iš tėvynės ir plačiojo pasaulio? tam naujasis 
’’Nepriklausomos Lietuvos”, savaitraštis bus laukiamas ir mėgiamas 

svečias.
. ' ’ ’ • 1 1 Pį . i J. ' •* ■>

- Redakcija -

t
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Gerb. Tautiečiai Patriotai suprasdami musų žurnalo persifor- 

mavimo svaiibą parėmė aukomis: P* A. Naviąkas $50, p. L. Gudas $50, %*
p. J. Leknickas $50, p. J. DunČikas $50, p. J. .Trumpa $10, p. st.

Yaspelkis $50, p. J. Juškevičius $50, p. J. Kuprevičius $30, p. A.

Matulis '.25, p. J. VaŠkys $10, iš Simcoe, Ont: p. V. Treigis $100, 
p. J. Janušauskas „>25, p. P. Karašauskas $25, p. J. Paškevičius <,310.

iš Tillsonburg, Ont: p. S. AugustinaviČius $50, p. A. Mažeika 

$25, P* F- Gurklis $20, p. Z. Mikenis $20, p. J. Liutkus $10, p. .A.

Macys $10, p. P. Šimkus >5.00

Venesa, Ont: p. 3. Šimutis $5, p. A. Mackevičius $5,

Toronto, Ont: p. J.. Gari $5.

Redakcija aukavusiems širdingai dėkoja. • .i.’

Musų jaunas bendradarbis is Vokietijos prisiuntė 

’’Tautos Himnas” kaipo dovanų “ He priklaus omo s Lietuvos” 

skaitytojams.
* : ■ ’ . * ’ J •.. • • • •

AČiu Širdingiausiai.

”N. L.” Administracija.
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"ATŽALYNĄ” y^^SUOS

VIENA IŠ DIDSSJ^W KNYGŲ LEIDYKLŲ EUROPOJE

u Ą T ŽALY N A S 

ĮSTEIGS SAVO SKYRIŲ KANADOJE

Skyrius atlieka visais lietuviškos spaudos užsakymus 9 platina 

Europoje išleistas Įmygąs-, iš autorių priįma rankraščius išleidimui. .

Šiuo metu skyriuje gaunama:
" 1.’’Lie tuva ' gal is Mano Brangioji0 Vienintelio gile spaudomi s iš

leistas lietuves vaizdi; albumas. Tinka netik? kaip kiekvieno lietuvio 

stalo papuošalas? bet ir svetimtaučiams? kaip dovana. Tekstai ir 

Lietuvos istorijos santrauka anglį; kalboje.-

Kaina su prisiuntimu ............. i ..... . <J1.00

2. St.Zobarskas ’’Gandras ir Gandryte”. Gražiausia tremtyje iš

leistas spalvuotomis iliustracijomis? mokyklinio amžiaus vaikams knyga. 

Kaina su prisiuntimu . ............................................  Sii0.60

3. ’’Lietuvos Žemėlapis11?. Keturių. spalvą. Smulkus. Apima 19 20-tą jp 

metą sutartimis numatytą Lietuvos teritoriją.

Kaina su prisiuntimu ................o... 10.50

Užsakymus siąskite: ’’Atžalynas”?
689, Beatty- Ave.?
Verdun? Quebec. - Tel: YO.- 6441.

Netrukus išspaudos išeina:, ' U I
Babrausko ’’Lietuvos Keliu”= 800 puslapiu.
A. Nakaitis? Noveles 200 ”
Švaisto? Ramanas 200 ”

Lietuvią organizacijos? spaudos mylėtojai ir platintojai kviečiam 

su leidykla laikyti rįsĮ? kad nepralaidus progą Įsigyti taip vertingi; 

knygą. _ Atžalynas -
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Jeigu norite a'pdraustį hamų9 baldus j-. autoTįobilįj langus ?

Prašau kreipkytes žemiau pažymėtų

antrasų9

gyvastį ir t.t

kur gausite T3ISINGĄ ir '.SĄŽININGĄ patarnavimų

o

L I N S U R A N C

■ OFISO
TEL:- l’L. .1871,

6668 Dęlorimior ■ Avo.s Rosemount<>

Mont re ai $ Oiuebe c •

Tel: Ofiso - CH. 5020

” . • Kės ■ AM i 9324 b
Tel CH 5020
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> D A N T I S' T A S

Daro peršvietimus ( X - Hays )
o

L I S T U V Y S C
G Y D Y T 0 J A S

2540 Sherbrooke East9 Montreal

2540 Sherbrooke East9 Montrea (Ant Frontenac .Kampo)

(Ant Frontenac Kampo)
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